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BLADWIJZER.
BLADZ.

AANKLAGERS, PUBLIEKE,
Instructien voor, Wet No. 8 1887
130
AMBTENAREN,
Ontslag van, die geen borg stellen
73
APOTHEKERS,
22
Pharmacopeia, welke te worden gebruikt
50-3
Toelating van, Wet No. 12, 1886,
AU'l'EURSRECHT,
92-6
\Vet No. 2, 1887, op 't Auteursrecht
BARBRRTON,
189
Gezondsheids maatregelen te,
19'/
Weg naar,
BEG ROOTING,
Jaarlijks door Volksraads-Commissie t8 war82
den nagegaan
BELASTINGEN,
Wet No. 6, 1886. Bijlage tot Wet No, 10,
1886, op de in vordering der Directe
27
Belastingen
Nieuwe bepaling omtrent de, onder \Vet
No. 13, 1887
... 154-9
BETHEL,
Zeker stuk grond toegekend tot bouwen
197
eener Kerk te, . . .
BOEKEN,
Boekpost, Zie vVet op 't Postwezen
1-22
BORG ACTEN,
Wet op, stipt te worden nagevolgd
73
BORGSTELLING,
van Advokaten verder uitgelegd...
86
BOSCHJESMANS,
Rondzwerven van, te worden belet,
85
BRIEVEN,
1-22
Dienstbrieven, zie wet op 't Postwezen
BIJDRAGEN, PERSOON LIJKE,
V oorschriften aangaande
204
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BLADZ.

CAROLINA,
Plaats toegestaan tot het bouwen van eene
Kerk aldaar
196
CLAIMS,
Afbakenen van, door anderen na vervaldag
van licentie. Bijlage tot Wet No. 8, 1885...
65
Verzuim in 't vernieuwen van licentie voor,
189
Houden van, door middel van procuratie
192
V erzuim in 't vernieu wen van claimlicentie en
uitnemen van delvers of prospec eer liecenties
203
COMPENSATIE,
aan artilleristen wier paarden zonder eigen
190
toedoen sterven . . .
DELAGOA BAAI,
Commiesie, re, spoorweg benoemd
79
DIENST J AAR,
Finantieele, sluit 31 December .. .
83
DISTRICTRRADEN,
Wet No. 6, 1E83, op de, voor nog een jaar
in werk ing gesteld
88
Wet op de, No. 1, 1887,
90
DOMS, THEODORE,
niet gerechtigd tot grond in 't district Bloem188
hof, noch compensatie er voor
DRANK,
Wet No. 5, 1887, bepalende de wij ze waarop
wijnen en gedistilleerde of sterke dranken
binnen de Z.A.R. mogen warden verkocht 108-10
EERSTELINGFONTEIN
,
als subsidie tot het bouwen van een kerk te
196
Carolina toegtJstaan
ENSLIN, W. J. S.
Compensatie toegekend aan,
84
ENTRE POTS
165
voor ingevoerde goederen
EXAMINATOREN
Raad van, Wet No. 13, 1886
54
Wijziging van Wei No 13, 1886 door Wet
No. 18, 1888
171
Programma voor,
189
Art. 1 Wet No. 13, 1886, gewijzigd
204
GENEESKUNDIGE,
zonder licentie heeft geene actie voor belooning
22
Wet No. 12, 1886, betrekkelijk de toelating,
enz., van
50-3
GOUDVELDEN,
V ertegen woordiging van belangen der, in
Volksraad wenschelijk verklaard
83
Vertegenwoordiging van de, in de Volksraad,
Wet No. 12, 1887
153
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BLADZ.

GOUDWET,
. .. 66-70
Wijziging van Wet No. 5, 1885...
Verdere wijzigingen in de, aangebracht door
137-51
\Vet No. 10, 1887
GOUVERNEMENTS EIGENDOMMEN,
Inventarissen van, in elk departement door
am btenareu te word en opgemaakt
201
GROND\VE'f.
Nog bestaande Artikels der Grondwet in volgw
orde te worden verzameld en gepubliceerd
201
HONDEN,
Dooden van, wanneer schadedoenend
198
INVOERRECHTEN
op Goederen.
\Vijziging van Wet No. 6, 1882, door Wet
No 9, 1886
33-5
Wijziging van Wet No. 4, 1882 door Wet
No. 16, 1887
164
JORDAAN.
Memorie van W. P. J ordaan 1·e Yoorkeurrechten
naar de_ Regeering verwezen...
80
KAART.
Goedgekeurde,
Memorie uit Utrecht dat goedgekeurde kaart
een onwederlegbaar document zal zijn,
86
afgekeurd
KERK.
75
De Kerk van den Staat bestaat niet meer . ..
KINDERPOKKEN
41 en seq. 99 en serj.
KLERKSDORP
Kontrakt tusschen Regeering en eigenaren te,
202
goedgekeurd
KLEURLING.
Regeering kan aan kleurlingen locaties of
182
· woonp1ekken aanwijzen
Niet meer dan 5 huisgezinnen bij elkander te
ib.
won en
Meerdere huishoudens in buitengewone geib.
vallen
ib.
Strafbepaling voor overtreding ...
flakken van, op private grond tegen wil des
ib.
eigenaars
KRUITFABRIEK
Behoorlijke regeling van zaken in verband met,
84
wenschelijk beschou wd
...
LANDDROST.
V erkoopen van goederen in voldoening van
een vonnis van het Hof van den Land1
128
drost. Wet No. 7, 1887
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BLADZ.

LEENING
van £42,000 goedgekeurd
MAMUSA,
Oprichting van dorp nabij
Me CORKINDALE,
Finale schikking in zake
MEMORIES,
aan Vo1ksrand gericht, moeten in behoorlijke
taal zijn
49,
MELAATSCHHEID
MIDDEDBURG,
Plaats Naauwgezet, toegekend aan Ned. Herv.
Gemeente aldaar
MIJNWEZEN,
Hoofd van, benoemd ...
l\IINERALOGIE,
Sa1aris voor onderwijs in
MINNAAR, C. T.,
niet vrij gesteld van belasting
Bedrag van £30 toegestaan aan ...
MULLER, N. P.,
Geen recht van compensatie aan,
NATURELLEN COMMISSARISSEN,
Pblitiedienaren voor,
Afschaffen van, niet wenschelijk ...
NEUMAN,
Zeker stuk grord aan Zw3.siegrens toegekend aan

71
78

73
86
107
202
203
75
195
ib.
80

200
81

73

NIEUWSBLADEN,~

Zie Wet op 't postwezen
1 en seq.
Wet No. 3, 1881, op de, herroepen
79
OCCUPATIE,
van Gouvernementsgronden in 't District Zoutpansberg en gedeelte W aterberg.
\Vet No. 8, 1886
30
V. R. B., 17 Mei 1886, art. 218
72
OCTROOI,
Wet No. 6, 1887
111-28
ONDERWIJS,
Correspondentie met Superintendent van vrij,
... 1-22
Zie onder de Wet op 't Postwezen
Honoraria aan onderwij zers
77
ONDERWIJZERS,
van Rondgaande scholen gerechtigd tot certificaat, hoewel uiet op dezelfde plaats pal voor
't jaar werkzaam
194
OORLOGSBELASTING,
op plaatsen
84
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BLADZ.

OPLEIDINGSSCHOOL,
Gelden in, verminderd
77
Goedkeuring van aanbeveling, gedaan door
Commissie der,
.. .
. ..
ib.
Oprichting van voorbereidingschool in verband
met
...
ib.
K walificatie van Hoofdonderwijzer
199
ORANJE VRIJSrrAAT,
naauwere verbintenis en latere vereeniging met,
wenschelijk verklaard
.. .
79 203
PENSIOEN,
'
Besluit dat gronden worden toegekend in
stede van,
196
PENSIOENFONDS,
Sterking van, aan Regering opgedragen
84
PENRIOENGELDEN,
toekomende aan de Kinderen van wijlen
83
T. F. Nel
PENSIOENvVET,
162 en seq.
No. 15, 1887
PHARMACOPEIA,
22
welke te worden gebruikt
PIEK,
Zeker uitvalgrond in 't clistrikt Heidelberg
80
toegekend aan de broed2rs Piek
PIET RETIEF,
200
a]s distrikt te worden verklaard ...
POLITIECORPS EN R{JDENDE ARTILLERIE.
Bijlage tot de bestaande regulatien dienaan23-5
gaande. Wet No. 4, 1886 ...
POSTWEZEN,
Wet No. 1, 1886, voor de betere Regeling van
1-22
het Postwezen in de Z. A. R.
/
POTCHEFSTTIOOM,
Plaats Hendriksdal, toegekend aan Gereform.
198
Gemeente te,
PREMIEN,
uitgeloofd voor de beste proeven in aardrijks76
kunde en Geschiedenis van Z. Afrika
PRETORIA,
197
Twee erven toegestaan aan Ned. Herv. Kerk te
PROCUREURS REKENINGEN,
26
in lagere Hoven, Wet No. 5, 1886
ib.
moeten getaxeerd worden
...
REGERING,
Handelingen der, onder vVet No. 6, 1883,
87
goedgekeurd
. .
Machtiging verleend aan, o~ voorziem.ng
maken in zaken waar U1tv. Raad n1et In
. 89
heeft voorzien enz.

:e
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BLADZ.

REG ERING, -vervolg.
Opdracht aan, om in dringende gevallen voor205
ziening te maken
SALARISSEN,
voorgestelde vermindering afgekeurd
81
SCHOOLGELDEN,
vermindering van, in opleidingschool
77
SERVITUTEN,
Wet No. 3, 1886, op 't van kracht zijn van,
23
SCHOONSPHUIT,
Regulaties voor de plaatsen aan, en Instructie
166-70
voor den Waterfiscaal
SPOORWEG,
Recommandandatie van Spoorweg-Commissie
goedgekeurd
82
Kim berly-Pretoria afgekeurd
85
] 90
Belasting met 10s. verminderd .. .
Machtiging aan Regeering
199
Verbindtenis met Kaapkolonie voorloopig
afgekeurd
200
STADEN, C. I. VAN,
Grond toegekend aan
78
ST AATSPRESIDEN'l\
Tijd bepaald voor requisities van verkiezing
van Staatspresident
187
ib.
Tij d van ver kiezing enz.
S'fELLALAND,
Grondbrieven van, erkend
188
Stemgerechtigde burgers van, zijn stemgerechtigd in de Republiek
192
STANDERTON,
Zeker stuk grond toegekend aan Kerkeraad
aldaar
204
STAATS ARCHITECT EN INGENIEUR,
benoemd
200
STUDIEBEURZEN,
aan welke kinderen te warden toegekend
194
ST AATSPROCUREUR,
Instructien voor den, Wet No. 8, 1887
130-32
SPEELHUIZEN,
189
Proelamatie tegen, goedgekeurd ...
voorloopig bekrachtigd
195
STADSRADEN,
Wet No. 10, 1886, op de Stadsraden voor
...35-41
de Z. A. R.
Diensten van bandieten toegestaan aan Stadsraad te Potchefstroom
78
SUPER-INTENDENT, ONDERvVIJS,
Correspondentie aan, per post vrij.
10
SYPHILIS
48 en seq. 105 en seq.
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TARIEVEN,
Wet No. 5, 1886, voor het wijzigen der bestaande tarieven voor de Gerechtshoven
. ..
der Z. A. R.
Wet No. 7, 1886. Reis- en verbiijfkosten v~~
ci viele am btenaren
Verdere bepalingen omtrent tari~f. van reis- ~~~
verbl~jfkosten van civiele ambtenaren
TELEGRAAF,
Uitbreiding van,
...
Lijn van Barberton naar Portugeesche grens.
TENDERS,
Geen tenders ~.an ambtenaren te worden toegestaan
TRAMWEG,
Vergunning tot, verleend aan HH. Marks en
Clench
Regeering gemachtigd vergunning te verleenen tot
aanleggen van Tram wegen
TRANSV ALIA,
Zeker stuk grond genaamd ,Transvalia, toegekend aan N ed. Herv. gemeente te Ermelo.
UITLEVERING,
van misdadigers aan de Kolonie de Kaap de
Goede Hoop, Wet No. 14, 1886
V. R. B. 31 Mei 1886, art. 384 ...
Wet No. 9, 1887, regelende de algemeene voorwaarden, waarop, ten aanzien van uitlevering van misdagers, verdragen met vreemde
Staten of Kolonien kunnen worden gesloten.
Uitleverings Tractaat de Nieuwe Republiek ...
UTRECHT,
Grond toegekend aan Kerk te, ...
VAALKOP,
Plaats genaamd, toegekend aan C. T. Vermaak.
VAGE~BONDAGE,

BLADZ.

26

28
159
192
ib.
86

75
190
88
56
76

132
194

201
73
85

te warden belet
VENTERS DO RP,
niet als Dorp te verklaren
als Dorp te warden geproclameerd
VERANT\VOORDELIJKE KLERKEN,
op publ. Delverijen ...
VICE-PRESIDENT,
treedt op bij afwezigheid van President

192

VOLKSRAAD,
Reglement van Orde voor den V olksraad der
Z. A. Republiek ...

172

75
199

192
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BLADZ.

VOLKSRAADSLEDEN,
81
Getal van, verminderd
83
Aftreden van,
200
voor de dorpen afgekeurd
\V AKKERSTROOM,
Zeker stuk grond toegestaan aan Ger. Gemeente
196
aldaar
202
Toekenning van grond aan oude occupanten ...
WATERBERG,
Wet No. 3, 188 7, tot het aanstellen eener speciale Commissie voor het District Waterberg 96-8
Lijn tusschen Waterberg en Zoutpansberg vast197
gesteld
WIJN, Zie Drank.
ZENDELINGSPOSrr,
distrikt \Vakkerstroom, verhuurd aan Hermansb. Genootschap
70
ZIEKTEN,
\Vet No. 11, 1886, tegen de verspreiding van
besrnettelijke en aanstekelijke ziekten
41-9
Deze \Vet voor een jaar in werking
84
vV et No. 4, 1887, tegen de verspreiding van
besmettelijke en aanstekelijke ziekten. 99-107
ZOUTPANSBERG,
Lijn tusschen Zoutpansberg en Waterberg
vastgesteld
197
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No. 847.
GOUVERNEMENTS
TER algemeene informatie wordt onderstaand Uitvoerende Raadsbesluit, dato 16 Ma rt 1872, art. 30 hiermede
gepubliceerd.
'
D. J. ERASMUS,
Fung. S~aatspresident.
Op last,
N . . R. SWART,
Gou vts. Secretaris.
Gou vernementskantoor,
Pretoria, 10 April 1872.
Aan de orde Volksraadsbesluit d. 27 November 1871.
"De Uitvoerende Raad besluit ader over de wet orn- Bepaling omtrent
trent de passen te handelen, maar daar er dagelijks zoo passen -yoor ~atu
vele Kaffers naar het buitenland ver rekken voorloopig tot rellen die bmtens.
'
lands gaan.
nadere goedkeurmg van den V olksra d vast te stellen, dat
elke Kaffer, die zich naar het buitenl nd wil begeven, eene
gedrukte pas moet hebben, door den1 Landdrost geteekend.
De prijs van elke pas wordt bepaald hp 5 shillings." 1)

\
(Get.)

D. J. ;RASMUS,
Fu g. Staatspresident.
S. J. . KRUGER,
Co mandant-Generaal.

5

.

~
F. JE PE,
M. W. VORSTER,
~
N. J. . SW ART,
~
ts. Secretaris. ~---<

\

VOLKSRAADSBESLUITEN·. 11 EN 12 JULIJ 1872.
ART. 80. "Aan de orde de!. uitgestelde zaak vervat in Wijziging en bijvoeart. 66 van V.R.B. 15 September 1871.
ging van Ord. No. 3,
"Hierop wordt ingediend "'Q"itv. Raadsbesluit dato 18 1869·
Januarij 1872, art. 197, inhoudende de verandering der
Inspecteurswet ten opzigte van het aanwijzen of vaststellen van lijnen en bakens.
1) Zie Wet No. 3, 1872, art. 16 en Wet' No. 4, 1873.
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"De Uitv. Raad ~esluit voor aan art. 6 van de Instructie No. 3 1869 aah te voegen de volgende woorden:
"De Inspecteur~ zu~len gehouden zijn. ten tijde van de
Inspecteurs gehouden de bakens bij inspecties de bakens de plaatsen aan de mgenaars of hunne
inspectie aan te
vertegenwoordigers aan te wijzen.
wijzen.
" En aan te voegen :
"Verzuimen de eig naars of hunne vertegenwoordigers
Verzuim van eigenaars of hunne
bij de inspectie tegenwo rdig te zijn om de bakens te ontvertegen wo0rdigers vangen, dan zijn de in pecteurs naderhand niet meer aanom de bakens te
sprakelijk voor dezel ve, maar wanneer de eigenaars beontvangen.
wijzen kunnen dat de bakens ten tijde der inspectie niet
behoorlijk zijn aangewe en, blij ven de inspecteurs verpligt
.
dezelve naderhand aan t wijzen op verzoek van de eigenaars.
Bakens kunnen
''De Raad besluit d wijziging van art. 6 der Inspecl~ter 0 P verzoek
teurs Instructie 1) door d Regering aangewezen goed te keubmnen
18 maanden
·
·
' d e woor d en
aangewezen
worden. ren met b"
IJ voeg1ng
ac h ter h et woor d ' mgenaars,
'mits zoodanig verzoek eschied binnen 18 maanden na
afloop dier inspectie en eszelfs publicatie in de Staatscourant. ''' 2)
Door meerderheid

VOLKSRAADSBESLUIT, 15 JULIJ 1872.
Plaatsen uitgehouART. 94. "De Volksraad besluit de 2 plaatsen Klipfon~e~o~~or~i~nci!fb:~~ tein en Keerom, . vroeger uit.gehouden voor het aanleggen
niet te worden ver- van het dorp ~'hddelburg, met zullen mogen warden verkocht.
kocht, maar tot dien einde zal moeten blijven en verstrekken."

I

VOLKSRAADSBESLUIT, 24 JULIJ 1872.
Herroeping van
ART. 131. "De Ra~d besluit
:;~·~26~ Dec. 18 71 , besluit van 2 De~ember 18?1, art.

letter c van Volksraads426, punt (~, 3) te herroepen en dus bu1ten werkmg te stellen, tot dat de Volksraad
daaromtrent nadere bepalingen heeft gemaakt."

1) Zie Wet No. 3, 1869, ante bl. 326.
2) In verband met Inspecteurs Instructien zie V.R.B.B. 7 Nov. 1881,
art. 352, 8 July 1882, art. 755; Wijzignig van art. 13 door V.R.B. 8 Sept.
1884, art. 427; Schrapping van art. 12 door V.R.B. 9 Sept. 1884, art.
43~.; omtrent Uitspanningen zie V.R.B. 20 Julij 1883, art. 853, 13 Oct.
1884 art. 857; Wet op de. Gen. Opmeting, No. 2. 1884, en G.K. No. 375,
omtrent Generale Inspectie van alle ongeinspecteerde gronden van af 15
Jan., 1885, Staatscottrant 25 Dec 1884, No, 205.
.. 3). Omtrent betaling van dubbelde belasting 6 maanden na vervaltlJd, z1e ante bl. 454.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

1872]

465
VOLKSRAADSBES UIT, 25 JULIJ 1872.

ART. 136. "Aan de orde Uitv. Raadsbesluit dd. 12 Julij Herroeping van
1872, art. 20.
V.R.B. 4 Sept. 1871,
Bij art. 3 van het Regl ment van Orde te voegen :-art. 4·
"Tevens zal geen ambtenaa van den Staat, die ais zoo- Geen ambt~naarver
·danig bezoidiging geniet, als I~d van den V oiksraad verkies- kiesbaar als lid van
baar zij n." 1)
den V olksraad.
1
Dit Voorstei van Wet wo dt door den Volksraad met
acclamatie aangenomen.

WET No. 2, 1872.

2)

Regelende de ontdekking, het beheer, en bestuur van de
velden waarop edelgesteente:n. en edele metalen in
dezen Staat gevonden worden.

Goedgekeurd en vastgesteid bij Voiksraadsbesluit, dd. 26
October 1871, art. 188, gewijzigd bij Voiksraadsbesiuiten,
d.d. 15 November 1871, art. 351 en d.d. 27 en 29
Juiij 1872, artt. 147, 148, 159, 151 en 152.
N ADEMAAL het noodig geoor~eeid wordt voorzieningen Inleiding.
te maken omtrent de ontdekking~ het beheer, en bestuur
van de veiden waarop edeigesteenten en edeie metalen in
dezen Staat gevonden worden:
\
Zoo wordt het voigende vastges~eid en bepaaid:
ART. 1. Het mijnregt op alle gronden, weike edeige- Mijnregt behoort
steenten en edeie metaien bevatten behoort aan den Staat aan den Staat, be' '
· t
' houdens reeds verb eh ou d ens d e ree d s verk regene regtm?van pnva e personen, kregene private regcompagnien, eigenaars van zuike gr?nden, en zuike maat- ten.
regeien als hierna zullen worden vasfi?;esteld ter bescherming
van personen en goederen en ten aig1emeenen nutte.
2. Ieder ontdekker van edeigeste~nten of edeie metaien Ontdekker moet
zal verpligt zijn van zijne ontdekking, op straffe van ver- kennis geven aan be... b eur t e van d e h'1erna t e b epaIene b eIoon1ng,
. ·
· voegden ambtenaar.
zon d er verzu1m
kennis te geven, met overlegging van\ het bewijs zijner ontdekking aan den naast bij zijnden i Landdrost of ander
daartoe bevoegd ambtenaar, die op zij e beurt daarvan onmiddelijk mededeeling zai doen aan d Regering.
1) Zie ante bladz. 417 1en Reglement van rde 1882, art. 4, laatste
gedeelte.
2) Zie Wet No. 7, 1874, No. 6, 1875, No. 1, 1883, en No. 8, 1885.

30
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Regering zal maat3. Op ontvangst van kennisgeving zal de
regelen nemen.
verwijld zulke maatregelen nemen als kunnen

Regering onstrekken om
zich van de werkelijkheid der goudontdekking te verzekeren
en of goud in betaalbare hoeveelheden aldaar aanwezig is,.
waarop door den Goudcommissaris aangesteld, de Regering·
de velden doet afbakenen of omschrijven, binnen welke
omschrijving gezegde Commissaris of een ander daartoe te
benoemen persoon licentien zal heffen en toezigt en regtsbevoegdheid zal uitoefenen. De Regering is gemagtigd eenen
Goudcommissaris aan te stellen, wanneer zij dit in het belang van het land noodzakelijk acht.
Salaris van commif'l4. Het salaris van dien ambtenaar zal voorloopig door
saris door Regering den Uitvoerenden Raad worden bepaald, tot dat in de eerste
bepaald.
V olksraadszitting het salaris definitief zal worden vastgesteld. 1)
Jurisdictie van corn5. De regtsbevoegdheid van den Commissaris zal zijn
missaris.
gelijkstaande met die van den Landdrost in alle ci viele en
crimineele zaken en de verdere wij ze van procedure volgens
Landswetten.
6. De Commissaris zal uit de delvers een comite van
Commissaris zal
Del vers-Comi te
huishoudelijk bestuur doen kiezen, bestaande uit vijf
kiezen.
leden.
Commissaris en Del7. De Commissaris zal met het comite van bestuur
vers-C~mite zullen zoodanige regulatien vervaardigen als zullen benoodigd zijn
regulatien vervaard e Ul·tl eggm~
·
d er d e1venJen
..
digen onderworpen voor
en .. t ot h et b ewaren d er
aan goedkeuring der goede orde, gesch1kt naar de plaatsehJke aangelegenheden,.
Regering.
en berekend om hEt belang der delverijen te bevorderen,
welke regulatien zullen worden toegezonden aan den Staatspresident, ter overweging en goedkeuring van den Uitvoerenden Raad, zullende al~dan deze regulatien onmiddelijk
in werking komen.
~
Commissaris zal
8. Ingeval geen com'te van bestuur, als bepaald bij
volle gezag hebben art. 6 zamengesteld kan
orden of ingeval zoedanig comite
indien geen Delvers'
Comite bestaat.
van b'es t uur za1 op h ?u d e.n~te b f'staan
of on b evoeg d za1 worden, zal de Comm1ssans het volle gezag hebben, en de
pligten vervullen aan ee comite van bestuur bij deze
regulatien opgedragen.
Leden van Comite
9. De leden van het comite zijn als zoodanig geene
geene ambtenaren. landsambtenaren, en zulle derhalve geen salaris van Gouvernementswege genieten.
Commiss:cris kan
10. De Commissaris i verpligt op de wijze als boven
Comite opvullen.
omschreven te zorgen, ing val van onvoltalligheid van het
comite om welke redenen ook, hetzel ve onmiddelijk op te
vullen of te doen opvullen
Commissaris zal
11. De Commissaris al ver.:_>ligt zijn behoorlijke boeboek houden en
ken en rekeningen te houd n, en maandelijks verslag doen
verslag geven.
aan d en Au d'1teur- en T h e aurier-Generaal, overeenkomstig
de Auditeurs- en Thesaurie s-Instructien-ook zal hij borg1

1) Zie V.R.B. 15 Nov. 1871, a t. 351, ante bl. 449.
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togt moeten stellen, evenal~ de LanddrGsten van den Staat. Borgtogt.
12. Aan den Commissaris zal een klerk word en toe- Klerk zal Vredegevoegd, die tegelijkertijd d(:m pligt zal vervullen van Vrede- ~gt~r en P~?lieke
regter en Publieken Aanklager. 1)
an lager ziJn.
13. De Staatspresident zal gemagtigd zijn op de delve-Staatspresident zal
rijen zoodanige maatregelen :van politie te nemen ofte doen voor politie zorgen.
nemen als strekken zullen ter bescherming der delverijen.
14. Het volgende zal doqr den Commissaris, het bestuurPligtenvanCommishebbende over de del verij en, 1worden in acht genom en : - saris.
1

I

a. Dat eenig persoon : bij den Commissaris aanzoek Geen vreemde del-

b.

c.

d.

e.

doende om toegelaten te worden te graven geen ver toegelaten zonb urger van d en St. aat ZIJ·· n d e, eene seh r1'ft'el''k
IJ e der eed afte leggen ·
gelofte van gehoorzaamheid aan 's lands wetten
zal afleggen voor den Commissaris al vorens toegelaten te worden o.m edelgesteenten of kostbare
metalen te zoeken. 2)
1
Dat niemand het regt zal hebben te delven, tenzij Geen delver zonder
hij vooraf eene lice:q.tie zal hebben uitgenomen, licentie.
waarvan het bedrag later zal worden bepaald,
met uitzondering zooals hierna omschreven.
led er delver zal gehouden en verpligt zij n, wan- J?elvers verpligt graneer daartoe geroepen, gratis zijne diensten te t15 hulp te verleenen
wijden, tot hulp in ~et uitvoeren van lastbrieven en handhaving der publieke orde.
Geen delver zal geregt~gd wezen zijn aanspraak Ge~n overmaking'!".
over te maken aan ~en and er, zonder kennis- claims
zond~r ke_?ms
van Comm1ssans.
geving aan den Commissaris.
De ambtenaar belast met het ontvangen der licentie- ~ollecteurvan lice_?\..
. t t h d t1e-gelden zal regisgeld en, za1 geh ou d en ZlJn een regis er e ou en, ter houden.
waarin zal worden opg13nomen de naam en toenaam met de laatste iwoonplaats van den persoon, die aanzoek doet om te delven, voor dat
aan zulk persoon een~ licentie zal worden uitgereikt.
I
1

15. Waar edelgesteenten of Jdele metalen op private B~paling~n omtrent
·
h et b e- pnvate
.
eigendommen
worden gevon d en, k:.an d e R egermg
men. mgendomheer en bestuur der delverijen OR zich nemen en zal alsdan aan den eigenaar de helft vap de op brengst der door
den Staat te trekken licentiegeld~n tot delven uitkeeren,
tenz~j hij zijn eigendom aan de Retering mogt willen overmaken. 3)
·.
.
16 Er zullen prospecting licen~ien onder door de Re-l!ltge.ven ':"· prospe~.
·
.
.
. '
d
h t
t tmg hcent1en op pngermg te bepalen regulat1en, u1tge~even wor en, e reg
1)
2)
3)

Zie V.R.B.
Zie do.
Zie V.R.B.

15

Nov·

19

Februarij

art.
do.

1871,

1872,

a~te bladz. 449.
do.
art. 523, ante bladz. 460.
351,
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gevende aan perso~en, zoow~l op private als op Gouverne·
mentsgronden te Pt\>Specteren, met voorbehoud echter, dat
geen prospecterende, partij het regt zal hebben met zijn
prospecteren, huizen, landerijen, tuinen, wegen, kralen,
dammen, watervoren, plantagien, enz., te benadeelen. De
opbrengst dier licentien zullen gaan naar de eigenaars der
gronden waarop geprospecteerd wordt.
Licentiegelden
zullen door de Regering naar de omstandigheden bepaald
word en.
17. Ieder delver zal tot het verkrijgen eener licentie
Bepaling omtrent
licentiegelden.
geregtigd zijn, mits vooraf betalende £1, waarvan bewijs
zal afgegeven worden door den Commissaris, welk bewijs,
wanneer gevorderd, door den delver aan den daartoe te
benoemen persoon moet worden vertoond.
Regering gemagtigd
18. De Regering is gemagtigd contracten aan te gaan
p_rospe_cteer-licen- met personen die van meening zijn naar goud op Gouver·
tlen mt te geven.
nementsp1aatsen te gaan zoek en.
Belooning voor ont19. De ontdekker van edelgesteenten of edele metalen
dekking.
op gronden in de Zuid Afrikaansche Republiek zal van het
Gouvernemfnt eene belooning ontvangen van £500, welke
som hem na de ontdekking, binnen 12 maanden, nadat de
delverijen zullen zijn geopend, zal worden uitbetaald, indien
boven de drie duizend licenties in dien tijd op dat veld
worden uitgegeven. Slechts eene belooning voor ontdekkingsUitgestrektheid van regt zal toegekend worden op hetzelfde veld, dat eene uitgoudveld.
gestrektheid moet hebben van niet minder dan 10 Engelsche mijlen, waarvan het middenpunt zal zijn de plek
waar het monster gevonden is. De afstand van ieder stuk
grond waarop belooningen zullen worden uitgereikt, zal
moeten wezen eene uitgestrektheid van 60 Engelsche mijlen
van elkander.
Herroepingsclausule
20. Alle hiermede s1rijdige bepalingen worden mits
deze afgeschaft.
,
In werklng treding
21. Dez~ wet zal dadelijk \ na publicatie in werking
der wet.
treden, volgens art. 12 der Gron~et.
vate en Gouvernementsgronden.

T OS. BURGERS,
Staatspresident.
Op last,

\

N. J. R. SW ART,
Gou v. Secretaris.
Gouvernementskantoor.
Pretoria, 5 Augustus 1872.
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VOLKSRAADSBESLUI , 29 JULIJ 1872.

ART. 156. "Aan de orde a . 6 der aanspraak. HetHerroeping van art.
Traktaat met den Oranje Vrijst at wordt voorgelegd en 4, Wet No. 5, 187L
weder gelezen.
"*
*
*
Aan de ord art. 6, 7, 8 en 9.
"De Raad besluit art. 6, 7, 8 en 9 van het Tractaat Magtiging van Pregoed te keuren en ingevolge daarva\::t herroept hierdoor art. sident om Tractaat
4 van de 'Vet voor uitlevering vah Misdadigers, goedge- te teekenen.
keurd door Volksraadsbesluit, 5 December 1871. 1)
"Aan de orde art. 10. Wordt goedgekeurd.
"De Volksraad ma~tigd ZHEd. den Staatspresident namens hen het Tractaat met den Oranje Vrijstaat gesloten
te teekenen.
1

No. 933.
GOUVERNEMENTS K
TER algemeene informatie wo dt onderstaand Tractaat 'l'ractaat van vriendvan Vriendschap Handel en de itlevering van Misdadi- schap, handel en uit· levering
vanden
misdagers t ussc h en d e 'z Ul'd Afn'·k aansc h e R epu bl'1ek en d en OranJe
digers met
0
Vrijstaat hiermede gepubliceerd.
Vrijstaat.
·
OS. BURGERS,
Staatspresident.
Op last,
N. ~. R. SWART,
Gou vts. Secretaris.
Gou vernemen tskan to or,
Pretoria, 8 Augustus 1872.

TRACTAAT
VAN VRIENDSCHAP, HANDEL, EN UITLEVEkiNG VAN MISDADIGERS TUSSCHEN DE ZUID AFRIKAANSC~E REPUBLIEK
EN DEN ORANJE VRIJSTAAT~ 2)

I
I

De Zuid Afrikaansche Republiek en d~ Oranje Vrijstaat Inleiding,
wederzijds begeerig zijnde om den band v\an gemeenschappelijk belang en van onderlinge vriendsdhap, die nu zoo
1)
2)

Zie ante bl. 456.
'
Zie Wet No. 2, 1881, (Tusschen Regering) en Wet No. 5, 1885.
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gelukldg tusschen beide Rebublieken bestaat, naauwer toe
te halen en te versterken, enl tevens door alle middelen binnen hun bereik het handels erkeer tusschen hunne burgers
te bevorderen, zijn onderling overeengekomen om een Tractaat van vriendschap, hande en de uitlevering van misdadigers te sluiten.
Onverbr. vrede en
ART. 1. Tusschen den
vriendsch.ap tusRepubliek zal eene onverb
schen beide Staten. vriendschap en vrije handel
Gelijkstelling der
2. De burgers van de
burgers van beide Oranje Vrijstaat zullen wed
Staten.
toegelaten en behandeld w

Oranje Vrijstaat en de Z. A.
ekelijke vrede en volmaakte
bestaan.
Z. A. Republiek en van den
rzijds op gelijken voet worden
rden als de burgers van den
Staat wa.arin zij zich zullen evinden.
Gelijkstelling der
Geene grootere belastin n of zwaardere verpligtingen
burge:s betreffende zullen op hen worden geleg , dan op de burgers van den
belastmgen.
Staat waar zij zich bevind n, ook zullen zij niet belast
worden met eenige verpligti gen die niet op de burgers van
den Staat waar zij wonen g egd zijn,
Politieke regten uitDe bovengemelde voor gten echter zullen niet uitgesloten.
gestrekt worden tot het gen van politieke regten.
Gelijkstelling der
3. Geen der beide contrac erende partijen zal eene hoogere
~urgers ?etreffende of grootere belasting leggen p den invoer, uitvoer of door~no:~~~e~.Itvoer, of voer van de producten of e voortbrengselen van vernuft
en kunst van den anderen, an welke op de producten of
voortbrengselen van hare eig ne burgers gevorderd wordt.
Bepalingena:a.ngaan4. Aanzoeken om permi ten tot doorvoer van krijgsbede doorvoer van
hoeften en vuurwapenen, vo r het gebruik en ten behoeve
Gouvernements
krijgsbehoeften en van de Regering van een
er beide Staten, zullen in geammunitie.
schrifte geschieden, het getal of hoeveelheid vuurwapenen,
krijgsbehoeften, enz., vermeld n, waarvoor doorvoer verzocht
wordt, en geteekend wordel door den President van den
Staat die zoodanige doorvoer verlangt, waarop de President
van den Staat, bij wien om z, odanig permit gevraagd wordt,
dezelve zal verleenen zonder ~effing of betaling van eenige
Ammunitie voor impost of zegelgelden daarop ;I dit zal zich niet uitstrekken
den handel uitge- tot de ammunitie en vuuniapenen voor den algemeenen
sloten.
handel.
I
.
Cont;~bande, am5. De vrijheid van hanqel, in dit tractaat uitgedrukt,
mumbe en vuurwa- zal zich niet uitstrekken tot contrabande artikelen ammupenen voor Natu. .
.
'
rellen uitgesloten. n1t1e en vuurwapenen met de inaturellen.
B.epalin~en omtrent
6. De Zuid-Afrikaansche Republiek en de Oranje Vrijmtlev:erm~ v. v?ort- staat komen overeen om op sohriftelijk aanzoek daartoe of
vlugtigemisdadigers
.
.
.
namens d en p res1·aent h unner.· respective
Staten u1tlevenng
te doen van personen die gevohnisd zijn wegens of beschuldigd zij n van, eenige der hierna vermelde misdaden binnen
het regtsgebied van de Regering, die daarom aanzoek doet
bedreven, en die gevlugt zijn. naar, of zich bevinden bin~
nen de grenzen van den ander, met dien verstande nogthans, dat zoodanige uitlevering alleen dan zal plaats vin ...
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den, wanneer zoodanig voldoend bewij s van het plegen der
misdaad is geleverd, als genoeg aam zou geweest zij n om
de inhechtenisneming of in staa van beschuldiging stellen
van den persoon te wettigen, indien de misdaad begaan
was op de plaats waar de bes uldigde persoon gevonden
wordt.
I
7. Personen met de volg~nde misdaden beschuldigd Lijst van misdaden.
zullen overeenkomstig dit tractaat uitgeleverd worden, te
weten : van moord, vadermoord, kindermoord, poging tot
moord, schuldige manslag, sodpmie, verkrachtiging, brand,stichting, diefstal, roof met g~weld, landsdieverij, bedrog,
frauduleuse insolventie, muntvervalsching, muntschennis,
het verspreiden van valsche :b:mnt, afpersing, knevelarij,
omkooping van ambtenaren, iergiftiging, falsiteit, valsche
handteekening, veelwijverij, sch11king, bloedschande.
8. De kosten van het inh~chtenis plaatsen en van de Kosten ten laste des
uitlevering overeenkomstig de~,vorige artikelen zullen zijn eischers.
ten laste van degenen die zulk eischen. 1)
9. De bepalingen van de , ierboven vermelde artikelen Bepalin?en geene .
omtrent de uitlevering van ge~lugte misdadigers zullen niet b.etrekk~ng ~P poh·· op m1s
· d a d en van
·
heke m1sdad1gers.
toepassel IJ.. k ZIJn
staatk un d'1gen aar d .
10. Dit tractaat zal ingegl.\.an worden voor niet langer Tijdperk van Tracdan 5 jaren van af den datum der bekrachtiging en taat.
daarna tot 12 maanden na kel}nisgeving van een der beide
partijen.
(get.) J. H. BRAND.
PresideQt van den Oranje Vrijstaat.
In onze tegenwoordigheid ~
Cget.) F. K. HOHNE,
1
Gou v. Secretaris.
i ,
M. STEIJN,
Lid van den Uitv. Raad.
Bloemfontein, 28 Junij 1872.
(ge .) THOS. BURGERS,
President d r Zuid Afrikaansche Republiek.
In onze tegen woordighei
(get.) N. J. R. SWART,
Gou vts. Secretaris.
, FRED. JEPPE,
, M. W. VORSTER,
Leden van den Uitv. Raad.
Gou vernementskantoor
Pretoria, Z. A. Republiek 1 Au ustus 1872.
1) Art. 6, 7 en 8 betrekkelijk uitlevering van misdadigers zijn vervangen door Conventie van Februfij 1880, Wet No. 2, 1881, (Tusschen
Regering) en Wet No. 5, 1885.
1

i
I
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UIT, 29 JULIJ 1872.

Verandering v. artt.
ART. 157. "De Voorzit er verzoekt van de or de af te·
5 en 6 va.n Wet No. wijken, ten einde de artikel n der wet tot uitlevering van
5, 187!, m 4 en 5 · misdadigers te veranderen. 1
"De Raad besluit de rtikelen 5 en 6 te veranderen
in art. 4 en 5."

VOLKSRAADSBE LUIT, 30 EN 31 JULIJ 1872.
Spoorweglijn tusART. 161. "De V lksraad besluit met betrekking tot
schen Klipstapel en Uitv. Raadsbesluit van 29 Julij 1872, art. 62, gegrond opLebombo goedge- art. 5 der Aanspraak e in verband met het memorandum
keurd en 500 Gouv.
.
.
.
plaatsen daarvoor van den heer G. P. Mo d1e, de Regermg te magt1gen werkafgestaan.
zaam te zijn in het ver rijgen van een spoorweg tusschen
Klipstapel en de Port gesche grenzen aan de Lebombobergen, en daarvoor zo noodig 500 Gouvernements plaatsen te geven en desno ds meerdere plaatsen af te staan
om die lij n in ons land ,verlengd te krij gen."
\

VOLKSRAADSBESL,I'f, 2 AUGUSTUS 1872.
Verblijf- en reiskosART. 174. "De Raad besluit op het aanzoek van de,
ten aan Volksraads-leden Otto, Esterhuyzen en .\Bosman, dat ieder lid zal worleden.
den uitbetaald voor den tij~dat hij in de vergadering aanwezig was, benevens zijne r iskosten, en besluit verder art.
10 van het Reglement zood ig te wijzigen en art. 5 en S
van het Reglement van Ord buiten werking te stellen." 2)

1) Zie Wet No. 5, 1871, ante bl. 455.
2) Zie V.R.B.B. 8 Maart 1873, art. 28; 20 Mei 1873, art. 2 ·
29 Mei 1873, art. 41; Reglement v. Orde 1882, afd. II, art. 10 en 1i
V.R.B. 9 Julij 1885, art. 757.
'

en
en'
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WET No. 3, 1872.

1)

VOOR DE UITREIKING DER PASSEN AAN NATURELLEN
IN DE Z. A. REPUB\LIEK.

Goedgekeurd en vastgesteld bij Volk~raadsbesluiten, dd. 5
en
Augustus 1872, artt.
en 189.

6

r4
I

NADEMAAL het noodig gereken~ wordt betere voor- Inleiding.
ziening te maken in de uitreiking va:t passen aan naturellen; zoo wordt het volgende vastgestel~ en bepaald : I

Art. 1. Iedor Kaffer, binnen de Z. A. Republiek, zal Ieder Kaffer moet
verpligt en gehouden zijn van een paJF voorzien te wezen, een pas hebben·
welken pas hij op aanvraag aan eenig\ onderdaan van den
Staat moet vertoonen.
i
2. Jaarlijks zullen van wege de Regering nieuwe pas- Uitgave van passen.
sen worden uitgereikt, die elk jaar ken:p::wrkend onderscheiden zullen zijn en alleen tot aan het einde van dat jaar
gel dig.
3. Voor zulk een pas zal betaald worden de som van Betalingvoorpassen
£1 sterling en geene verdere opgaaf of belasting zal van
den houder van zulk een pas gevorderd worden, met voorbehoud van maatregelen in bijzondere gevallen, later door
de wetgeving te bepalen.
l
4. De passen zullen uitgereikt wor'den door de Land- Ambtenaren die pasdrosten en Veldcornctten.
sm uitreiken.
5. De Thesaurier-Generaal zal daartoe op last van de Thesaurier zal ambRegering het benoodigd aantal gedrukte blanco passen aan tenar~n met passen
de Landdro8ten uitreiken, welke Landdrosten wederom hunne voorzien.
Veldcornetten met het benoodigd aantal passen zullen voorzien.
6. De uitreikers van passen zullen een behoorlijk regis- Uitreikers zullen re~
ter houden van de uitgereikte passen, waarin het nommer gister houder.
van den pas, de plaats der uitreiking, de naam en woonplaats van den Ka:ffer aan wien de pas wordt gegeven, alsmede de datum van uitgifte duidelijk zal vermeld staan.
7. Aan het einde van elke drie maanden zal ieder Veld- Wijze van verslag.
cornet behoorlijk verslag moeten doen bij den Landdrost, van
de gelden door hem ontvangen en de nog in handen zijnde
passen en verantwoordelijk gehouden worden voor elken
verloren pas.
1) Zie Wet No. 4, 1873, en Uitv. Raadsbesluit, 13 Januarij 1876, aangaande art. 9 van Wet No. 4, 1873; Wet No. 6, 1880, art. 7 en 8; enG.
K. No. 239, Staatscourant 22 November 1883, No. 145.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

\

474

[1872

Verslag der Land8. De Landdrosten kullen behoorlijk, volgens bestaande
drosten en ~torting wetten aan den Audite~r-Generaal maandelijks verslag doen
van gelden.
van h~t aantal door heq of hunne Veldcornetten uitgereikte

passen en de geld en b.·. den Thesaurier-Generaal storten,
met opgaaf van de nog in hun bezit zijnde passen.
Bepalingen onder
9. Zulke passen zu len alleen uitgereikt worden op
welke passen uitge- vertooning van een huu kontrakt of een speciaal verlof der
reikt worden.
R egenng.
.
Ambtenaren ver10. Ieder Landdrost en Veldcornet is verpligt om op
pligt passen uit te aanvraag tegen de bepaa~de betaling en op vertoon van ~et
reiken onder boete. huurkontrakt een pas ui te reiken, en zal bij verzu1m
daarvan zich schuldig m ken aan eene boete van niet minder dan £5 en niet mee dan £10.
Strafbepaling voor
11. Ieder die bevond n wordt kwaadwillig een pas aan
vernietigingvanpas- een Kaffer behoorende te hebben vernietigd, zal onderhevig
sen.
zijn bij de eerste overtred ng aan eene boete van niet minder dan £10 en niet mee dan £20, en bij herhaling van
niet minder dan £20 en iet meer dan £40, en bij gebreke van betaling aan
vangenisstraf van niet minder
dan zes maan den en niet eer dan twaalf maanden bij de
eerste overtreding, en verv lgens niet minder dan twaalf
en niet meer dan vier-en-t intig maanden gevangenisstraf.
Houders vanpassen
12. Houders van zulke 1passen zullen worden beschouwd
beschouwt als on- als onderdanen van den Sta~t en geregtigd zijn tot de volle
derdanen.
b esch erm1ng
.
d er wet en R egermg,
: .
. on d er d aan.
gel"IJ k eemg
OmtrentKaffers van
13. Kaffers van buiten\'s lands komende, zullen, in~e:nk:.itenland ko- dien zij geen door deze Reg~ring geldig beschouwden pas
hebben, verpligt zijn zich b~nnen 8 dagen zulk een pas
aan te schaffen.
In welke gevallen
14. Kaffers, die door zie\keljjkheid of ligchaamsgebrek
ontheffingkanplaats onbekwaam ziJ'n in dienst te \treden of voor een pas te bevinden.
talen, zullen zich tot de ambtenaren kunnen wenden, met
verzoek om ontheffing, in welk geval hun gratis een speciale
pas zal worden uitgereikt.-Elk zoodanig verzoek echter,
zal in twijfelachtige gevallen, \vergezeld moeten gaan van
een certificaat van een genees~eer.
Uitsluiting van deze
15. De kapiteins, vrouwen'. en kinderen zijn niet onder
bepalingen.
deze wet begrepen, evenmin be~ienden van 's buitenlands
komende.
'
Omtrent buiten16. Buitenlandsche passen '~·,ullen alleen uitgereikt worlandsche passen.
den aan de houders van genoe de inlandsche passen en
zullen op dezelfde wijze te verk ijgen zijn, tegen eene betaling van 2s. 6d.
Aanteakening van
17. Van zulke buitenlandsqhe passen zal behoorlijk
~:~enlandsche pas- aanteekening worden gehouden, ~elijk als van de inlandsche
\
passen, volgens art. 6.
Publicatie van deze
18. Deze wet zal dadelijk glilpubliceerd worden in het
wet in Kaffersch. Hollandsch en Kaffersch, en ge~rukte copieen verzonden
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word en naar alle ambtenaren en ka iteins, doch eerst met In werking treding.
1 Januarij 1873 in werking treden.
THOS.

URGERS,
Staatspresident.

Op last,
N. J. R. SWART,
ou vts. Secretaris.

Gou vernemen tskan to or,
Pretoria, 19 Augustus 1872.

1873.
VOLKSRAADSBESLUIT, 8 MAART 1873.
ART. 28. "De Raad besluit. dat de leden van den Wanneer de reisko84
Volksraad reiskosten 1) zullen gen,eten van af de wijk waarten van Volksraadszij gekozen zijn tot naar de zetelp aats en terug voor ieder leden een aanvang
..
·
d V lk
d · · ,
nemen en ophouden.
b IJ won1ng er o sraa sz1tt1ng.
I

VOLKSRAADSBESLUIT, 11 MAART 1873.
ART. 36. "De Raad besluit, na inlichting van ZHEd. De Regering gemagden Staatspresident, de Regering te magtigen Gouvernements ti~d <?ouv:. gronden,
gronden te verhuren 2) met dien verstande dat door den die met ZIJn opengezet en aangeteeV olksraad opengezette en door de burgers aangeteekende kend, te verhuren.
gronden daaronder niet begrepen zijn."

VOLKSRAADSBESLUIT, 1

MAART 1873.

ART. 39. "De Raad besluit a t. 181 van Volksraads- Wijziging van
besluit van 14 Junij 1870, 3) te wijz gen en te lezen, in plaats V.R.B.14Junij 1871»
18
van de woorden "vijf percent voor goud," "twee shillings art. 1.
en sixpence per once Engelsch gewigt, voor goud."
1) Zie V.R.B. 9 Julij 1885, art. 757.
2) Zie V.R.BB. 18 October 1881, art. 127; 26 Mei 1882, arts. 230 en
231 i 5 Julij 18o2, art. 710, en Gouvernements Kennisgeving No. 322, 10
November 1884, Staatscourant 20 November 1884, No. 200, en V.R.B. 22
Julij 1885, art. 951.
3) Zie ante bl. 391.
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1, 1873.
VOOR DE INHECHTE
VAN

1)

ISNEMING EN UITLEVERING
ISDADIGERS.·

Goedgekeurd en vas gesteld bij Volksraadsbesluit,
dd. 28 Febru rij 1873, arts. 9-14.

NADEMAAL person n, die misdaden bedreven hebben
binnen het grondgebied f gezag van de Kolonien de Kaap
Uitleveringvanmis-de Goede Hoop en Nat 1, somtijd naar dezen Staat vlugdadigers.
ten en het noodzakelijk is te zorgen voor de gevangenneming van zoodanige
isdadigers in dezen Staat, opdat
zij teruggezonden kun n warden naar het grondgebied
waar zulke misdaden b dreven mogen zijn om aldaar volgens wet behandeld te worden, zoo is het volgende vastgesteld : Aard der misdaad.
ART. 1. Dat indien te eeniger tijd aanzoek gedaan zal
warden door de Gouver ementen van de Kolonien de Kaap
de Goede Hoop of N ata tot uitlevering van eenig persoon,
die, beschuldigd zij nde met eene of meer der hierna te
noemen misdaden, als
oord, paging tot moord, brandstichting, verkrachting, oof, diefstal, · bedrog, falsiteit, bedreven binnen het gezag der gezegde Kolonien de Kaap de
Goede Hoop of Natal, n gevonden wordende binnen het
:Bevoegdheid van grondgebied dezes Staa s, het wettig zal zijn voor den
S~tspresident last- Staatspresident of andere ambtenaar, belast met het bestuur
br1ef te verleenen. van d ezen Staat , In
· d'Ien h"IJ h et za1 goe d vm
· d en, maar nie
· t
anders, door eenen lastb ief onder zijne hand en zijn zegel
te kennen te geven, dat zoodanig aanzoek is gedaan en te
Pligten van Land- gelasten dat alle Lan drosten, V rederegters en andere
drosten, Vredereg- ambtenaren, met de regt pleging belast, binnen hunne vert.ers en andere amb- seh ei'd ene en respec t'Iev JUris
· · d'ICt'"
· h d'Ienovereen k omtenaren.
Ien, ZIC
stig zullen gedragen, zal het wettig zij n voor eenigen Landdrost, of ander bevoeg beambte in dezen Staat, eenig
persoon of personen o1er eede te onderzoeken aangaande
de waarheid van zooda ige beschuldiging en op zoodanige
getuigenis als overeenk ,mstig de wetten van dezen Staat
Beschul?igde kan in zou strekken tot regtva~rdiging van de inhechtenisneming
hechtems worden en committeeren ter tetegtstelling van den persoon aldus
pl!lteld.
beschuldigd, indien de lwaarheid of overtreding waarmede
hij of zij aldus beschul igd zal zijn, bedreven is geworden
binnen dezen Staat, zij en lastbrief tot gevangenneming
I

1) In verband met deze Wet zie ProclamatH~n van Z. Exc. Gouverneur Barkly, Staatscourant 19iAugustus 1873, No. 487, en Z. Exc. Gouverneur Pine, Staatscourant 261 Augustus 1873, No. 488; ook art. 29 van
Pretoria Conventie 1881 en ar~. 16 van Londen Conventie 1884.
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van zoodanigen persoon uit te gev~n en alzoo hem in
hechtenis te doen stellen om aldaarl te verblijven totdat
hij uitgeleverd wordt, ten gevolge en lop last van de~ Staatspresident, zooals voormeld.
;
2. Mits altijd, dat in elk geval ~fschriften van de ver-Bepalingen waaronklaring of verklaringen, waarop de oorspronkelijke lastbriefder af~chriften van
tot gevangenneming van den misdadiger uitgevaardigd door verklarmgen, w?:ar· t raa t of on d ergezagh ebb en'd e ' 1n
· de Kolomen
.
op brief
oorspronkehJk
d en M ag1s
de last
is verleend
Kaap de Goede Hoop of Natal is / verleend, gecertificeerd in bewijs kunnen '
onder de ..?and en zegel van het~
kntoor des beambten in worden toegelaten.
de Kolomen de Kaap de Goede
oop of Natal, die zulk
aanzoek doet, kan aangenomen wo den als bewijs van de
schuld van den aldus gevangen gen men persoon.
3. Op het" certificaat van zood nigen Resident Magis- Wanneer Staatspretraat of Vrederegter, dat zulk een teronderstelde misdadi-si.dent ~evoegd de
ger in hechtenis geplaatst is, zal h 1t wettig ziJ'n voor den 1mttlevermg te geStaatspres1.dent, of an deren b eambte, ~,belast met het bestuur as en.
der Zuid-Afrikaansche Republiek, b~j lastbrief onder zijne
hand en zijn zegel te gelasten, dat d~ persoon aldus in hechtenis geplaatst, uitgeleverd wordt aah zoodanige persoon of
personen, als geautoriseerd zal of zullen zijn door eenen
lastbrief onder de hand van den be~mbte der gezegde Kolonien de Kaap de Goede Hoop of Natal, die zoodanig aanzoek doet om de aldus gecommitteerde persoon te ontvangen en te vervoeren naar de grenzeil der gezegde Kolonien,
€n zal zoodanig persoon vervolgens uitgeleverd worden. EnBeschuldigden die
het zal wettig zij n voor den pers~on of de person en, ge- ontvlugten kunnen
magtigd als voornoemd zulken persoon in bewaring te weder gevangen ge'
nomen worden.
houden en hem of haar naar de gr nzen van eene der KoIonien voornoemd te brengen, en i dien de aldus beschuldigde persoon zal ontvlugten uit zo danige bewaring, waartoe hij of zij zal zijn overgegeve als voormeld, zal het
wettig zijn zoodanig persoon weder gevangen te nemen op
dezelfde wijze als eenig persoon, eschuldigd met dezelfde
misdaad binnen dezen Staat, weder gevangen genomen zou
worden na eene ontvlugting.
4. Wanneer eenig persoon die nder deze wet in hech- Binnen welken tijd
tenis gesteld zal zijn om uitgelev rd te worden, overeen-de ui~levering moet
komstig aanzoek als voormeld, niet uitgeleverd ten gevolgegeschieden.
daarvan en vervoerd uit dezen Sta t, binnen twee maanden
van af den datum zijner of barer inhechtenisneming, zal
het in elk geval wettig zij n, vo r eenigen Landdrost op
aanzoek aan hem gedaan, door o ten behoeve van eenig
persoon, alzoo in hechtenis geplaats , en op bewijs aan hem
geleverd dat behoorlijke kennis o
zoodanig aanzoek te
doen is gegeven aan den Staatsproc reur of zijnen vertegenwoordiger, te gela:sten, dat de per oon aldus in hechtenis Ontslagvan beschulgeplaatst ontslagen worde, tenzij vo doende redenen worden digde.
voorgebragt, waarom zulke Landdro t zoodanig persoon niet
zou ontslagen.
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5. Deze wet zal van racht zijn na de afkondiging van
dezelve, wordende alle wett n hiermede strijdig voor vervallen verklaard.
THOS. BURGERS,
Staatspresident.
Op
. J. R. SW ART,
Gou v. Secretaris.
Gou vernemen tskan to or,
Pretoria, 28 Februar · 1873.

WET No. 2, 1873.
VOOR DE VORMING VAN EEN DELGINGSFONDS TOT
DE AFLOSSING V AN EENE LEENING V AN £60,000,
AANGEGAAN MET DE "CAPE COMMERCIAL BANK,"
KAAPSTAD.

Goedgekeurd en vastgesteld bij V olksraadsbesluit, dd. 1
Maart 1873, art. 16.
NADEMAAL bij .besluit van den Volksraad van de
Zuid-Afrikaansche Republiek, genomen op den 7den AugusLeeningvan£6o,oootus 1872, art. 198, eene leening vau £60,000 finaal aangeen v?rming van een gaan was tusschen de gezegde Republiek en de "Cape ComDelgmgsfonds.
mercial Bank " te Kaapstad op de termen en voorwaarden
'
' nademaal het verder noodzain gezegd besluit
vermeldi,' en
kelijk is bij de wet behoprlijke voorziening te maken voor
de vorming van een Delgingsfonds tot de trapsgewijze aflossing en betaling van g~zegde schuld als voormeld aangegaan:
i
Jaarlijksche.som die
Zij het hierbij vastgest.eld door den Volksraad van gez~l dienen tot afl.os- zegde Republiek, dat jaarlijks op elken eersten dag van de
smg van de£so,ooo.maand Januarij, uit de p:ublieke inkomsten van de gezegde
Republiek, door en in hahden van den Thesaurier-Generaal
eene som van £3,000 z~l op zijde gesteld worden, welke
gezegde som uitsluitend z~l gebruikt worden voor de aflossing en terugbetaling van\ de gezegde som van £60,000, tot
dat die ten volle zal zijljl afgelost en terugbetaald, en de
verpligtingen daaruit ont~taande, door de Z. A. Republiek
ten volle zullen zijn afgediaan volgens wet.
Commissie van beZij het verder vastgesteld, dat drie burgers der Z. A.
stuur over DelgingE- Republiek door den Volksraad zullen worden gekozen, om
fonds.
met den Thesaurier Gener~al eene honoraire commissie van
opzigt en bestuur over gm~oemd Delgingsfonds te hebben.
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Deze wet van kracht te zijn dad lijk op en na hare
afkondiging in de Staatscourant der . A. Republiek.
THOS. BURGERS,
Staatspresident.
Op last,
N. J. R. SWART,
Gou v. Secretaris.
Gou vernementskantoor,
Pretoria, 3 Maart 1873.

REGELENDE DE INWISSELING DER OUVERNEMENTSNOTEN VAN DE ZUID-AFRINAANS HE REPUBLIEK.

Goedgekeurd bij Volksraadsbesluiten,
1873, artt. 25, 26 en

6 en 8 Maart

i
ART. 1. De inwisseling der Gouve~nements Noten en Tijd voorinwisseling
Gouvernements Goedvoors, ingevolge ijovenstaande Volks- van Gouvernements
raadsbesluiten, zal plaats vinden ten' kantore van den noten.
Thesaurier-Generaal, gedurende de wee uagen (buiten Zaturdag) van 8 tot 10 ure des morge s, beurtelings, volgens aanmelding.
2. De met de post toegezondene no en moeten postvrij, Noten per post geaangeteekend en geadresseerd worden an den Thesaurier- zonden.
Generaal; het bedrag wordt, indien mo elijk, met de teruggaande post toegezonden.
3. Gouvernements Noten en Goedv ors, die ter lossing Nommerlijst van
per post ingezonden worden, moeten v n eene nommerlijst zoodanige noten.
vergezeld gaan; de heen- en wederzendi g per post geschiedt
op kosten en risico van den zender.
4. Beschadigde noten zullen niet wjorden uitgewisseld, Beschadigde noten
indien de waarde, nommer, en handteekehing van den Staatspresident of Thesaurier-Generaal niet op ': een te zamen behoorend stuk kunnen worden vertoond. :
5. De inwisseling der Noten en Goedvoors geschiedtHoe de inwisseling
voor de volle waarde door cheques op de "Cape Commer- zal geschieden.
cial Bank" te Kaapstad, getrokken door den ThesaurierGeneraal of in klinkende munt, zoodra die voorhanden is.
6. Gouvernements N oten van minder dan £1, en Goed- Gouvernements
voors worden op dezelfde wijze ingewisseld, maar slechts noten van minder
in bedragen van niet minder dan £1, en indien voor hard dan £1.
geld, slechts in bedragen van volle ponden.
7. De noten moeten binnen een jaar ingewisseld wor-rnwisseling moet

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

[1873

480

l>innen 1 jaarplaatsden; na dien tijd zijn z" vervallen. 1) Britsche munt
Tinden.
zal ook een wettig tender ijn.
Strijdige bepalingen
8. Alle bepalingen en etten in strijd met deze wet
herroepen.
worden hiermede herroepe
Jn werking treding
9. Deze wet zal dadelij van kracht zijn, overeenkomstig
cler wet.
art. 12 der Grondwet.
THOS. BURGERS,
Staatspresident.
N. J. R. SW ART,
Gouvts. Secretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 8 Maart 1873.

WET No. 4, 1873.

2

)

VOOR DE UITREIKING DER P ASSEN AAN N ATURELLEN
IN DE Z. A. REPUBLIEK.

Goedgekeurd en vastgesteld bij V olksraadsbesluiten dd. 5 en
6 Augustus 1872, artt. 184 en 189, en gewijzigd bij
Volksraadsbesluit dd. 10 Maart 1873, art. 33.
N ADEMAAL het noodig gerekend wordt betere voorziening te maken in de uitreiking van passen aan Naturellen, zoo wordt het volgende vastgesteld en bepaald:
Kleurlingen moeten
ART. 1. Ieder kleurling; binnen de Z. A. Republiek, zal
passen vertoonen. verpligt en gehoud.en zij n V: an een pas voorzien te wezen,
welken pas hij op aanvraag aan eenig onderdaan van den
Staat moet vertoonen.
Passen moetenjaar2. Jaarlijks zullen vaniwege de Regering nieuwe passen
Iijks verni.::uwd wor- warden uitgereikt, die elk 'jaar kenmerkend onderscheiden
clen.
zullen zijn en alleen tot aar het einde van dat jaar geldig.
Prijs van passen.
3. Voor zulk een pRS zal betaald warden de som van
£1 sterling en geene verd$re opgaaf of belasting zal van
den houder van zulk een pas gevorderd warden, met voorbehoud van rnaatregelen ini bijzondere gevallen, later door
de wetgeving te bepalen.
·wie passen zullen
4. De passen zullen "Q.itgereikt warden door de Land111.itreiken.
drosten en V eldcornetten. ·
Pligt van Thesau5. De Thesaurier-Generaal zal daartoe op last van de
:rlier Generaal.
Regering het benoodigd aartal gedrukte blanco passen aan
1) Tijd van inwisseling verlengd tot 1 Feb. 1875, zie V.R.B. J 3
1874, art. 244.
2) Zie Wet No. 6, 1880 en G~ K. No. 239, Staatscourant 22 Novem1883, No. 145.
I

Nov.
ber

1
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de Landdrosten uitreiken, welke Land rosten wederom hunne
Veldcornetten met het benoodigd aant 1 passen zullen voorzien.
6. De uitreikers van passen zulle een behoorlijk regis- Pasuitreikers moeter houden van de uitgereikte passen waarin het nommer ten register houden.
van den pas, de plaats der uitreikin , de naam en woonplaats van den Kaffer aan wien de pa wordt gegeven, alsmede de datum van uitgifte duidelijk al vermeld staan.
7. Aan het einde van elke drie m anden zal ieder Veld- Veldcornetten doen
cornet behoorlijk verslag moeten doerb. bij den Landdrost verantwoording aan
. handen Landdrost.
van d e geld en d oor h em on t vangen n d e nog 1n
zijnde passen en verantwoordelijk ge. ouden worden voor
elken verloren pas.
8. De Landdrosten zullen behoorlijk volgens bestaande Verslag van Land
wetten aan den Auditeur-Generaal maandelijks verslag doen drost aan Aud.-Gen.
van het aantal door hen of hunne Veldcornetten uitgereikte
passen en de gelden bij den Thesaurier-Generaal storten.
met opgaaf van de nog in hun bezit zijnde passen.
9. Zulke passen 1) zullen gratis uitgereikt worden op ver- Passen wanneer gratooning van ecn certificaat van een burger dat de applicant tis uitgereikt.
voor een pas behoorlijk bij hem verhuprd is voor niet minder dan zes maanden. Geen burger zal nogthans het regt
hebben, tenzij met speciaal verlof de}j Regering, meer dan
tien zulke certifi.caten uit te reiken. · En indien iemand
bevonden mag worden certificaten uit te reiken aan naturellen die niet zoo als vermeld behcporlijk verhuurd zijn, Boete bij misbruik
zal hij onderhevig zijn aan eene boete van niet minder dezer bepaling.
dan £5 en niet meer dan £10.
;
10. Ieder Landdrost en Veldcorndt is verpligt om op Veldcornet verpligt
aanvraag tegen de bepaalde betaling , en op vertoon van zo?danige pas uit te
J
. rerken.
en zal b..IJ verzu1m
h e.t h uurlwntra1d een pas Ul.t t c re1.k en
daarvan zich schuldig maken aan fene boete van niet Boete.
minder dan £5 en niet meer dan £}'0.
11. Ieder die bevonden wordt waadwillig een pas, Stratbepaling voor
aan een Kaffer behoorende, te hebbe . vernietigd, zal onder- vernielen v.an pass~n
· ZlJ.. n b"IJ de eerste overt re d'mg aftn
' eene b oe t e van n1e
· t gereikt.
aan kleurlmgen mth evig
meer dan £20 en bij herhaling van iet minder dan £20
en niet meer dan £40, en bij gebr kc van betaling, aan
gevangennisstraf van niet minder da~ zes maan~en en niet
meer dan twaalf maanden bij de eer te overtred1ng, en ver- Boete bij -:nisbruik
volgens niet minder dan twaalf en iet meer dan twintig dezer bepalmg.
maanden gevangenisstraf.
12. Houders van zulke passe
zullen worden be- Houders van passen
schouwd als onderdanen van den taat en geregtigd zijn al~1 ond~rdanen betot de volle bescherming der wet en Regering, gelijk eenig se ouw ·
onderdaan.

~

1) Zie Uitv. Raadsbesluit 13 Januarij :11876, art. 33, Staatscourant
19 Januarij 1876, No. 616.
31
1

1
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13. Kaffers van 's uitenlands komende, zullen indien
zij geen door deze Regering geldig beschouwden pas hebben,
verpligt zij n binnen 8 dagen zich zulk een pas aan te
schaffen.
Van speciale passen
14. Kaffers die do r ziekelijkheid of ligchaamsgebrek
die gratis kunnen onbekwaam zijn in dien t te treden of voor een pas te bewarden verleend.
talen, zullen zich tot e ambtenaren kunnen wen den met ·
verzoek om ontheffing, i welk geval hun gratis een speciale
pas zal worden uitgereik . Elk zoodanig verzoek echter zal
in twijfelachtige gevalle vergezeld moeten gaan van een
certificaat van een genee heer.
Kapiteins, enz., niet
15. De kapiteins, vr uwen en kinderen zijn niet onder
onder deze wet.
deze wet begrepen, eve min l>edienden van 's buitenlands
komende.
Buitenlandsche
16. Buitenlandsche p ssen zullen alleen uitgereikt worpassen.
den aan de houders va genoemde inlandsche pas-;en en
zullen op dezelfde wijze te verkrijgen r,ijn, tegen eene betaling van 2s. 6d.
Aanteekening van
17. Van zulke buiten audsche passen zal behoorlijk aanzoodanige pal!lsen. teekening worden gehoud n gelijk als van de inlandsche
passen volgens art. 6.
Helft der boete aan
18. De helft der in d ze wet bepaalde en ingevo"derde
aanbrenger toege- boete zal ziJ'n voor dencren
die omtrent eenicre overtredincr
kend
e
'
e
e
·
van deze wet berigt geeft an de Regering.
P.ublicatie en in wer19. Deze wet zal dad lijk gepubliccerd worden in het
kmg treden der wet. Hollandsch en Kaffersch, en gedrukte copien verzonden
worden naar alle ambtena en en kapiteins, doch eerst met
1 Januarij 1873 1) in werk ng treden.
Kaffers van buiten
's lands komende.

THOS. BURGERS,
Staatspresident.
Op
SW ART,

Gou vts. Secretaris.
Gou vernementskantoor,
Pretoria, 24 :Maart 1873.

WET o. 5, 1873,
Om de Transvaal Mijn M atschappij, Beperkt \Limited), in te
lijven en om aan de g·ezegde Maatschappij zekere privilegien te verzekeren.
~ADE~IAAL
ling~" Xo. K7, in

I

Edwa (l Buttlm op de plaats "Eerstchet <l'~trikt Zoutpan::tberg, in <le ZuidAfrikaansche ltcpu bliek, goud ontdekt herft;
En n:~dcmaal de g'r,egde Edwar<l Button zich naar
Engeland begaf, en voor hem en John Daniel Kock, ge1) lHi:3. Het jaar 1874 is

tellig bedoeld.
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zamentlijke eigenaars van de gczegde

laats die aan cone

M. aatschap~ij,. genaamd de Trans\·aal Go dmij~ Maatschappij,

Beperkt (Lun1ted), te zamen m0t het g udrif en alle andere
mineralen en kostelij ke steenen van lken aard en soort,
hoe ook genaamd, nu in, op, of onder /gezegde plaats, hobben verkocht;
/
En nademaal de gezegde Maatsch:jtppij te Engelancl is
geformeerd en geregistreercl onder de ""etten van Vennootschappen aldaar (Joint Stock Compani~s) van 1862 en 1867·
.
En nadem~al ~et raa~zaam is de ~ezegde Maa;t;schappij
1n cleze Ropubhek 1n te hJ ven met al 1de voorregten en privilegien van Vennootschappen onder g,emelde registratie;
En nademaal het verder raadzaam geacht is. om voor
de gezegch· Maatschap 1 ij het uitsluitentl en volstrekt regt op
alle goud, ertsen en kostelijke steencn: van alle soorten hoe
ook genaamd, nu in, op, of onder gezegde plaats to verleenen en te verzekeren;
I
Zij het claarom vastgesteld door ZHE. den Staatspresident. door en met advies en consent ,Van den HE<l. Achtb.
Volksraad van de Z. A. Republiek, a~s volgt : 1. Dat de gezegde Maatschapp\j !zij en hierdoor wordt Inlijving der 'l'rans
ingelijfd, en een behoorl\jke ligcham verklaard wordc, en vaal Goudn~~jn
als zoodanig magt van regtsvordcrin zal hebbcn, met regt. .:\faatschapplJ.
een gewoon zegel to gebruiken, on er den naam van de
Transvaal Goud l\lij n l\Iaatschappij ( ransyaal Gold Mining
Company, Limited), Beperkt.
2. I>at al de voorregten en pri v'legien hehoorende tot, Yoorregten, enz.,
en toekomende aan de gczcgde -:\[aa schappij en wclkc zij aan de maatseh~ppij
·
· j"~ngc 1an one1er eu mt
· ]-::racl1t toe"ekend.
k on cl e o f. w1'] <1e genwten
m
"'
van hare registratic aldaar, on<ler arH eren het voorregt van
beperkte verantwoordelijkheid, zull<'n worden, en him·door
worden toegeken<l aan de gezegdc l aatschappij, m its dat
gemeldc voonegtcn en privilegien net in anderc opzigten
tegenstrUclig zijn met de wetten dezPr Hepubliek.
3. J>at ePne bdworlijk geeertifiet' :rde eopie nm de ar- Artikelen van asso- tikelen van Assoeiati<~ va1, de gczeudc ~Iaatschappij zooals ciatie, in Engeland
. r> ,!
I
· ' < l aangegaan, alhier te
rl ovcreengekomen en on~lertuekend lll J1..ngdan< , op c1;·n ,)(en wordengeregi 8 treerd
dag van Augustus lb' 2, ten kantore! van den Reg1stratcur
van Acten van deze ltepubliek tc eretoria ge c·dstreerd· zal
cy-:- worclen en da.t zij zullcn worden en i wordvn him·door ver13' klaard te zijn a.rtikelen van associatie i van <le gezPgde l\IaatVJ schappij in dezc Hepuhliek.
4. Dat de gezcgde Maatschappij l~Pt eenig en volstrckt R~gten ..der .:\laatrcwt zal heubcn OlJ allc goud ertseni en kostclijke steenen sehapplJ 0 P g~_n<l,
r>
'
~~
• •
.
f ertsen, kostehJ ke
vat~ elken a.ard en soort hoe ook genaamd nu m, op, o ste~'Ilen, enz.
onder gezegde plaats, nicttegenstaaml~ · <'cnige tcgenovcrgestelde wet nu gemaakt of hierna tcl maken,
d<) voorwaard.en en co~1d:tien, meer uitvoerigJ;ermeld in zel:er .'~;tract m geschnft, aangegaan op den 1usten Dece'n hm ll:)' 2,
tusschen den gezegden E. Button, als !de algemeene bestuur-

liJ

1

ov
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der en vertegenwoordiger van gezegde Maatschappij, en de
Regering van de Zuid-Af~ikaansche Republiek.
In werking treding
5. Dat deze wet in\ working zal treden op en na den
der wet.
dag van hare bckendstelQing in de Sfaatscoura,nt van de
Zuid-Afrikaansche Repub iek en erkend worden door alle
Geregtshovcn des lands a s eene publieke wet.
THOS. BURGERS,
Staatspresident.
Op
SWAR'f,
Staatssecretari s.
Gou vern em entskan to or,
Pretoria, 13 Maart 1873.

WETTEN EN BEPALINGEN
VOOR DE

Nederduitsch-Hervormde Kerk
IN DE

ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK.
ALGEl\IEENE BEP ALINGEN.
Awr. 1. De Nederduitsch-Hervormde Kerk bestaat uit al
de hervormde gemeenten in de Zuid-Afrikaansche Republiek.
Hare belijdenis staat uitgedrukt in de volgende formule : llelijdenis.
"De N ederduitsch-Hervormde Kerk in de Zuid-Afrikaansche
Republiek grondt zich op de leer van den Bijbel, als Gods
heilig woord; den Heidelbergschen Catechism us; de 37 Artikelen der Nederlandsche Geloofsbelijdenis en de 5 Dordtsche leerregels, zooals die zijn vastgesteld in 1618 en 1619
te Dordrecht."
Welke personen tot
2. Tot de Nederd. Herv. Kerk alhier behooren zij, die
de Ned. Herv. Kerk op belijdenis van geloof tot lidmaten zijn aangenomen; die
behooren.
in and ere land en of staten tot de N ederd. Herv. Kerk behoard hebbende, hier komen wonen en door deugdelijke
bewijzen van hun lidmaatschap doen blijken; zij die in de
Nederd. Herv. Kcrk gedoopt z~jn.
Zamenstelling der
Ned. Herv. Kerk.
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3. Deze allcn blijven tot de Nederd. Herv. Kerk be- Wanneer het lidhooren, zoolang niet door woord of daad ten duidelijkstemaatschap verl01en
toonen zich van haar af te scheiden, of zoo lang zij zich gaat.
der kerkelijke gemeenschap niet hebben onwaardig gemaakt.
4. Het bestuur der Nederd. Herv. Kerk wordt uitge-Bestuur der kerk.
oefend door kerkeraden ; door de commissie der algemeene
kerkvcrgadering en door de algemeene kerkvergadering,
waarvan de bepalingen in de volgende hoofdstukken worden
aangegeven.
5. In alle kerkclijke vergaderingen wordt het volgende Reglement van toereglement in acht genomen :
passing in kerkelijke
vergaderingen.
a. Alle vergaderingcn worden met opene deurcn gehouden.
b. De vcrgadering zal met gehed gcopend e12 met
dankzegging gesloten worden.
c. 1\Ien bcgint precie-:; op ecn te bepalen uur.
d. Al de led en zij n verpligt de vergadering bij to
wonen, tenzij door wettige redenen verhinder<l,
en niet verschijnen<le, dam·van in geschrifte kennis te geven.
e. N a het open en geeft de voorzitter kennis van hetgeen zal verhandeld worden.
f In het voorbrengen van zaken neemt de voorzitter
die orde in acht, welke hem het geschikste voorkomt. Hij draagt de zaken ter behandeling duidelijk voor, geeft daarbij de noodige inlichting
en zal het laatst zijne stem uitbrengen.
g. \Vanneer twee of mcer leden tegelijk opstaan, besluit de voorzitter wie het eerst zal worden gehoord.
h. Het staat ieder lid vrij om hij aanteekeningen,
zonder opgave van redenen, te doen blijken, <lat
hij met eenige uitspraak niet heeft ingestemd;
evenwel aan zich het regt voorbehoudende, om
onder zijne naamteekening zijne redenen ook in
geschrifte aan de vergadering op te geven.
L In elke vergadering, v66r dat zij uiteen gaat, zullen de besluiten en notulen geteekend worden .
.J· Een ieder zal zich, zoowel bij schriftelijk als mondelinge voordragt, moeten onthouden van alle
beleedigende, hatelijke of onbehoorlijkc uitdrukkingen, gelijk mede van alles dat geacht kan
worden te strijden met de achting aan eene
kerkelijke vergadering verschuldigd.
k. Niemand zal zich, staande de vergadering, kunnen
verwijderen dan met verlof van den voorzitter.
1. V66r het einde der vergadering vraagt de voorzitter aan ieder lid of hij nog iets heeft voor te
dragen.
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Pligten en hoofd6. De zorg voor de belangen Jer N ederd. Herv. kerk>
doel van alle perso- de handhavina
har6r leer de vermeerdering harer godsdien0
nen
die met
eenig st•rge k enms,
. d e b evor d enng
'·
· t el'.k
d
d e b ekerkelijk
bestuur
van ch riS
IJ e ze en,
belast zijn.

waring van orde en eendragt en de aankweeking van liefde
en achting voor het burgerlijk bestuur, moet steeds het hoofddoel zijn van allen, die in onderscheidene betrekkingen met
het kerkelijk bestuur belast zijn.

BIJZONDERE

BEPALINGEN.

HOOFDSTUK I.
ALGEMEENE KEHKVERGADERING.

Algemeene KerkverAR'r. 1. Het
gadering hethoogste gemeenten in de
bestuur.
K erk verga dermg.
.

hoogste kerk bestu ur der N ederd. Herv ~
Z. A. Republiek berust bij de Algemeene·

2. De Algemeene Kerkvergadering is zamengesteld uit
alle predikanten der Nederd. Herv. Kerk in de Z. A. R.,
benevens de helft der dienstdoonde ouderlingen en twee
diakenen uit elke gemeente. Onder het getal der ouderlingen
behooren de plaatselijke ouderlingen of ouderlinge:n in de
buitenwijken.
Functie en juris3. De Algemeene Kerkvergadering is belast met de·
dictie der Algem. zorg voor de algemeene belangen Jer N ederd. Herv. Kerk
Kerkvergadering.
en in het bijzonder met hetgeen tot do openbare godsdienst
en kerkelijke instellingen behoo 1·t. Bij haar ·berust de
hoogste wetgevende, rcgtsprekende en besturende magt.
Haar uit.spraak be4. De uitspraken der Algemeenc Kerkvergadering in
slissend.
eenige zaak zijn beslissend.
Bijeenkomen der
5. De Algemeene Kerkvergadering komt bijeen zoo dikAlgem. Kerkv.
wijls de commis8ie der Algemeeno Kerkvergadering dit noodig oordeelt, minstens eenmaal in de vijf jaren en wel op
Kennisgeving aan den tweeden l\Iaandag van do maand Mei. Do kennisgeUitv. Raad.
ving geschiedt door dei.1 Scriba aan den Uitvoerenden Raad
en aan de gemeenten, drie ma.anden voor de vorgadering
zitting neemt.
Kiezen van Prmses.
6. Algemeene Kerkvergadering begint hare werkzaamheden met uit de aanwezige predikanten een P:..aeses tc
Vertoonen van ge- kiezen. De aftredende Voorzitter constitueert de vergadering
loofsbrieven.
en doet het gebed. Tot het constitueren der vergadering
wordt vereischt het vertoonen der geloofsbrieven.
Benoeming en pligt
7. Er zal een Scriba zijn, to benoemen uit de predivan Scriba.
kanten. Hij is belast met het houden der notulen der vcrgadering, met de uitgave der wetten en bepalingen, met de
officieele correspondentien, met de bewaring der kerkelijke
papieren en documenten.
Het geven en doen
8. Er zal, zooveel mogelijk is, eenigen tijd te voren,
van voorstellen.
aan den Scriba der Algemeene Kerkvergaderinp; kennis
Zamenstelling der
Kerkvergaderii:g.
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moeten gegeven worden van de voorstellen die men in behandeling wenscht te nemen. Elk lidmaat der Kerk heeft
het regt voorstellen te doen aan de hoogste kerkelijke vergacleringen, doch alleen bij wijze van verzoekschrift.
9. De Algemeene Kerkvergadering stelt vast de wetten Vaststellen van
en bepalingen, welke voor de geheele N ed. Herv. Kerk ver- wetten.
bindend zijn; van de veranderingen daarin gemaakt wordt Kennisgeving van
door den Scriba aan den Uitvoerenden Raad en Volksraad verandering in kerkkennis gegeven; kennisgeving van de huishoudeliJ'ke be- waetdten aua~tVoRlks-d
·
d
1
.
r a en 1 v. aa •
pahngen aan e A gemeene Vergader1ng, commissie der
Algemeene Vergadering, Uitvoerenden Raad of Volksraad is
niet noodig.
HOOFDSTUK II.
COMMISSIE DER ALGEMEENE KERKVERGADERING.

ART. 1. W anneer de Algemeene Kerkvergadering geene Commissie der Alg.
zitting houdt, zal er eene commissie der Algemeene Kerk- K~rkvergadering.
vergadering bestaan, die jaarlijksch bijeenkomt op eene
plaats door haar zel ve te bepalen. Zij bestaat uit vijf leden, Zamenstelling.
die ieder een secundus moeten hebben, namelijk uit den
Praeses en den Scriba van de Algemeenf~ Kerkvergadering,
benevens drie ouderlingen uit de Algemeene Kerkvergadering te benoemen. Bij afwezigheid van een der leden heeft Benoeming van
de Scriba het regt een plaatsvervanger te kiezen uit de leden plaatsvervanger.
der laatste Algemeene Kerkvergadering.
2. De commissie der Algemeene Kerkvergadering zal Bevoegdheid en
waken voor de uitvoering der kerkelijke wetten en beslui- pligt der commissie.
ten, zal oordeelen en besli;:;sen omtr nt de beteekenis,
bedoeling en toepassing van artikelen der wet in voorkomende gevallen, alle onafgedane zaken in behandeling
nemen, de verslagen ontvangen en in overweging nemen
van de verschillende gemeenten en in het algemeen alle
zaken waarnemen, die met den bloei en de handhaving der
tucht in de Ned. Herv. Kerk in verband staan.
3. De commissie der Algemeene Kerkvergadering doet Zij doet verslag aan
verslag van het door b?ar verrigtte bij de Algemeene Kerk- de Algem. Kerkv.
vergadering, terwijl hare handelingen van kracht zijn, zoolang zij door de Algemeene Kerkvergadering niet zijn verworpen of gewij zigd.
4. Indien eenig lid bezwaard is over eenige beslissing Appel naar ~!gem.
door de commissie der Algemeene Kerkvergadering, kan hij Kerkvergadermg.
zich beroepen op de Algemeene Kerkvergadering, wier uitspraak beslissend is.
'
5. De commissie der Algemeene Kerkvergadering heeft Verde:e .functie der
t e exammeeren,
·
··
consu- commiSSie.
h et reg t om k erk el IJ. ·k e on d erWIJzers
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lenten te benoemen, kerkelijke grensscheidingen te maken,
handopening te verleenen tot benoeming van kerkeraden bij
nieuw opgerigte gemeenten, godsdienstig onderwijs te bevorderen en om met bevoegde magten te corresponderen.
Voorzitter der corn6. De voorzitter van de commissie heeft het regt om
missie bevoegd bui- eene buitengewone vergadering te beleggen indien daartoe
tengewone vergade- .
.
'
·
termen, door den prreses en scnba te beoordeelen, aanwez1g
ring te roepen.
zijn.
Verslag aandecom7. Jaarlijks moet bij de commissie der Algemeene Kerkmissie der Al~em. vergadering versla()'
ingediend worden aangaande den toe0
Kerkvergadermg.
.
stand van 1edere
gemeente, door al de leden d es k erk eraad s
onderteekend, waarin de volgende vragen moeten beantwoord worden :
Vragen die in 't verslag moeten worden
beantwoord.

In vacante gemeente
stelt consulent het hij
verslag op.

a. Worden in uwe gemeente op Zon- en feestdagen
de gewone preekbeurten waargenomen?
b. Wordt er ook, ten minste 12 malen in het jaar,
gezet over den catechismus gepredikt, op de gewone tijden de lijdensstoffen behandeld, en worden er van tijd tot tijd belijdenis-predikatien
gehouden?
c. Wmdt ook het Avondmaal 4maal in het jaar gehouden?
d. W orden er ook voorbereidings- en dankzeggingsleerredenen v66r en na het avondmaal gehouden?
e. W ordt er ook geregeld catechisatie gehouden ter
onderwijzing in de Bijbelsche geschiedenis en in
de geloofs- en zedeleer en zoo mogelij k in de
kerkelijke geschiedenis?
f. W orden er lidmaten op den bepaalden tij d aangenomen en wanneer is de tijd daartoe bij u bepaald?
g. Wordt er ook behoorlijk werk gemaakt van het
herderlijk bezoeken der gemeente en bijzonder
der kranken ?
h. Heeft er jaarlijks eene geregelde aftreding plaats
van ouderlingen en diakenen?
~. W orden er notulen gehouden van de handelingen
des kerkeraads?
.f. Hoe groot is gedurende dit jaar het getal zielen,
lidmaten, gedoopten, aangenomene, gehuwden?
k. Komen de leden des kerkeraads gestrouw ter kerk?
l. Hoeveel zijn uwe inkomsten en uitgaven gedurende
dit jaar?
m. Welke zijn de kerkeigendommen?
8. In eene vacante gemeente zal de consulent, wanneer
dezel ve bezoekt, het verslag voor de commissie opstellen.
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HOOFDSTUK IlL
§ 1.

DE KERKERAAD.

ART. 1. In elke gemeente zal een afzonderlijke Kerke- Zamenstelling des
raad zijn, bestaande uit den predikant of consulent de kerkeraads.
ouderlingen en diakenen der gemeente.
'
2. De ouderlingen en diakenen behooren te zijn lid- Kwalificaties van
maten der gemeente, sedert een jaar in haar midden geves- o~derlingen en
tigd, onberispelijk in belijdenis en wandel, bekende voor- diakenen.
standers van de openbare godsdienst en geen tegenstrevers
van kerkelijke verordeningen. De ouderlingen niet bcneden
de 35 jaren oud en de diakenen niet beneden de 25 jaren.
De commissie der Algemeene Kerkvergadering is bij magte,
wegens hijzondere redenen, op den leeftijd der ouderlingen
uitzondering toe te laten.
3. De Kerkeraad bepaalt het getal der ouderlingen en Getal van ouderlin
diakenen en regelt dit naar de talrijkheid en de uitgestrekt- gen en diakenen.
heid der gemeente en den aard der combinatien. Het getal
der ouderlingen is voor het minst aan dat der diakenen
gelijk. Buiten de bijzondere gevallen, door de commissie
der Algemeene Kerkvergadering te beoordeelen, is het getal
der ouderlingen en diakenen nergens minder dan twee.
§ 2.

VERKIEZING DER KERKERAADSLEDEN.

4. De verkiezing van oude~lingen en diakenen geschiedt Kiezing van oudermet geslotene briefjes. Bij de eerste stemming beslist de lingen en diakenen.
volstrekte meerderheid; bij de tweede stemming de meerderheid. Indien men dan nog niet tot eene keus kan
komen wordt het lot geworpen tusschen de twee die de
meeste stemmen op zich vereenigd hebben.
5. In nieuwe gemeenten wordt de eerste benoeming Benoeming v. oudervan ouderlingen en diakenen gedaan door meerde1jarige ~ing~n en diakenen
niet bedeelde en niet onder censuur staande mans-lidmaten: m meuwegemeenten
onder de leiding van den consulent.
6. De nieuw benoemde leden van den kerkeraad wor- Voorstelling en beden op twee achtereePvolgende Zondagen aan de gemeente vestiging van kerke.
\xr
raadsleden.
. dt d e b eves t'1g1ng.
voorgeste ld en d aarna gesch 1e
'Y anneer
de stemming · geschiedt door mans-lidmaten, is de voorstelling op twee achtereenvolgende Zondagen onnoodig.
7. Ieder, die tegen de benoemden eenig bezwaar heeft. Objec1ie tegen bezendt schriftelijk zijne bedenkingen bij den kerkeraad in. noemde kerkeraads. of d e b ezwaren gew1g
. t'1g genoeg ZIJn
.. led en.
D e kerkeraa d b es I1st
om aan de commissie der Algemeene Kerkvergadering te
worden opgezonden. Indien de bezwaren niet gewigtig genoeg zijn om aan de commissie der Algemeene Kerkvergadering te worden opgezonden, gaat men met de bevestiging
voort.
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8. De tijd van bcnoeming en aftreding wordt bepaald
huishoudelijke bepaling; met dien verstande evenwel,
dat eenig lid, na eenen diensttijd van 4 jaren, weer op
nieuw gekozcn, voorgesteld en bevestigd moet worden.

Tijd van benoeming
en aftreding.
bij

§ 3.
Ambtspligten van
kerkeraadsleden.

WERKZAA:\IHEDEN V AN DEN KERKERAAD.

9. De ambtspligten van de leden des kerkeraads zijn:

a. Zorg te dragen voor hetgeen de openbare godsdienstoefening aangaat.
b. Acht te hebben op het leven en de zeden van de

leden der gemeente, de dwalende terug te brengen, de tragen op te wekken, de ergerlijken
liefderijk te bestraffen, de tucht te handhaven en
alles te doen wat tot heil van zielen kan bevorderlijk zijn.
·
c. De armen en vooral behoeftige wedu wen en wee-

zen te ondersteunen.
d. Zorg te dragen voor de kerkelijke eigendommen.

10. De kerkeraad bepaalt het getal, den tijd en de
plaats der openbare godsdienstoefeningen, draagt zorg voor
~~n~~~P~;eo£~~;~:: de geregelde bediening van doop en avondmaal.' OJ.?dat zij
aan hun doel beantwoorden en tot de rneeste st1ehtmg der
gemeente verstrekken, dat het heilig avondmaal telkens, na
voorafgegane voorbereidings-predikatie, geregeld vier maal
des jaars gehouden worde, dat de doopsbediening elke week,
indien Je talrijkheid der gemeent.e het vordert, maar ook
niet anders clan bij de openlijke bijcenkomsten, in tegenwoordigheid, zoo rnaar immer mogelijk, der beide ouclers, op de
meest indrukwekkende w~jze plaats hebbe. Het doopen buiten Zondag en aan huis zal den leeraar vrijgelaten worden
wanneer hij daartoe noodzakelijkheid vindt. Een onecht
kind ten doop aangeboden, zal niet andors clan onder behoorlijke doopgetuigen den doop ontvangen, doch altijd
met voorkennis van den kerkeraad der plaats,. waar het
Doopen v. kinderen kind gedoopt wordt. Kinderen boven de 7 jaar zullen niet
boven 7 jaar.
worden gedoopt, maar moeten ongedoopt blij ven tot dat zij
belijdenis van hun goloof zullen hebben afgelegd, en hieromtrent zal geene uitzondering worden toegelaten.
Bepaling aangaande
d~ Godsdienstoefe-

Geloofsbelijdenis en
11. De kerkeraad zorgt voor de afneming van de beb~vestigi~g van
lijdenis des geloofs en de bevestiging van de nieuwe lidmameuwe hdmaten.
t
· d
t d k k l"'k ·
·
d h
l"'k
Inzegening des hu- hent 1n e g1ei?ede~ e, e er tet IJt e .1nzedgem ~1dg ets ud":"e IJ s,
welijks.
e gerege (t m 1enen van a es at1en er 1 ma en, 1e van

1

1

elders zijn ingekomen en het uitreiken van attestation aan
hen, die de gemeente met der woon willen verlaten.
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12. De bevestigicg der lidmaten 7.al geschieden door Vragen bij aanne~
den predika.nt, die in tegenwoorclighcid der gemeente de ming.
navolgende vragen aan de aangenomenen doen r.al:
a. Gelooft gij van harte de leer die gij hebt beleden.
b. Hebt gij ook voorgenomen hij die leer door Gods
genade te blij ven, de zonde te vcrzaken en een
christelij k leven te leiden.
c. Onderwerpt gij u aan het kerkelijk opzigt, en in
geval gij u mogt ontgaan, aan de kerkelijke tucht.
13. Aan den Kerkeraad is opgedragen het houden van Houden v. registers.
registers:
a. Van gedoopten.
b. Van lidmaten, zoowel die op belijdenis des geloofs
zijn aangenomen, als zij die eene attestatie hebben
ingediend.
c. Van kerkelijk in het huwelijk bevestigden.

· 14. Een lid der Gereformeerde gemeente hier te lande, Opnemen van leden
wenschende weder opgenomen te worden, kan zich daartoe der Gereformeerde
tot een der predikanten, ouderlingen, of diakenen wenden gemeenten. ·
met verzoek, dat zijn wensch op de eerstvolgende kerkeraadsvergadering worde beoordeeld of dat zoodanige zich
ook schriftelijk tot den Kerkeraad wende.
15. Terwijl het lidmaatschap van de Gereformeerde Kerk De Gereformeerde
alhier niet wonH erkend, r-al ieder lidmaat van die Kerk, kerk niet erkend.
wanneer hij tot de Nederd. Herv. Kerk wil overgaan, eenige
vragen van den predikant en een of meer ouderlingen
moeten beantwoonlen en daarna. op de gewone wijze als
lidmaat der gemeente worden voorgesteld. De Kerkeraden
en predikanten zullen, zooveel mogelijk, zachtmoedigheid en
wijsheid gebruiken.
16. Het be:roepen van een predikant, de benoeming van Wat verder onderde
ouderlingen en diakenen, de aanstelling met instructie, de pligten en werk·
des ker·
seh orsu~g
en h et onts1ag van voor1ezers en 1wsters, }1et a f - zaamheden
keraads behoort.
vaardigen van de daartoe bevoegde leden naar de Algemeene
Kerkvergadering, het nauwkeurig bijhouden der kasboeken
en het bewaren van de eigendoms-bew~jzen van goederen
aan de Kerk toebehoorende, dat alles behoort tot de werkzaamheden van den Kerkeraad.
17. De Kerkeraad zorgt, met hulp der gemeente, voor Woning voor predi,
eene behoorlijke woning van den predikant.
kant.
18. De Ker keraad vergadert j aar lij ks ten minste vier Vergadering des
malen, bij gelegenheid van het nachtmaal, en voorts zoo kerkeraads.
dikwijls als de omstandigheclen het vereischen.
19. Bezwaren tegen de leer van een predikant zullen Bezware~ tegen leel'
schriftelijk ingediend en met duidelijke bewijzen gestaafd des predikants.
moeten worden.
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Kwaad gerucht
tegen predikant
spoedig te worden
opgenornen en onderzocht.

20. Elk lid des kerkeraads zal zich beijveren om bij
het vernemen van kwaad gerucht tegen den predikant der
gemeente, daarvan behoorlijk en spoedig opgave te doen
voor den kerkeraad der gemecnte, en dat met het oog op
wanorde en de verwoesting, die de gemeento bedreigt, wanneer elk lidmaat der gemeente naar goedvinden den predikant zijner gemeente beoordeelen en ten toon stellen kan.
HOOFDSTUK IV.
KERKELUKE
§ 1.

BEAMBTE~

PREDIKA~TEN.

AR·r. 1. Als predikant in eenige gemeente der Ncderd.
Herv. Kerk in de Z. A. Hepublick zal niemand worden
toegelaten dan die aan eene wettige hoogeschool tot predikant is opgeleid, · bij eenig provinciaal kerkbestuur is toegelaten of langs een wettigen algemeen erkenden 1Yeg
bevoegd is geworden tot de evangclie bediening.
Cornmissie Algem.
2. \Vanneer bij de commissie der Algemeene KerkverKerkv. i~ hevoegd gadering eenige twijfel bestaat aancraande den status van
voorloop1g toegang
.
.
.
o
tot de bediening aan een cand1daat of pred1kant, d1e van elders komende verpredikant van elders langt om als predikant der Nederd. Herv. Kerk in deze
komende te ontzeg- Republick te worden toegelaten, zoo heeft de commissie het
gen.
regt om voorloopig den toegang tot de bediening aan zulken
pr.edikant of candidaat te ontzeggen, met bepaling tevens
dat alleen op eene Algemeene Kerkvergadering over zoodanig verzoek zal worden beslist .
Pligten aan predi.3. Aan den predikant is opgedragen:
\Vie als predikant
zal worden toegela ten.

kant opgedragen.

a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.

lL.

De openbare verkondiging des evangeliums.
Het bedienen van doop en avondmaal.
De leiding der openbare godsdienstoefeningen.
De huwelijks-inzegening.
Het catechisatie-onderwij s.
Het afnemen van belijdenis des geloofs in tegenwoordigheid van een of meer ouderlingen.
De herderlijke zorg.
Het besturen van de vergaderingen des kerkeraads.

4. In de regeling van het getal, den tijd en de plaats
der openbare godsdienstoefeningen, maken zij geene verandering zonder toestemming des kerkeraads.
~redikanten regelen
5. In hunne geheele ambtsbediening zich gedragende
zich naar behoefte naar de kerkelijke reglementen en verordeningen, rigten zij
der gerneente.
. h voorts naar d e hJ
"del"k
z1c
lJ e en p l aa t sel''k
lJ e b eh oef te d er
gemeente, zooveel noodig in overleg met den kerkeraad.
Herderlijke zorg.
6. In de herderlijke zorg voorzien zij, zoo noodig, met
Huis- en kranken- raadpleging en hulp van den kerkeraad, vooral ook door
bezoek.
getrouw huisbezoek en krankenbezoek.
Geene verandering
in godsdienstoefeningen.
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7. Het meer of minder volledig gebruik der doops- en Gebruik der doops
avondmaalsforrnulimen moet worden overgelaten aan Cie en a:vondmaalsforbescheidenheid en wijsheid van den predikant, met inacht- muheren.
neming van den toestand der gemeente.
8. Aan den predikant wordt als eene verpligting opge- Verpligting in het
legd het prediken over den Heidelbergschen Catechism us, prediken.
het behandelen der lijdensgeschiedenis van Jezus Christus,
het houden van belijdenispredikatien, benevens de gewone
voorbereidings- on nabetrachtings-leerredenen, voor en na
het a vondmaal.
9. Geen leeraar zal, vooral op den dag des Heeren in Geen prediken in
de gemeente van ecn anderen prediken, tenzij met kennis- andere gemeente~
·
. zonder
toestemmmg
gevmg
aan d en 1eeraar d er gemeen t e, of b"lJ d'1ens a f wez1gvan leeraar
ofkerkeheid aan den kerkeraad, en gelden bij die gelegenheid ge- raad.
collecteerd zullen worden overgemaakt aan de kerkekas van
zoodanige gemeente, doch aanschrijving ontvangende van
daarin niet voort te gaan, zal hij die aanschrijving moeten
gehoorzamen. In vacante gemeenten is de toestemming
noodig van den consulent of van den kerkeraad.
10. Iemand verkiezende een kind te laten doopen ofDoopen van kind~:
aannemen bij een anderen predikant zal zich van een schrif- ren en aan~emen biJ
··
·
te l lJ.. k ver1of van d en pre d'k
1 ant ZIJner
e1gene
gemeent e moe· ander pred1kant.
ten voorzien.
§ 2.

OUDERLINGEN.

11. Aan de ouderlingen is opgedragen :

Opdragt aan ouderlingen.

a. De behartiging der belangen van de openbare
godsvereering.
b. De bevordering en het toezigt op het godsdienstonderwijs.
c. Het mede-toezigt op de leden der gemeente, inzonderheid door hun bezoek, zoowel indien zij daartoe worden verzocht in vcreeniging met den
predikant, alsook afzonderlijk naar plaatselijke
regeling.
d. IJ verige medewerking met den prodikant in alles
wat aan de christclijke opbouwing der gemeentc
kan dienstig zij n.
§ 3.

DIAKENEN.

12. Aan de diakenen is opgedragen de meer bijzondere o.pdragt aan
zorg voor de armen der gemeente; daartoe zijn dw.kenen.
zij belast:
a. Met het beheer der kas en kerkegoederen.
b. Met de inzameling der liefdegaven.
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c. Met het besteden van dit cen en ander tot het

docl hetwelk de christolijke gemccnte voor hare
annen beoogt.
d. Te dien einde ook met het geregcld bczoeken der
arm en.

13. In a.lle gemeent~n geschicut dit alles in overleg met
predikant eL de ouderlingen.
Voorgaan in open14. De diakenen ga·m de gemeente in het getrouw bijbare godsverecring. wonen der open bare godsvereering voor.
Overleggen met leeraar en ouderlingen. den

BIJLAGE.
Bevordering van
onderwijs.

A ttes' die a an lidmaten naar elders
verhuizf'11de.

15. De Nederd. Hcrv. Kerk in de Z. A. Hcpubliek acht
het zieh ten dm·en pligt, zooveel doenlijk in overcenstemming met het Gou VCl'IH'ment alhier, gezond en uegel~jk onclerwijs in de gemeenten te bevorderen, waartoe zij lecraren,
kerkeraadsleden en lidmaten ten sterkste opwckt om door
gepaste mi<ldelen, zoo op de dorpen als in de districten,
bekwame en go(l vreezendc onderwijzers tc verkrijgen.
] G. Aan liclmaten naar elders verhuizende wordt de
navolgende attestatie tcr hand gesteld:

lieil den Lezer!
Ik ond(_•rgeteckcn(le predikant hij de Ncucnluitsch-Hervormde Gemee11te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C(Ttificeer bij dez0, dat
uit het lidmaten-rcgister van w~mclde gemeente blijkt. dat
.................. na voorafgaanae _!!eluofsbelijdenis tot lidrnaat
van gemelde gemeente is aangenomen.
N. N., Prcd'kant.

Op de aftegeven attestatic zal wordcn gezet, dat men
verpligt is dezelve binncn () maanden in te dienen in de
gemeente, naar welke men zieh begeeft, en dat dezel ve na
1 jaar en 6 weken niet mcer geldig zal zijn.
HOOFDSTUK V.
WET OP DE V ACATUREN.

§ 1.

HET ONTS'£AAN VAN Dg VACATUREN.

AuT. 1. De vacature van eene prcdiknnts-plaats ontstaat door het overlijden, het vertrek, het crneritaat, den
vr~jwilligen afsta11cl en het ongevraagd ont~lag of de ontzetting van hem die ze beklecdt.
pre2-. Van het ovcrlijclcn van den preuikant gceft de kerkeraad onverwijld kenniE-1 aan den Scriba van de eon11niR&1ie
der Algemeene Kerkvergadering, met opgave of de overledene

WamH:'er vaeature
ontstaat.

Overlijden van
dikant.
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een(~

weduwe of minderjarige en nog niet tot onafhankelijk Scriba doet medebestaan gekomene kinderen nalaat, welke de mededeeling deeling mm Uitv.
doet aan den Hoog-Ed. Uitv. Raad.
Raad.
0. Het overlijden van den predikant, nalatende eene In geval weduwe en
weduwe of minderjarige en nog niet tot onafhankdijk bestaan minderjarige kindegekomene kinderen, doet de vacature ontstaan voor een r~.n achtergelaten
..
cl
ZlJll.
.
geI1eel Jaar, terWlJ 1 aan eze naastbestaanden het regt wordt
toegekend om de inkomsten van de vacerende predika.ntsplaats (het genot van in woning in de pastorie of van huishuur daaronder begr(:;pen), gedurende dit tijdvak, met en
boven het sterfkwartaal geheel en onbezwaard te genieten.
4. :Me~rderjarige kinderen van den prcdikant en alle l\fcerde'rjarige kinbij hem inwonende bloed- en aan verwantcn zijn gedurende deren en inwonende
3 maanden, t ~ rekenen van den t\jd des overlijdens, gereg- bloedverwanten.
tigd tot het genot van pastorie en al de overige inkomsten
van de standplaats.
5. Een predikant naar elders vertrekkcnde wordt door Ontslag van prediden kerkeraad, onder voorzitting van den consulent, van zijne kant bij vertrek naar
betrekking tot de gemeente oatslagen. Aan den alzoo ont- elders.
slagen predikant wordt eene acte afgegeven ingerigt overeenkomstig het bij dit reglement ge\'Oegd formulier A. De scha.de- Schadeloosstelling
loosstelling vad den consulent voor de kostcn aan z;oodanig aan eonsulent.
ontslag verbonden, komt ten laste der roepende gemeetLe.
6. Indien een predikant komt tc overlijden na z;ijn ont- o.\·erhjden van preslag en voor zij11e bevestiging in den loop der ma.and dJimnt na o:Jtslag.
waarin dit ontslag heeft plaats gehad, dan wonlt hij gerekend nog te behooren tot de gemeente die hij verliet, (loeh
heeft zij n overlij(len pla.ats na het einde der maan(l waarin
hij werd ontslagen. dan won1t hij g(~rekend te hehooren tot
de gmneent.e die hem riep. Op beidc geva.llen is het hepaalde hij ,, rt. 0 en 4 van toepasRi ng.
7. Bij ont~lag van d0 betrekking tot de gemeente, ten Onts~ag ingeval van
gevolge van verkregen erneritaat of vrij willigen afstand emen~~aat. tof afstand
.
,
.
·,. . .
d
van C11ens .
van de clicnst, wordt gehandeld aiR 111 art. o 1s geregeld, och
wordt de aetc ingerigt naar het formulier C P-n de kosten
dcr ha.ndelingen gedragcn door hern ten wiens behoeve zij
plaatR vind t.
8. De wt•duwe van eencn in diew~t zijnde overleden Pensioen en toelage
·
.·
aan WPduwe van prepre(11'1~ant g<'ltJet
van wcge 1wt Grou verncmen t een p~nSlO"ll
dikant.
van £7tj 's jaa.rs, benevens eene toelagc uit het predtkallt~weduwcn-fonds, welke toelage zal wvrdcn lwn~ken1l naar
den staat dcr geldmiddelen van het fonds en door de emn-m!s~ie dcr ,\ lgemeene Kerk vergadering zal wonlen hepaald
U. \Vanneer een prcdikant. door ligehaam:-;-ongeRtt•l<l 1 wid l'en,.:ioe:l Yan predigc<1wongen wonl t ZlJ" n cmcn'taa t aan t e v ra.g('J1, 't we ll" l H'!ll· kant.
gegevcu wordt ".·wf,·o ho11111'1' d . .;~,:JIPiid'o '' (dat is: <'Pl'vol
ontslag met hehoud van a.anRpra.a 1-:: op pensioen ), is l1 i.i g<'regtigd tot een pensioen van Gou vernemcntswege, g~•l ijk·
:::>t<tat~de met 1 van het traetcmcnt, dat hij a.l~ predika11t iu
wcrkclijke uicnst heeft genoten.
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In andere gevallen
10. In eenig ander geval van pensionering waarin door
van pensionerin~ . doze wet niet wordt voorzien en waarin voorziening noodig
doet de commiss1e
d
1 d e comm1ss1e
· · d er Al gemeene }{erk~vergader Algem. Kerkv. geacht wor t, za
voorstellen aan de dering zoodanige voorstellen aan het Gou vernement rigten
Regering.
als haar noodzakelijk en billijk zal voorkomen.
Kennisgeving van
11. In geva.l van ongevraagd ontslag en ontzetting uit
ongeyraagd ontslag. de dienst geeft de Algemeene Kerkvergaderin()'
terstond
0
enz. ' aan Uitv. Raad. kenms
. aan d en K er1\:eraa d , d en consu 1en t en d en U't
1 voe-

ronden Raad.
§ 2.

VOORZIENING IN DE DIENST GEDURENDJ<J DJ<~ VACATURE.

Pligt van commlent
12. In vacante gerneenten is al het leeraars en herdersin vacantegemeente. werk opgodragen aan den consulent.
Consulent voor
13. Voor elke gemeente wordt een consulent benoemd,
iedere gemeente.
ten eindc in voorkomend8 gevallen als zoodanig naar het

reglement op te treden.
Benoeming der con14. De benoeming der consulenten geschiodt door de
sulenten.
commissio der Algemeene Kerkvergadering op voordragt van

den kerkeraad der vacante gemeente.
15. De consulent aanvaardt zijno betrekking in de vergadering des kerkeraads, die onder zijne voorzitting tot
ontbinding der betrekking van den predikant tot de gemeente wordt. gehouden of anders in eene vergadering, die
hij belegt, zoodra hij het berigt ontvangen heeft van het
overlijden, het ongevraagd ontslag, de schorsing of afzetting
uit de dienst van den predikant.
Overnemen van arlo. In de vergadering, in art. 15 vermeld, wordt het
chief door kcrkeraad ar·chief, gewoonlijk onder den predikant berustende, overgenomen door den kerkoraad, onder behoorlijke inventaris.
Verzekering tr van. Het archief worclt nedergelegd in eene verzekerde bergplaats, voorzien van twee verschillende sloten, waarvan de
sleutels de oene bij den consulent, de andere bij een van
de ouderlingen bowaard blijven.
De consulent wordt
17. De consulent bekleeclt in do vacante gemeente gebeschouwd als
heel en al de plaats van pastor loci; zijne toestemming
1
pasto • loci.
wordt gevorderd tot alle handelingen in de gemeente,
welke buiton de predikdienst in het herders- en leeraarswerk
begrepen zij n.
Yergadering van
18. Niot clan om zeer dringendo redenen en niet buiten
kerkeraad in afwe- schriftelijk door den consulent verleende toestemming verzigheid v. consulent. ga cl er t cl 0 1\:Cl' kreraa d 1n
· ZlJilO
..
· h Cl'd • I n ZOO d amge
· gea f wez1g
vallen neemt cleze alleen besluiten omtrent de zaken tot
welker behandeling zij helegd is, en zonder zijne goedkeuring wordt aan geen der besluiten gevolg gegeven.
Hegelen v. herderlijk
19. De consulent regelt in overleg met den kerkeraad
werk doorconsulent. de waarneming van het herderlijk werk.
Van verschil tus20. Bij elk verschil tusschen den kerkeraad en den
schen consulent en consulent wordt de beslissing ingeroepen van de commissie
kerkeraad.
der Algemeene Kerkvergadering.
Aanvaarding zijner
betrekking door
consulent.
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21. De consulent wordt voor zijne gewone werkzaam- Vergoeding aan con...
heden, in Artt. 15, 16, 17 en 19 vermeld, als ook voor het sule-nt.
bijwonen der gewone kerkvergaderingen schadeloos gesteld
alleen door den kerkeraad, met uitzondering van de kosten
die, volgens Art. 5, de roepende gemeente verpligt is te
vergoeden.
22. De kerkeraad, buitengewoon de tegen woordigheid KerkerRad consulent
van den consulent verlangende, zendt hem eene schriftelijke verlangen_de ~?odi?t-,
uitnoodiging en verzekert hem de vergoeding der onkosten hem schnftehJk Ult ..
van het verblijf met en van de heen- en wederreis.
23. De kerkeraad draagt zorg voor de goede ontvangst Kerkeraad zorgt
en huisvesting van den consulent of overige predikanten voor huisvesting des:.
· h et b e1ang d er vaceren
·
d e gemeente overkomen.'consulents·
wanneer Z1J" 1n
§ 3.

VOORZIENING IN GEV A LLEN MET V ACATUREN GELIJK
STAANDE.

24. Ingeva.l de predikant zijne gemeente verlaten heeft, Verlaten zijner gezonder in zijn dienstwerk te hebben voorzien geeft de ker- meente door predi;..
· aan d e ' comm1ss1e
· . d er ziening
kant zonder voor.
t en spoe d'1gst e k enn1s
k eraa d h 1ervan
te maken
Algemeene Kerkvergadering. Zoo het bestuur, na onderzoek,
·
daartoe termen vindt, verklaart het aan den consulent, dat
de gemeente in haren tegenwoordigen toestand als eene
hulpbehoevende beschouwd en dat met haar als met eene
vacante gemeente moet gehandeld worden, volgens de bepalingen van Artt. 15 en 33. Indien zoodanige toestand
onverhoopt langer dan een half jaar blijft bestaan, beoordeelt de commissie der Algemeene Kerkvergadering, in overleg
met den kerkeraad, hoe verder zal gehandeld word.en, en
wordt inmiddels in de dienst bij voortduring op dezelfde
wijze voorzien.
25. Bevindt een predikant door langdurige ziekte zich Predikant door·
buiten staat zijn dienstwerk te verrigten en kan hij zelf de z!~kte. verhinder<f
.
.
.
ZIJn d1enstwerk te·
vermschte hulp z10h n1et verschaffen, dan geeit de kerke- verrigten.
raad, op zij n verzoek, of anders hij zelf, met mededeeling
aan dit collegie, hiervan kennis aan de commissie der Algemeene Kerkvergadering, hetwelk alsdan, overeenkomstig het
bepaalde in art. 34, handelend optreedt. Ten aanzien der
kosten wordt met de omstandigheden te rade gegaan.
Wanneer bij de commissie der Algemeene Kerkvergade- Ong~schiktl~eid vam
ring door den kerkeraad eener gemeente be~waar wordt in- predrkant mthoofde
.
.
.
.
van gekrenkte geestgebragt wegens ongesch1kthmd van haren pred1kant tot het vermogens.
verrigten van zijn dienstwerk, uithoofde van gekrenkte geestvermogens, of wanneer dat bestuur buitendien grond heeft
om zoodanigen toestand te vermoeden, benoemt het eene
commissie uit zijn midden, om op de plaats zelve het noodige onderzoek in te stellen. Blijkt het alsdan dat dit bezwaar of vermoeden gegrond is, zoo wordt de predikant door
de commissie der Algemeene Kerkvergadering, op zijn verzoek of bij weigering of onbekwaamheid om zulk een ver32
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zoek te doen, na bekomen attest van een geneeskundige,
op eervolle wijze, met 'behoud van zijn tzactement, voor
een halfjaar van zijn dienstwerk ontheven, hetwelk alsdan
door den consulent wordt waargenomen. Na verloop van
een half jaar onderzoekt de commissie der Algemeene Kerkvergadering of de predikant weder tot het verrigten van
zijn dienstwerk kan worden toegelaten. Indien het bestuur
hiertoe geene vrijheid vindt en de hoop op herstel nogtans
niet geheel verloren is, ontheft het den predikant van zijne
dienst voor den tijd van een geheel jaar. Voor de dienst
Waar de krankzin- wordt inmiddels op de wijze als vroeger gezorgd. Wanneer
nigheid voortduurt na den eersten termijn de hoop op herstelling geheel is
wordt eervol ontslag
d
f d e k ran k zmmg
· · h ei'd na d en 1aa t st en t ermiJn
"
aan predikant ver- ver wenen o
leend.
voortduurt, gaat het bestuur tot handelen over, om een
eervol ontslag te verleenen aan den lijdenden predikant,
overeenkomstig de bepalingen van de wet op het gevraagde
ontslag.
Schorsing van pre26. Ingeval van schorsing van een predikant, geeft de
dikant.
commissie der Algemeene Kerkvergadering daarvan kennis
aan den consulent, opdat in de dienst der gemeente als in
die eener vacature worde voorzien. Die dienst wordt vergoed
en met het overschot van het tractement wordt gehandeld
overeenkomstig de bepalingen van het reglement voor kerkelijk opzigt en tucht.

§ 4.

VERVULLING DER V ACATURE.

BEROEPING.
A.

V 66r de beroeping.

Aanvraag bij den
27. Op verzoek van den kerkeraad doet de commiSSie
Uitv. Raad ten einde der Algemeene Kerk vergadering bij den Uitvoerenden Raad
beroep te kunnen
.
.
aanvrage om handopemng, opdat de beroepmg, tot welke
doen.

Deze aanvraag geschiedt zoodra het
blijkt dat de vacature zal ontstaan.
Toebereidselen tot
de beroeping.

de kerkeraad ter vervulling der vacature wenscht over te
gaan, kunne geschieden met aanbieding van het gewone
tractement en verdere voordeelen van 's lands wege, en
vo~rt daarbij de gronden aan, waarop zijn verlangen rust,
om de vacature op dezelfde wijze te doen vervuld worden.
28. De aanvrage, op verzoek des kerkeraads, geschiedt,
zoodra het gebleken is, dat de vacature zal ontstaan. W aar
een jaar van gratie is ingetreden, wordt met de aanvrage
gewacht tot op 6 maanden v66r dat het zal geeindigd zijn.
29. De toebereidselen tot de beroeping vangen tijdig
aan. Wanneer een predikant naar elders vertrokken is,
wordt .het doen van eene nieuwe beroeping, in verband
met Artikel 6, verdaagd tot na zijne bevestiging of tot na
den afloop dier maand in welke hij van zijne betrekking
tot de gemeente is ontslagen.
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B.

Bij de beroeping.

30. De beroeping van predikanten geschiedt door Beroeping doorwien
den Kerkeraad vereenigd met de oud-kerkeraadsleden der te geschieden.
gemeente.
31. Om beroepen te worden in de Nederd. Herv. Kerk Vereischten dieperte dezen lande zijn al hare predikanten en hare candidaten sonen beroepbaar
·
to t d e h e1'l'1ge d'1enst , d'1e, wanneer d e b eroep1ng
wordt maken ·
uitgebragt, den leeftijd van 22 jaren bereikt en bij eene wettig erkende instelling van hooger onderwijs hunne opleiding
ontvangen en voltooid hebben, in 't algemeen bevoegd. Zie
verder de artikelen "Hoofdstuk: Predikanten ".
32. Door den kerkeraad wordt de beroeping, zoodra zij Kerkeraad maakt
is uitgebragt, aan den beroepene bekend gemaakt, hetwelk beroeping aan begeschiedt door de uitvaardiging van een wettigen brief, in- roepene bekend.
,gerigt naar het formulier A, aan de wet annex.
33. De kerkeraad doet den beroepsbrief gepaard gaan Beroepsbrief moet
met een officieele opgave van de inkomsten aan de stand- vergezeld zijn van
.
. d . k
d officieele opgave van
p l aa t s ver b on d en. V eran d enngen 1n e 1n omsten wor en inkomsten
door den kerkeraad niet gemaakt of gedoogd zonder toe·
stemming van de commissie der Algemeene Kerkvergadering.
34. Van het ontvangen van den beroepsbrief wordt aan Beroepsbrief spoeden kerkeraad die hem heeft toegezonden onverwijld door digteworden erkend
· t gegeven. zoo spoe'd.1g moge l''k
d en b eroepene ' b eng
lJ l eg ten beantwoord.
hij omtrent de aanneming of afw\izing van die op hem uitgebragte beroeping eene stellige schriftelijke verklaring over.
Indien noodig, kan de kerkeraad eene termijn vaststellen,
binnen welken de beroepene een antwoord geven moet.
35. Zoodra het berigt van afwij zing ontvangen is, wordt Ingeval v. afwijzing.
het werk der herroeping ten spoedigste hervat.
36. De beroepene, indien hij verklaard heeft de beroe- Voorstelling des beping aan te nemen, wordt op drie achtereenvolgende Zon- roepene.
<lagen aan de gemeente voorgesteld, ten einde de bevoegden,
zoo zij wettige bezwaren mogten hebben, in de gelegenheid
te stellen, om die tegen hem in te brengen.
37. Tot het inbrengen van bezwaar tegen den berbe- Wie objecteeren
pene zijn alleen bevoegd de niet onder censuur staande kunnen tegen den
·
beroepene.
manshdmaten der roepende gemeente. De bezwaren houden
in bepaalde beschuldiging, de evangeliebediening of den
wandel van den beroepene betreffende, voorzien van duidelijke en deugdelijge bewijze~. Zij worden schriftelijk en Obj~cties in geonderteekend, uiterlijk op den tweeden dag na de derde ~clm~t te worden
. ·
mgedJeJJ.d.
a fk on d 1gmg,
overge l eg d b"lJ d en l~er k eraa d .
38. De acte van beschuldiging wordt met de daarbij Acte van beschuldi·Overgelegde stukken door den kerkeraad onverwiJ'ld opge- ging wordt opgezon. .
den naar PrEeses der
'ZOnden naar den praeses va.n de commlSSle der Algemeene commissie Algem.
Kerkvergadering, die aanstonds de commis3ie oproept, om Kerkvergad<.ring.
{)Ver die zaak te handelen en wel overeenkomstig het reglement van kerkelijk opzigt en tucht. Zoodra de beslissing
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genomen is, wordt daarvan aan den kerkeraad kennis gegeveu.
Ingeval de objecties
39. Wanneer binnen den gestelden termijn geene beongegrond zij~,
schuldigingen zijn ingebragt of de ingebragte bij einduitwordt kerkeliJke
·
· t'1g genoeg geoor d ee ld ZlJn,
"
goedkeuring verspraak n1et
gegron d of gew1g
zocht.
wordt de beroepsbrief met al de daartoe noodige bescheiden
door den kerkeraad aan de commissie der Algemeene Kerk-.
vergadering toegezonden tot het bekomen van kerkelijke
goedkeuring.
Vereischte beschei40. De vereischte bescheiden zijn: afschrift van de aan
den.
den beroepenen toegezondene opgave der inkomsten; getuigschrift van zedelijk gedrag aan den beroepene afgegeven
door den kerkeraad waartoe hij behoort:
Stukken die bij den
41. Bij den beroepsbrief van een candidaat wordt daarberoepsbrief moeten enboven zijne acte van toelating overgelegd, alsmede attesworden overgelegd. t a t'1e van goe d ze d el"k
"
IJ ge d rag van d en k erk eraa d ZIJner
woonplaats, terwijl tevens bepaald wordt, dat geen candidaat.
bevestigd zal worden in de evangeliebediening, voor en
aleer hij bij den Scriba van de commissie der Algemeene
Kerkvergadering eene formule onderteekend heeft, waarin
hij belooft getrouw en opregt de leer van de Nederd. Herv.
Kerk te prediken, en welke formule van den navolgenden
inhoud is:
Formule door can"Wij ondergeteekenden, predikantcn van de Nederd.
didaat te worden on- Herv. Kerk in de Z. A. Republiek, verklaren in goeden gedE.rteekend.

moede de leer, welke overeenkomstig Gods heilig woord
vervat is in de formulieren van eenigheid der Nederd. Herv.
Kerk, namelijk de Nederlandsche geloofsbelijdenis, de Heidelbergsche catechismus en de Dordtsche leerregels hartelijk
te omhelzen en getrouw te zullen leeren, belovende ons in
alles ove1 eenkomstig onze kerkelijke reglementen stiptelijk
te zullen gedragen, ons onderwerpende aan het oordeel der
bevoegde kerkelijke besturen alhier, indien daartegen door
ons mogt gehandeld worden. De onderteekenaar van dit
reglement verklaart door zijne handteekening dat hij de leer
die in bovengenoemde formulieren vervat is, gelooft overeenkomstig Gods heilig woord te zijn."

N.B. Elk predikant van buiten inkomende, die wenscht
zich beroepbaar te stellen als predikant bij de Nederd. Herv.
gemeenten alhier, moet zich o~derwerpen aan dezelfde legitimatie als bovengemeld.
Ve:~eenen van ~er-

42. N adat de vereischte stukken in orde bevonden zijn,
de kerkelijke goedkeuring van de beroeping door den
praeses en scriba der commissie, namens de commissie der
Algemeene Kerkvergadering verleend.
Scriba geeft daarvan
43. Van de kerkelijke goedkeuring der beroeping geeft
.aan Uitv. Raad ken- de scriba van de commissie der Algemeene Kerkvergadering
kehJke goedkeurmg. wordt
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ken~is aan den Uitv. Raad, ten einde van dit bestu ur het nis en ontvangt van

beWIJS te mogen ontvangen, dat de beroepene wettiglijk ge- hem bewijs, enz.
regtigd is tot het genot van lands tractement en de andere
voorde~len van lands wege. Het gevraagde bewijs van wege
den U1tv. Raad door den scriba der commissie ontvangen
wordt onmiddelijk aan den beroepene toegezonden met
kennisgeving aan den kerkeraad der roepende gemeen.'te.
44. De no_odzake~ijke ~osten, welke in overeenstemming Noodzakelijke kosmet de bepahngen In d1t reglement veroorzaakt worden te.a der beroeping.
door de beroeping, het vertrek en het vervoer van den beroepen leeraar met huisgezin en goederen, komen ten laste
der roepende gemeente.
Indien een predikant de aanbieding van een evangelie- Terugbetaling der
bediening naar elders of eene andere betrekking aanneemt uitbetaalde kosten,
binnen den tijd van 2 jaren na den dag zijner bevestiging w.anneer door pre.·
t egenwoor d'1ge st an d p1aats, of 1n
· d'1en h"lJ ZlJne
..
d1kant te worden
op ZIJne
be- gedaan.
trekking binnen dien tijd vrijwillig nederlegt, rust op hem
de verpligting om, desgevorderd, de tot vergoeding der
kosten uitbetaalde gelden terug te geven.
c. Bevestiging.

45. De bevestiging van den beroepen predikant heeft Bevestiging van den
:zoo spoedig mogelijk plaats na het ontvangen van het be- beroepen predikant.
wijs in art. 43 vermeld.
46. De beroepen predikant levert v66r de bevestiging, Hij levert acte van
de acte van ontslag uit de betrekking tot zij ne vorige ge- ontslag van zijt;
· we gemeen t e 1n.
·
vroegere gem. m.
meent e, b lJ.. d en k er k eraa d ZlJ.. ner n1eu
47. De bevestiging is het werk van den consulent als Bevestiging geden pastor loci vervangende.
Desverkiezende en daartoe schiedt door d~?- ..
f
t aan zulks
consulent, tenziJ hiJ
. h an d e1mg
.
d oor h em ages
verzocht, wor d t d eze plegtrge
aan een ander
aan een ander predikant, doch wordt de tegenwoordigheid afstaat.
van den consulent of een der leden van de commissie der
Algemeene Kerkvergadering vereischt.
De consulent of een der leden van de commissie in Consulent geregtigd
zijne plaats gezonden zijnde komen voor het werk der be- tot reis- en vacatie.
'
. en vacat1ege
. ld en t oe. gelden.
vest1ging
van wege de gemeente
re1s48. De bevestiging van candidaten geschiedt alleen met Oplegging der
·
d er h an d en.
handen.
op l egg1ug
49. De scriba van de commissie der Algemeene Kerk- Scriba verleent aan
·
• 1eent 1n
· naam d er Al gemeene K erk vergad e- bevestigden
candiverga d ermg
ver
d aa tb eh oorl"k
.
.
IJ e ac t e
ring aan den als predikant bevest1gden cand1daat eene door
hem uJs zoodanig geteekende qualificatie in forma ter vervulling van al de deelen der heilige bediening, naar dit
formulier : ACTE V AN BEVESTIGING.

Aan den scriba der Algemeene Kerkvergadering ver- Vorm van acte van
toond zijnde de acte van toelating tot de predikdienst van hevestiging.
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wege .................. , .. gedagteekend . . . . . . . . . . .. . . . . . . aan den
Eerw. heer ..................... verleend, en zijn Eerw. op den
. . . . . . . . . . . . . . . . . . de formule van legitimatie onderteekend hebbende, dus ook de wetten der Nederd. Herv. Kerk van de
Z. A. Republiek; het voorts gebleken zijnde dat zijn Eerw.
het beroep van de gemeente te ..................... aangenomen
heeft en door den consulent dier gemeente den predikant ..... .
. . . . . . . . . berigt gedaan zijnde dat de bevestiging met oplegging der handen door den WelEerw. .. ................ in de
gemeente .................. is geschied op den ..................... ,
zoo is het dat door den ondergeteekende, in naam en van
wege de Algemeene Kerkvergadering van de Ned. Herv.
Kerk in de Z. A. Republiek, aan den \VelEerw. beer
.................. deze acte van bevestiging wordt uitgereikt.
De Algemeene Kerkvergadering verlangt van den bevestigde, dat hij zijn Evangeliewerk in al zijne deelen van
prediken, cathechiseren, bediening van Doop- en Avondmaal,
en wat er verder toe behoort, overeenkomstig Gods Heilig
Woord en de verordeningen der Nederd. Herv. Kerk in de
Z. A. Republiek zal verrigten; dat hij dat doen zal zooals
een getrouw herder en leera:::tr, die ook sticht door woord
en wandel betaamt, opdat de zalige uitwerkingen van het
Evangelie onder des Heeren zegen bevorderd worden. De
Algemeene Kerkvergadering verlangt, dat de gemeente, welke
hij ten herder en leeraar is gegeven, hem die eere en liefde
en dat vertrouwen, hetwelk hij om zijns werks wille verdient, zal betoonen, voor beiden daartoe de uitgebreidste
wenschen en gebeden ontboezemende.
Gegeven ....................... .

N. N.,
Scriba der commissie van
de Algemeene Kerkvergadering.
Consulent geeft ar50. Binnen eene maand na de bevestiging geeft de conc?i.ef over na beves- sulent het archief in eene kerkeraadsvergadering over. De scriba
~~~;~~ geeft kennis van de commissie der Algerneene Kerkvergadering doet de
van de opvulling aan vervulling der vacature onmiddelijk ter kennis komen van
Uitv. Raad.
den Uitvoerende Raad.

AANH AN GS EL.
A.-VORM VAN DEN BEROEPSBRIEF.

Vorm van beroepsDe Kerkeraad der Nederd.
brief.
heden wettig bijeengekomen ten

Herv. gemeente te ........ .
einde der beroeping van
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een herder en leeraar naar de kerkelijke reglementen, heeft
goed gevonden te beroepen, gelijk hij beroept bij deze, tot
herder en leeraar dezer gemeente den WelEerw. heer ........ .
predikant te ......... , of den Eerw. candidaat tot de heilige
dienst, en zulks op zoodanig tractement en emolumenten
als aan deze standplaats verbonden en in annex opgave
vermeld zijn.
De kerkeraad de beroeping ter kennis van den WelEerw ............. , predikant te ............ , of den Eerw .......... ..
brengende, verlangt dat hij deze beroeping bereidvaardig
aanneme en na de approbatie van het daartoe bevoegde
kerkelijk gezag en het noodige bewijs van den Uitv. Raad,
ten aanzien der gelden van 's lands wege aan de standplaats
verbonden, gekregen te hebben, ten spoedigste tot deze gemeente overkome, om door leer en voorbeeld, bestuur en opzigt
alles te doen wat een herder en leeraar, overeenkomstig Gods
heilig woord, volgens de verordeningen der N ederd. Herv.
Kerk alhier betaamt; inzonderheid door het verkondigen
van het Evangelie, het bedienen van den H. Doop en van
het H. A vondmaal, op de bij de gemeente vastgestelde
tijden, het vertroosten der kranken, het bezoeken der gemeenteleden aan hunne huizen, en door het onderwijzen
van de bijbelsche en kerkelijke geschiedenis en van de
geloofs- en zedeleer van de Christelijke Godsdienst in catechisatien gedurende het jaar wekelijks te houden, terwijl de
Kerkeraad wederkeerig al die achting, liefde en medewerking belooft , welke den regtgeaarden Evangelie - dienaar
toekomt.
Gedaan in onze vergadering te .. .. .. .. . den .........
De Kerkeraad ner Nederd. Herv. Gemeente,
N. N.
B.-VORM VAN DE ACTE VAN ONTSLAG VAN KERKERAAD EN
GEMEENTE VOOR EEN VERROEPEN PREDIKANT.

De Kerkeraad der Nederd. Herv. Kerk te ......... gezien Vorm van acte van
hebbende de stukken betrekkelijk de beroeping va.n den ontslag voor .een verroepen pred1kant.
WelEerw .......... herder en leeraar van deze gemeente, tot
herder en leeraar van de gemeente te ......... , ontslaat hem
op zijn verzoek bij deze op eene vereerende wijze van alle
betrekkingen op Kerkeraad en gemeente te dezer plaatse en
wenscht hem van harte toe, dat hij in zijne nieuwe betrekking met de meeste vrucht moge arbeiden aan de zaak
van het christendom en steeds Gods beste zegeningen tot
tijdelijk en eeuwig heil geniete.
Den ................. .
De Kerkeraad de Nederd. Herv. Gemeente te .........
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C.-VORM DER ACTE V AN ONTSLAG UIT DE DIENST DER
GEMEENTE VOOR EEN PREDIKANT DIE EMERITUS IS
VERKLAART, OF DIE ZIJNE DIENST NEDERLEGT.

Vorm van acte van
De Kerkeraad der Nederd. Herv. gemeente ......... ge. ~ntslag vo~r predi- zien hebbende de stukken betrekkelijk het emeritaat van
:fa~;d e~e~~!u~i;:~tden Wel-Eerw ......... , herder en leeraar alhier, of verstaan
:nederlegt.
hebbende het voornemen van den \Vel-Eerw ............ , om
zij ne dienst als herder en leeraar alhier neder te leggen,
ontslaat hem bij deze op eene vereerende wijze van zijne
dienst in deze gemeente, en wenscht hem van harte toe dat
de rust van zijn dienstwerk hem nuttig en genoegelijk
moge zijn, en hij steeds Gods beste zegeningen tot tijdelijk
en eeu wig heil geniete.
De Kerkeraad der Nederd. Herv. Gemeente te ........ .
D.-VORM VAN HET GETUIGSCHRIFT VAN ZEDELIJK
GEDRAG VOOR DEN VERROEPEN PREDIKANT.

Vorm van getuigDe Kerkeraad der Nederd. Herv. Gemeente van .........
11chrift van zedelijkgezien hebbenJe het verzoek van den WelEerw, ......... herder
gedrag
voor verroe- en l eeraar van d e N ed er d . Herv. G emeente te .. .. .. .. . h ouJPen predikant.
dende aanvrage om een getuigschrift aangaande zijn zedelijk
gedrag, ten einde te dienen ter zake der kerkelijke approbatie van zij n beroep naar . . . . . . . . . getuigt bij deze naar
waarheid, dat hij gedurende zijn verblijf in ons midden
zich onberispelijk in leer en wandel en op eene den Evangelie-dienaar waardige wij ze heeft gedragen, waarom wij hem,
medebroeder, die onze achting verdient, aan het kerkelijk
bestuur van ......... aanbevelen.

Gegeven te .. .. . .. .. den .........
De Kerkeraad der Nederd. Herv. Gemeente.
HOOFDSTUK VI.
WET OP DE KERKELIJKE TUCHT.
ALGEMEENE BEPALINGEN.

AnT. 1. De kerkelijke tucht wordt uitgeoefend door
den Kerkeraad, de commissie der Algemeene Kerkvergadering, en de Algemeene Kerkvergadering.
Doel der kerkelijke
2. Kerkelijk opzigt en tucht wordt uitgeoefend tot
tucht.
hand having der godsdienst, tot zuiverheid der zed en, tot
het inachtnemen der kerkelijke wetten en verordeningen,
vooral ook om te letten op de ambtsverrigtingen en den wandel dergenen, wier leer en gedrag als kerkelijke ambtenaren
Uitoefening der
.kerkelijke tucht.
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op de gemeenten een meer regtstreekschen invloed uitoefenen. En daar de uitoefening van kerkelijk opzigt en tucht
moet bestaan in een godsdienstig en zedelijk toezigt, zoo
moeten de leden van kerkelijke vergaderingen zich meer als
opzieners dan als regters beschou wen en den to on en de
houding der burgerlijke regtspleging zooveel mogelijk vermijden.
3. De kerkelijke besturen houden in het oog, dat haar Beginselen die de
toezigt gaat niet slechts over zoodanige wanbedrijven kerkelijke besturen
welke de burgelijke overheid straft, maar ook over all er~ 1b·n 'td oogb.Iflobettent
· h t tegen het avondmaals passen
ou en IJ e oe1e1· wange d rag, a 11 es wat aan d rmsc
der tucbt.
formulier en al wat aanloopt tegen de beloften bij den doop,
bij het lidmaat warden en bij de huwelijksverbindtenis,
dat alles wat de goede orde kan verstoren en vergrijpingen
va:a opzieners der gemeente in hunne ambtsbediening, nalatigheden in bun ge,vigtig dienstwerk, misbruik van magt,
bijzonder strafbaar zijn, gelijk ook, dat vooral onderscheid
gemaakt moet warden tusschen enkele misstappen en doorgaande onzedelijkheid, dat vooral moet gelet worden op verzwarende en verzachtende omstandigheden, alsmede op de
hardnekkigheid in het ontkennen en tegenstreven, of ook
de ootmoedigheid in het belij den en onderwerpen dergenen
die gestraft moeten warden.
4. Elk niet onder censuur staand lidmaat der gemeente Wie aanklagte kunheeft het regt tot het doen van aanklagte, die schriftelijk nen indienen.
moet worden ingeleverd, doch moet zich houden aan de
kerkelijke wetten en is verpligt om in persoon te verschijnen zonder door eenig zaakgelastigde te warden ondersteund.
5. Commissien, aan welke het onderzoek is opgedragen, Pligt der commissie
zullen behalve in kerkeraadsvergaderingen, schriftelijk ver- aan 'Yie bet onderslag opmaken, waarbij tevens eene duidelijke opgave en zoek 19 opgedragen.
ontwikkeling der zaak, de bewijzen voor en tegen in haar
gewigt moeten worden voorgesteld.
6. In de kerkelijke vergaderingen wordt over alle op De volstrekte meerhet kerkelijk opzigt betrekking hebbende zaken bij vol- der~eid. v. stemmen
m de vergastrekte meer d erh e1'd van stemmen d oor d e tegenwoor d'1g beshst
deringen.
zijnde leden besloten, zullende echter geene uitspraak warden
gedaan, tenzij tenminste twee derden der leden van de vergadering tegenwoordig zijn.
7. De uitspraken der Kerkvergaderingen zullen korte- Uitsp:aken der verlijk moeten inhouden de gronden en de Artikelen der ker- gadermg moeten de
.. k
d ·
.. t
gronden opgeven.
k el IJ e veror enmgen waarop ZIJ s eunen.
8. Leden van de kerkelijke vergaderingen mogen niet We.I.ke leden der~er
oordeelen over zaken waarin of zij zelve of hunne vrouwen keliJk~ t"'ebrgaderdin.
d
bl d gen me evoeg
of personen, welke hun 1n de twee eerste gra en van oe - zijn te oordeelen in
verwantschap of zwagerschap bestaan, zijn betrokken, noch eenige zaak.
over zaken waaromtrent zij reeds als leden eener mindere
vergadering uitspraak hebben gedaan. In de genoemde gevallen moeten zoodanige leden, ge Iurende de behandeling der
zaak, afwezig zij n. Zoo de vergadering daardoor tot beneden
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twee derde van hare leden mogt verminderd worden, zal de
zaak tot eene volgende bijeenkomst worden verschoven.
Bij de kerkeraden zal uit de laatst afgetreden leden des
kerkeraads het ontbrekend getal door de vergadering warden aangevuld.
Vraag aan voorge9. Kerkelijke vergaderingen kunnen de voor haar verstelde getuigen te schijnende getuigen hunne getuigenis doen bekrachtigen door
worden gedaan.
een toestemmend antwoord van hen te vorderen op de navolgende vraag: "Belooft gij als in de tegen woordigheid
van den Heiligen God, dat gij ondubbelzinnig en opregt de
waarheid zult spreken, hetzij in de verklaringen die gij aflegt, hetzij in de antwoorden die gij geven zult ?"
Niet verschijning of
10. Als een geroepen getuige niet verschijnt of ongeon.willigheid der ge- negen is zij ne getuigenis behoorlijk af te leggen, dan zal
tUigen.
hij (indien een lid der kerk) zich aan kerkelijke straf kunnen schuldig maken.
Ieder moet in per11. Elk die voor eene kerkelijke vergadering geroepen
soon verschijnen. wordt, moet buiten wettige verhindering in persoon verschijnen.
Beschuldigde moet
12. Indien iemand wegens bezwaar tegen hem voor
schriftelijk kennis eene kerkelijke vergadering wordt geroepen, zal hem daar·
krijgen.
van schriftelijk worden kennis gegeven en de dag en het
Bij niet verschijning u ur bepaald waarop hij moet verschij nen, en zoo hij na
gaat de zaak voort. 2 malen tot 2 onderscheidene zittingen te zijn opgeroepen
niet verschijnt, noch wettige redenen voor zijne afwezigheid
inbrengt, zal geene verdediging worden afgewacht en over
het ingebragte bezwaar naar bevinding worden geoordeeld.
Onvermijdelijke
13. De onvermijdelijke kosten welke de behandeling
k?s.ten der beschul- eener zaak voor eene kerkelijke vergadering mogt veroordtgmg.schuldig
enz., moeten
·
d oor d e
door
be- zaa kt h ebb en, zu 11en, na d a t d erze1ver b erek enmg
vondene worden
vergadering is nagezien en goedgekeurd, komen ten laste
vergoed.
van hem die bij de uitspraak is schuldig verklaard of in
het ongelijk is gesteld, tenzij er gewigtige redenen mogten
bestaan om de twistenden wederzijds hunne kosten te doen
dragen.
Klager kan verzocht
Iemand als klager in eene kerkelijke vergadering opworden borg te stel- tredende. zal op hare vordering verpligt ziJ' n ten genoege
len voor de kosten
'
'
'
'
· der vergadering, borg te stellen voor de betaling der kosten,
ingeval hij bij de einduitspraak tot de betaling moet verwezen worJen.
14. Geene kosten kunnen evenwel in rekening gebragt
en geleden worden, dan :
Welke kosten in rekening kunnen worden gebragt.

a. De reiskosten van commlSSlen der kerkelijke col·
legien, wanneer zij zich om eenige zaak van
hunne woonplaats, buiten den tijd der gewone
zitting, hebben moeten verwijderen, gerekend
voor ieder uur afstands heen en terug, te zamen
4s. voor ieder lid.
b. De verblijfkosten voor kerkelijke collegien zijn
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bepaald tegen 5s. iederen dag en 5s. iederen
nacht voor elk lid. Om voor een tweeden dag
te kunnen vorderen, moeten zij niet minder dan
6 uren den eersten dag zij n werkzaam geweest
tenzij het volkomen wordt aangewezen dat me~
de behandeling der zaak op den eerste~ dag niet
heeft kunnen voortzetten.
c. De reiskosten van getuigen die zich een afstand
van 1 uur en daarboven van hunne woonplaatsen hebben moeten verwijderen, berekend tegen
4s. voor ieder uur afstands heen en terug te
zamen. De verblijfkosten moeten worden berekend naar billijkheid.
d. De kosten van het copieeren van processtukken
voor kerkelijke collegien en van die door de
belanghebbenden zij n gevraagd, berekend. tegen
6d. van elke bladzijde in folio, bevattende niet
minder dan 20 regels, ieder van hen ten minste
12 lettergrepen.
e. Alle briefporten voor kerkelijke collegien, hunne
commissien of leden, ter zake dienende.
f. De bezoldiging van bode en bedienden voor hunne
diensten bij buitengewone bijeenkomsten of commissien, ten bedrage van 10s. per dag en 5s.
voor een hal ven dag.

15. Voor zoover de kosten bij het vorig artikel ver- Gespecificeerele remeld door de kerk moeten gedragen worden, zal daarvan ~ening te worden
een gespecificeerden staat door den seeretaris van het col- mgezonden naar ker.
'
.
keraad der gemeente
leg1e met de zaak belast opgemaakt, worden mgezonden die de kosten moet
aan den kerkeraad dier gemeente, welke de kosten moet dragen.
dragen.
16. Kosten volgens art. 13 ten laste van een bezwaarde Ontvangst en vergebragt worden door den sacretaris van het collegie dat de antwoording der
uitspra~k deed, tegen quitantie ontvangen en verantwoord kosten onder art.lS.
aan wien zulks behoort.
17. De wij ze waarop voorschot van gelden, waar dit Voor~chot v. gelden.
tot onderzoek eener zaak mogt noodig zij n gedaan of be- noodlg tot onder. 1e
. d er b"
. zoek eener zaak.
k omen wor d t, bl ~J"ft 1n
lJZOn d er geval' aan d e rege1mg
van het betrokken collegie overgelaten.
18. Iedere kerkelijke vergadering zal, op aanvraag der Ingeval van appel
hoogere moeten overzenden al de stukken of afschriften moeten ~e stukkem
'
.
.
of afschnften wordaarvan, welke ged1end hebben 1n eene voor haar behan- den opgezonden.
delde zaak, waaromtrent hooger beroep is gedaan, zulks
verkiezende met bijvoeging eener nadere ontwikkeling van
de gronden der door haar gedane uitspraak.
§ 1.

WIJZE V AN HANDELEN VOOR DEN KERKERAAD.

19. Aan de tucht des kerkeraads zijn onderworpen deWie aan de tu.~ht
lidmaten zijner gemeente. De kerkeraad is onbevoegd om onderworpen ZlJD-

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

508

[1873

beslissing te nemen ten aanzien van bezwaren tegen dienstdoende en emeriti predikanten, ouderlingen en diakenen.
Wie bevoegd is
20. Ieder niet onder censuur staand manslidmaat der
i:Iagte in te dienen. kerk is bevoegd bij den kerkeraad zijner gemeente, bij onderteekend geschrift, bezwaren in te brengen tegen den
handel en wandel van een lidmaat derzelfde gemeente.
Inhoud van bescl1nl21. Beschuldigingen tegen de leer van een predikant
diging tegen de leer zullen inhouden duidelijke bewijzen dat hij de leer welke
Gles predikants.
· 1n
· d e aangenomene
'
vo l gens G od s h e1'l'1g woor d vervat' 1s
formulieren van eenigheid in de Nederd. Herv. kerk, heeft
wedersproken en bestreden.
Zoodan~?e klagt
22. Eenige klagt tegen de leer van een predika.nt moet,
moet hiJ den ~erke- in welk geval ook, gebragt worden voor den kerkera.ad der
raad
· we lk e k erk eraa d voordiend.worden mge- gemeen t e waa.rvan h"
IJ pre d'k
1 an t 1s,
loopig de kla.gt onderzoekt, en indien de kerkera.a.d de kla.gt
gewigtig genoeg oordeelt om verdere stappen te nemen,
zendt hij ze met alle daartoe betrekkelijk ingekomen stuk:ken en zijne eigene consideratien aan de commissie der
Hoe kerkeraad in Algemeene Kerkvergadering. Oordeelt de kerkeraad die bezulk geval moet
zwaren ongegrond, zoo wordt de zaak van de hand gewezen
handelen.
met opgave van redenen en een afschrift daarvan aan den
klager ter hand gesteld.
Klager heeft appel
23. Indien eenige klager zich in dat geval niet tevreden
van k~r~eraad naar acht met de beslissing van den kerkeraad, heeft hij de
eommiSSie Algem.
. . h .d
· h te wen d en naar d e commiSSie
· · d er Al gemeene
Kerkvergadering.
VriJ e1
z1c
Kerkvergadering, met overlegging van zijne eigene klagt en
van een afschrift van het besluit des kerkeraads.
Bestraffingsrnidde24. De bestraffingsmiddelen, waarvan zich de kerkeraad
len waarvan de ker· bij de uitoefening van kerkelijke tucht bedient, bestaan:

keraad zich rnag be<iienen.

a. In eene naar omstandigheden ingerigte bestraffing
door den predikant in naam des kerkeraads, of
in het bijzonder of in teg,.mwoordigheid van een
of meer der ouderlingen.
b. In eene zoodanige bestraffing voor den vollen
kerkeraad.
c. In eene ontzetting van het gebruik der sacramenten voor een bepaalden tij d.
d. In eene zoodanige ontzegging voor een onbepaalden tijd.
e. In eene geheele afsnijding met gebruik van het
formulier des bans.

Uitspraak des ker25. De kerkeraad zal bij de voorkomende gevallen hankeraads in geschrift delen zooals het hem het beste toeschijnt.
Bij het geven
te worden geplaatst
' ·
·
k
d
d
en in notulen ge- van eemge u1tspra , aangaan e schul of onschuld, zal de
boekt. Afschrift
uitspraak op schrift gesteld, in de notulen geboekt, den beaan bezwaarde.
zwaarde kenbaar gemaakt en aan hem, desverkiezende, daar-

van een afschrift ter hand gesteld worden.
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26. Van alle beslissing in zake van tucht wordt binnen Afscbrift aan be8 dagen na hare dagteekening een behoorlijk voor echt er- zwaarde gezonden.
kend afschrift gezonden aan den bezwaarde.
27. Geene uitspraak van een kerkelijk collegie treedt Geen uitspr. treedi
in werking voor dat de termijnen om in hooger beroep te in we~k~ng voor tijd
komen verstreken zijn.
v.appehsverstreken
§ 2.

WIJZE V AN HANDELEN VOOR DE COMMISSIE DER ALGEMEENE KERKVERGADERING.

28. Iemand zich wegens de uitspraak van den kerke- Beroep v. kerkeraad
raad bezwaard vindende, zal zich mogen beroepen op de op commissie. Alg.
commissie der Algemeene Kerkvergadering.
Kerkvergadermg.
29. Uiterlijk 8 weken na de beslissing des kerkeraads Binnen welken tijdl
zal hij, indien er geappelleerd wordt, bij den praeses der appdlant moet
commissie der Algemeene Kerkvergadering een afschrift voortgaan.
moeten indienen, behelzende de redenen van zijn bezwaar
en alles wat hij meent tot zijn voordeel te kunnen Rtrekken,
met bijgevoegde copie der uitspraak.
30. De prreses, het noodig oordeelende, beroept eene Pligt van denPrreses
vergadering der commissie met opga ve van de redenen der
bijeenroeping, ten einde de zaak tot beslissing te brengen.
31. De commissie heeft het regt om personen op te Commissie kan perroepen voor de vergadering om inlichtingen in te winnen. ~or~en .oproepe~ om
Wanneer de bezwaarde na gedane oproeping niet mogt ver-mhcbtmg teknJgen.
schijnen, zonder opgave van wettige redenen, zal hij als Niet verscbijnenvan
een tegenstrever der wet ten beschou wd en als zoodanig door appellani.
de commissie behandeld worden.
32. Wanneer een predikant beschuldigd wordt van eene Commissie kan aanzaak van ernstigen en geruchtmakenden aard, zooals van geklaagd~ predikant
onzedelijkheid of een slecht levensgedrag, zoo zal de corn- voorloopigschorsen.
missie het regt hebben den aangeklaagde provisioneel te
schorsen in zijne dienst, daarvan kennis gevende aan de
Algemeene Kerkvergadering, die aanstonds moet worden opgeroepen.
o3. Het salaris van een predikant, die volgens Art. Salaris van gescbor32 provision eel of ten gevolge eener uitspraak voor bepaal- sten pred!kant wordt
'
..
.
d
d
door Scnba ontvanden of onbepaalden tiJd geschorst IS, wor t ontvangen oor gen.
den scriba der Algemeene Kerkvergadering of diens gemagtigde en na aftrek der onkosten der in zijne plaats dienstdoende predikanten aan den geschorschte uitbetaald. Indien
de provisioneele schorsing bij de eindbeslissing door vrijspraak wordt achtervolgd, zoo worden de voor onkosten afgetrokken gelden door de Kerk aan den vroeger geschorschten
predikant vergoed.
34. De bestraffings-middelen van welke de commissie Bestraffingsmiddeder Algemeene Kerkvergadering kan gebruik maken om-len in geval van predikanten.
trent predikanten zijn:

a. Schorsing in de dienst voor een bepaalden tijd
zonder verlies van tractement.
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b. Dergelijke schorsing in de dienst met geheel of
gedeeltelijk verlies van tractement.
c. Schorsing in de dienst voor een onbepaalden tijd
met of zonder verlies van tractement.
d. Uitspraak met kennisgeving aan de Algemeene
Kerkvergadering, dat de predikant behoort afgezet te warden, welke afzetting alleen door de
Algemeene Kerkvergadering kan geschieden.
Van de beoordeeling
35. Geschillen in kerkeraadsvergaderingen of tusschen
van geschillen in
kerkeraadsleden zoo ook tusschen kerkeraden en leden der
kerkeraads-vergade'
d
'dd l''k ge b rag t voor d e
ringen of tusschen gemeente ontstaan, wor en onm1 e IJ
leden, enz.
commissie der Algemeene Kerkvergadering en door haar

beoordeeld.
36. De bestraffingsmiddelen, van welke de commissie
Algemeeme Kerkvergadering ka11 gebruik maken om.
ren t ou d er1mgen
en d'1ak en en ZIJ.. n :

Bestraffingsmidd. in
geval. v. ouderlingen der
en d1akenen.
t

a. Schorsing in de dienst.
b. Geheele ontzetting uit de dienst met verbeuring
van de regten en voorregten aan de bediening
verbonden.

§ 3.

WIJZE

VAN HANDELEN VOOR
KERKVERGADERING.

DE

ALGEMEENE

37. Iemand zich wegens de uitspraak van de commissie
Algemeene Kerkvergadering bezwaard achtende zal zich
d
.
mogen beroepen op e Algemeene Kerkvergadermg.
Hangende appel.
38. Eenig pm·soon door de commissie der Algemeene
moet appellant. ziCh Kerkvergadering veroordeeld en zich beroepende op de Alhouden aan mtspr.
·
· h
der commissie.
gemeene K erk verga d ermg,
za1 h angen d e h et appe/1 z1c
moeten houden aan de uitspraak van de commissie der
Algemeene Kerkvergadering. Vergelijk art. 27.
Alg. Ker~v. bepaa~t
39. De Algemeene Kerkvergadering bepaalt op welke
behandelmg v. appel wij ze het appel zal moeten behandeld warden.
Supervisie vat;l. een
40. Een hooger kerkelijk bestuur ontwarende dat een
hooger kerkehJk be- Kerkeraad op bestaande verkeerdheden geen acht slaat of
stuur over een lager
· geb ragt b ezwaar, zon d er h et b eh oorl"k
collegie.
een t e ZIJ.. ner k enms
IJ
onderzocht te hebben, ter zijde legt, vraagt daaromtrent
inligtingen aan het lager collegie. Indien de gegeven inligtingen onvoldoende Levonden warden, spoort het hoogere
collegie het lagere tot handelen aan en neemt, na herhaalde
weigering of bij voortdurende vertraging van het laatstgenoemde, eindelijk zelf het onderzoek van de zaak ter haud
en doet wat het lager collegie had hehooren te doen.
Appel van de commissie naar d.e Alg. der
Kerkvergadermg.
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BIJLAGE.
KERKELIJKE FONDSEN.

§ 1.

ALGEMEEN FONDS.

ART., 1. Voor de uitgaven der Algemeene VergaderingUitgavenderAlgem.
en hare commissie zal van elke 100 lidmaten .£1 gevraagd Kerkvergadering.
worden, te betalen door den kerkeraad van elke gemeente.
2. Het is schriftmatig en pligtmatig dat de leden van Pligt der leden eener
de gemeente voorzien in de uitgaven benoodigd tot instand- geme~nte om de
.
b
d'
d
·
d
· eered1enst en armen
h ou d mg
v~n
e open are cere 1enst en tot on ersteunmg te ondersteunen.
der armen 1n de gemeente.
§ 2.

GEMEENTE FONDS.

3. Om hierin te voorzien zal in iedere gemeente een Gemeentefonds ongemeente-fonds zijn, onder bestuur van den kerkeraad, waar- der bestuur des
uit de loopende uitgaven van de bezoldigde ambtenaren en kerkeraads.
reparatien aan de kerkelijke gebouwen, het onderhoud der Hoe te besteden.
armen, bijdragen tot het algemeene kerkfonds en het predikants-weduwenfonds geschieden.
4. Dit gemeentefonds zal bestaan:
Gemeentefonds hoe
opgemaakt.
a. Ui t oollecten bU de open bare godsdienstoefeningen.
b. Uit registratiegelden bij doop, aannemen van lidmaten en huwelijksbevestiging.
c. Uit vrijwillige vaste jaarlijksche bijdragen der
leden.
N.B.-Vooral tot het laatste zal de kerkeraad
de gemeente uitdrukkelijk opwekken.
5. De registratiegelden zullen voor elke gemeente zijn Registratiegelden.~
als volgt:
a. Bij het doopen van een kind:

b.
c.

d.
e.

f

Op gewonen tijd 5s.; op buitengewonen tijd 15s.
(Van dit laatste zijn 10s. voor den leeraar).
Bij de aanneming van lidmaten :
Op gewonen tijd 7s. 6d.; op buitengewonen
tijd £2.
Bij het bevestigen van huwelijken op buitengewonen tijd:
Voor den Leeraar £2.Voor het aflezen der huwelijksgeboden: ls. 6d.
Voor het uitreiken van attestatien:
7s. 6d.
Voor het ligten der huwelijksgeboden: 7s. 6d.

6. De Kerkeraad van iedere gemeente zal trachten dit Pligt des kerkeraads
gemeentefonds op zulk een voet te brengen dat bij het om het gemeente-
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begin des jaars genoegzame geiden in kas zijn om in de
Ioopende uitgaven van het jaar te voorzien, en zooveei als
mogelijk is het maken van schuiden te vermijden.
7. W aarlijk behoeftige gemeenteieden zullen van het
Behoeftige leden
zijn van bijdragen betaien dezer geiden geheei of gedeeiteiijk verschoond blijven,
Terschoond.

fonds op goeden
TOet te brengen.

§ 3.

PREDIKANTS WEDUWENFONDS.

Bestuur van predi8. Bij de Aigemeene Kerkvergadering berust het bestuur
kants-weduwefonds. van een aigemeen kerkelijk fonds, bestemd tot ondersteuning
in de eerste piaats van de wedu wen en voorts voor de
minderjarige ouderiooze kinderen van de predE~anten der
Nederd. Herv. Kerk. De Algemeene Kerkvergadering benoemt een kassier voor het fonds.
Weduweofkinderen
9. Om ondersteuning uit het fonds te genieten wordt
moeten leden zijn gevorderd dat de weduwen of de kinderen dien het aangaat
van Ned.Herv.kerk.Ied en ZlJ.. n d er N ed er d . I-I erv. K erk .
Ouderlooze minder10. De ouderiooze minderjare kinderen treden gezamenjarigen geregtigd tot Iijk op voor het aandeei, hetwelk der moeder in haar Ieven
moeder's aandeel. zou zijn toegekomen.
Wie tot dit fonds
11. Tot deeineming aan dit fonds zijn verpiigt:
moeten bijdragen.
a. AI de dienstdoende predikanten der Nederd. Herv.
Kerk.
b. AI de pensioen genietende predikanten.
Uit dienst ontzette
12. Tot deeineming zijn bevoegd de uit de dienst ontpredikanten zijn
zette predikanten, indien zij binnen 2 maanden na het ontbevoegd tot deelneming.
vangen van de Iaatste uitspraak tot de ontzetting aan den
kassier der Aigemeene Kerkvergadering de verklaring van
deeigenoot te willen biijven hebben overgeiegd.
Waaruit het fonds
13. Het fonds bestaat uit de bijdragen van predikanten
bestaat.
bij hunne in dienst treding, een gedeeite van trouw-, doopen aanneemgeid, trouwen en hertrouwen en uit alle giften
en erfmakingen.
Gelden ~este~d
14. De renten van het ingeschreven kapitaal, benevens
T?or d~ Jaarl1Jksche de jaarlijksche contributien der predikanten en der gemeenmtkeermg.
t en, met
d e renten d er tiJ··ael""k
.
.. b estem d
IJ e b el eggmg,
ZIJn
voor de uitkeering teiken jare aan de deelgeregtigde weduwen
en kinderen te doen. Naar de berekening van deze inkomsten en de behoeften, welke vermoedeiijk aan het einde des
jaars zullen blijken te bestaan, wordt de uitkeering jaariijks
door de Algemeene Kerkvergadering, volgens eene raming
naar haar beste weten geregeid en vastgesteid.
~red.~kant~~ dragen
15. De predikanten in art. 11 tot deeineming verpligt
JaarhJks biJ tot de verkiaard dragen jaarlijks bij tot de beurs:
beurs.
a. De dienstdoende predikanten van de Nederd. Herv.
Kerk £3.
b. De pensioen genietende £1 1 Os.
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16. De uit de dienst ontzette pred'k
1 an t en, d'1e vo1gens Uit dienst ontzette
.(trt: 12 ..tot deelneming bevoegd zijn verklaard, dragen, p~edi.Kant~~ dragen
1nd1en ZlJ tot het deelgenootschap zijn toegetreden, bij de i£ 1 lOs. biJ.
som van £1 10s.
17. Elke gemeente staat ten voordeele van het wedu- Bijdragen door de
wenfonds af.
gemeenten tot het
weduwefonds.
a. V art het trou wgeld 1s. 6d.
b. Van het aanneemgeld 2s. 6d.
c. Van het doopgeld 1s.
d. De collecte bij elke voorbereidings-predikatie.
18. Een predikant betaalt b\j zijne in dienst treding £6. Predikant bet. £6.
19. Bij trouwen en hertrouwen wordt £3 bijgedragen, Bij trouwen en herwelke gelden mede verschuldigd zijn door den predikant t~?uwen wordt £3
die gehuwd zijnde in dienst treedt.
biJgedragen.
NB. -Voor deze geld en wordt eene acte van inschrij. Acte v. inschrijving.
ving afgegeven, waarvan een duplicaat ten alle tijde wordt ·
verkrijgbaar gesteld.
20. De predikanten en de verschillende gemeenten be- Contributien jaartalen hunne contributien jaarlijks aan den kassier. Bij na-lijksch aan kassier
. h m· d geef'~-li d e k ass1er
· d aarvan k enn1s
· aan d e comm1ssw
· . te word en betaald·
l a t 1g
der Algemeene Kerkvergadering.
21. Een uit de dienst ontzette predikant, deelgeregtigde Wanneer uit dienst
'van de beurs gebleven, betaalt zijne contributie v66r den °_I;tzette pr.edik_ant
. d er Jaar
.
b"IJ d en k asswr
. van h et £on d s. moet
ZIJne contributHil
1 st en Mm. van 1e
betalen.
Bij nalatigheid van 2 jaren is hij van zijne deelgeregtigheid
vervallen, na twee malen door den kassier gewaarschuwd
te zij n, eene maand na den eerston en eene maand na den
tweeden vervaltijd.
22. De kassier is gemagtigd tot het ontvangen van de Kassier ontvangt de
rente en van alle andere inkomsten der weduwen-beurs. r~nte, legt gelden
.
d er b esch'kb
mt, en
H lJ.. zorgt voor d e tiJ"del"k
IJ e b eI eggmg
1 are ning
in. levert rekegelden. Hij doet jaarlijks rekening en verantwoording van
zijne administratie aan de commissie der Algemeene Kerkvergadering en stelt behoorlijke borgen.
23. De kassier zal, wanneer de aanvraag van de uitbe- :f\assier .doet geene
taling geschiedt, de betaling niet doen volgen, dan na ~~\~~t~~~t1e~onder
daartoe uitdrukkelijk door de commissie der Algemeene
Kerkvergaci.ering te zijn gemagtigd. De kassier maakt jaarlijks een kort verslag op van den staat der beurs voor de
deelgeregtigden.
AANHANGSEL.
A.-HET OFFICIEEL ORGAAN.

De Algemeene Kerkvergadering beveelt aan het oprig- Kerkelijk bla~ te
ten van eene courant, die elke 3 maanden zal verschijnen, worden opgengt.
onder den titel van: ~' Kerkelijke Courant van de Nederduitsch Hervormde Kerk in de Z. A. Republiek," waarin
33
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alle bijzonderheden van de verschillende gemeenten en alle
nieuwstijdingen zullen worden opgenomen, terwijl daarin
tevens de gelegenheid zal worden gegeven om de leden der
gemeente bekend te maken met al het wetenswaardige op
kerkelijk en godsdienstig gebied.
B.-GEDACHTENIS-VIERING VAN DE HERVORMING.

Viering der hervorOp
ming.
daaraan

den 31sten October of op den Zondag den naasten
zullen in het openbaar de geschiedenis en de zegeningen de.r hervorming in gedachtenis gehouden worden.
C.-BETREKKING TOT DE ANDERE KERKGENOOTSCHAPPEN.

De Algemeene Kerkvergadering wenscht met de leden
zusterkerken, die met ons dezelfde hoofdzaken in leer
Ieven van h et ware ch nsten
.
d om van a11e eeuwen omhelzen tn liefhebben, in broederl~jke bctrekking te staan en
laat de zoodanigen toe tot de kerkel~jke voorregten, mits
zij zich onderwerpen aan het herderlijk opzigt van den
Kerkeraad.

Betrekking tot en
erkenning v. zuster- der
kerken.
en

D.-HE'l' HUWELIJK.

Inzegening van huwelijken.

Huwelijken zuJlen worden ingezegend door den leeraar
der gemeente waartoe een of beide partijen behooren. Predikanten zijn gebonden bij de bevestiging van huwelijken
aan de inachtneming der landswetten. Huwelijken zullen
worden ingezegend na afkondiging der huwelijksgeboden of
na vertoon van eene huwelijkslicentie, doch in geen geval
dan nadat men een bewijs heeft ingeleverd, dat men aan de
burgerl\jke wetten omtrent het huwelijk voldaan heeft.
Geboden te worden Overeenkomstig de Grondwet zullen op drie achtereenvolgelezen.
gende Zondagen de geboden moeten worden afgelezen. Op
den eerstvolgenden Zondag na de aflezing der geboden zullen
door den leeraar kosteloos de paren in het huwelijk worden
Bev:~stiging des hu- bevestigd; indien men het op eenen anderen dag verlangt
wehJks.
zal de leeraar daartoe vrijheid hebben, mits men daarvoor
£2 extra aan den leeraar betale, en er drie getuigen tegenwoordig zijn.
Aldus door ons opgemaakt op den 26sten April 1869
om voor te leggen aan de e. k. Algemeene Kerkvergadering
der Nederd. Herv. Kerk in de Z. A. Republiek.
De Commissie der Algrmeene Kerkvergadering van de
Nederd. Herv. Gemeenten in de Z. A. Republiek,
(Was geteekend),
G. \V. SMITS, h. t.
Praeoes.
A. J. BEGEMANN, h. t.
Secretaris.

H. S. PRETORIUS,
H. P. POTGIETER,
A. P. CRONJEE.

1

Ouderl.
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Aldus door ons vastgesteld op de Algemeene Kerkvergadering, zitting houdende te Heidelberg, den 29sten November 1869 en volgende dagen.
(Was geteekend),
HOFF, h. t.
Praeses.
N. J. v. WARMELO, h. t.
Scriba.
G. W. SMITS, V.D.M.
A. J. BEGEMANN, V.D.M.
J. P. PRINSLOO,
A. P. ORONJEE,
F. J. JOUBERT,
M. M. S. PRINSLOO,
J. H. NEL,
J. H. BARNART,
D.

VAN DER

B. A. KLOPPER,
J. F. SOHUTTE,
G. J. SNIJMAN,
H. L. PRETORIUS,
J. Z. UYS,
L. JORDAAN,
S. P. BOTHA,
P. J. VAN HEERDEN,
J. A. BREEDT,
J. J. VAN STADEN,
P. F. STRYDOM,
C. F. J. MEIJER.

VOLKSRAADSBESLUIT, 23 MEI 1873.
ART. 17. "De Volksraad besluit de voorgelegde gewij- Wet der Ned. Herv.
zigde Kerkwet der N ed. Herv. Kerk als wet dier Kerk te Kerk goedgekeurd.
€rkennen."

VOLKSRAADSBESLUIT, 24 MEI 1873.
ART. 23. "De Raad besluit de Heer van Rooijen te ant- Het houtbosch Mawoorden op zijne memorie van 20 April 1870, dat het kiteele het eigendom
ondoenlijk voor den Achtbaren Volksraad is om het Gou- van Gouvernement.
vernementshoutbosch, met name Makiteele, 1) volgens zijn
verzoek aan hem toe te kennen." 2)

VOLKSRAADSBESLUIT, 26

M~I

1873.

ART. 25. "De Raad het rapport der ommissie in over- Goedkeuring van 56
weging genomen hebbende, keurt te to kenning van 56 voorkeurr~gten als
voorkeurregten • als compensatieregt, volg i ns art. 398 der coomdpentsad~Iertegt.
p rag 1en engeVolksraadsbeslmten van 1866, goed, en dr~agt aan de Re- volge aan Regering.
\
\

1) Gelegen in het district Utrecht.
2) Zie ante bl. 21 en bl. 315.
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gering op zoo spoedig mogelijk I dier overeenkomstig een
stuk Gouvernementsgrond ter .anteekening en inspectie
daartoe open te zetten." 1)
\

~

VOLKSRAADSBE~UIT, 26 MEI 1873.

Opdragt aan de ReART. 26. "De Volksraad' besluit de Regering op te dragen
gering om alle onop- en te magtigen alle nog onopgemeten dorpen met deszelfs
gemetene dorpen tegrond te doen opmeten en de kosten van opmeting door
doen opmeten.
.
·
de Reger1ng
betaald on d er d ~ b e1angh ebb en d e mgenaren
te
Kosten deropmeting verdeelen en door hun bij ~ntvangst hunner kaarten te
doen terugbetalen."
\

VOLKSRAADSBESLUIT, 28 EN 29 MEI 1873.
Transport van een
ART. 39. "Met betrekking de memorie van den Eererf ten dorpe Rus-waarden F. Zimmerman, in dato Rustenburg, 21 December
tenburgaan hetHer-1871 verzoekende tran~port van zekere erven in verband
mansburgsche Zen' .
. ~
.
'
deling-genootschap met U1tv. Raadsbeslu1t, dd. 17 Mm 1872, art. 37, kan de
toegekend.
Raad zich niet vereenigen, en besluit derhalve den Eerw.
F. Zimmerman het erf gelegen in de nabijheid van de
molen en in het dorpsgrond van Rustenburg, de Regering
op te dragen van dat erf transport ten behoeve van de
Hermansburgsche Zendeling Genootschap te verleenen, volgens bepaalde landswetten."

VOLKSRAADSB SLUIT, 29 MEI 1873.
Reiskosten v. RaadsART. 41. "De Raad bes uit dat de reiskosten aan de
leden berekend van led en van den Volksraad te :worden uitbetaald, zullen wor1) Het Volksraadsbesluit van 1866, art. 398, luidt als volgt:" De commissie is van gevoelen de oprigting der bakens tusschen
Wakkerstroom en Lijdenburg goed te keuren, maar recommandeert de
commissie dat aan alle burgers, die plaatsen hebben wettig aangeteekend,
welke door de oprigting dEr bakens tusschen Wakkerstroom en Lijdenburg
hunne uittreksels hebben verloren, voor den tijd van zes maanden
gelegenheid zal worden gegeven om dezelve te laten overaanteekenen, in
zoodanigen grond als door de Regering zal worden aangewezen, voor dat
die grond voor het publiek zal zijn opengezet tot aanteekening, zullende
van alle geinspecteerde plaatsen waartegen geene protesten zijn gemaaktt
transport worden verleend, mits dat de pcrsoon waarvoor zulks is geinspecteerd geworden inwonend burger is van de Z. A. Republiek, met
uitzondering van de gronden in het district Utrecht." Aangenomen.
Zie verder V.R.B.B. 31 Oct. 1874, art. 185, 10 Nov.1884, art.l288, en 5 Aug.
1885, artt. 1178-1183, en Commissie-Rapport gepubliceerd in Staatscowrant.
19 Aug. 1885, No. 239.
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den berekend naar de afstand die zij ter bijwoning deraf hun woonplaats,
Volksraadszitting werkelijk hebben f te leggen, namelijk tot 0 P de plaats waar
van af hunne respectieve woonplaat en tot de plaats waar ~~u~~~d zitting
de Volksraad zitting houdt en terug.
"Dit besluit zal onmiddelijk in werking worden ge- Wetten en besluiten
bragt en alle wetten hiermede in st ijd worden verklaard in strijd hiermede
voor vervallen." 1)
herroepen.

Goedgegeurd en vastgesteld bij Volksraadsbesluiten, d.d. 29
en 30 Mei 1873, Art. 42, 43, 44,: 45, 46, 4 7, 48,
49, 50 en 51.

NADEMAAL het noodig is tot betere regeling van den Inleiding.
handel in vuurwapenen en ammunitie in de Z. A. Republiek,
en ter voorkoming van ongeregeldheden, dat er betere voor:ziening worde gemaakt in het bestu ur en in de regeling
van genoemden handel, zoo zij het bij deze vastgesteld : 1. Dat van den 1sten Januarij 1874 aanstaande, deHandel in ammuhandel in ammunitie, namelijk: kruit, lood en dopjes, metnitie ~n handen der
.
d ermg
.
u1tzon
van patronen, voor ac ht er1aad geweren, u1't- Regermg.
sluitend in handen van de Regering zal zijn, en dat na
dien tijd aan niemand vrij zal staan, binnen de grenzen
der Z. A. Republiek handel in bovengenoemde artikelen te
drijven, op straffe van eene boete van niet minder dan
£25 en niet meer dan £50 Sterling voor elke overtreding.
De helft der boete te gaan aan de aanbrengers. 2)
2.. Dat voortaan eene invoerbelasting van 10s. per loop Belasting van 10s.
op elk vuurwapen in de Z. A. Republiek ingevoerd, zal op iedere loop.
geheven worden. 3)
3. Dat voortaan niemand het regt zal hebben vuur- Permit vereischt in
wapenen te koopen of te verkoopen zonder een permit ofhet koopen en ver.
. .
koopen van vuurpermitten van den Landdrost van het d1stnct, op stra:ffe wapens.
van eene boete van niet minder dan £25 en niet meer dan

1) Zie ante bl. 475 en Reglement van Orde, 1882, art. 11.
2) Deze sectie buiten werking gesteld door besluit van den E. A.
Uitv. Raad, d.d. 15 October 1~73, art. 175, herroepen door V.R.B. 31
Mei 1882, art. 253, en Wet No. 4, 1884, art. 1.
3) Zie Wet No. 3, 1876, art. 15, die wederom herroepen is door
V.R.B. 30 Julij 1883, art. 971, en Wet No. 4, 1884, art. 7.
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£50 Sterling voor elke overtreding. De helft der boete te
gaan aan de aanbrengers. 1)
Burgers geregtigt tot
4. Zoodanige permitten ~ullen door de Landdrosten of
permitten tegen 1s. andere daartoe speciaal aangestelde ambtenaren gegeven
warden aan burgers van den Staat tegen betaling van ls.
voor elke permit.
:
Personen andere
5. Personen die geene bhrgers van den Staat zijn, zul·
dan burge~s kunnen len clergelijke permitten tegerl, eene gelijke betaling van ls.
ook perm1tten ver't I ht
k ..
t
·
h 'f
krijgen op recom- per perm1 s ec s ver riJgen ! op ver oonmg van eene se r1 mandatie.
telijke recommandatie van eeh huishoudend burger van den
Staat, woonachtig in het disttict wa~rin de permit gevraagd
wordt.
I
Inhoud en vorm van
6. Zulke recommandatiea zullen van den volgenden
recommandatie.
inhoud zijn : \
t

"Ik de · ondergeteekende \ burger der Z. A. Republiek,
woonachtig te ................... ~. · verklaar hiermede plegtig,
dat de persoon .................. l.. woonachtig te .............. .
mij goed bekend is en naar J\nijn beste weten een bevoegd
persoon is om een permit te :verkrijgen voor ................. .
(N aam teekening).''
i

Getal wapenen, enz.,
7. Elke permit zal duil. lijk inhouden eene naauwn;?et worden gespe- keurige opgaaf van het verlan d getal vuurwapenen of hoecificeerd.
veelh e1'd van d e ammun1't'1e, e z.
Lan~dros~~n kun:
8. De Landdrosten zullen \ het regt hebben, in twijfelnen m twiJf~lachtige achtige gevallen permitten te \weigeren ook bij vertooning
gevallen we1geren. van eene seh n'ft e IJ.. 1{e recommap
· en wor d en h'1ermed e
· d atle

l

1
gelast stiptelijk toe te zien, dat\ geene onbevoegde personen
zulke permitten erlangen.
Strijd.ige wetten en
9. Alle vroegere Raadsbesl iten en Wetsbepalingen in
beslmten herroepen. strijd met deze wet warden hier · oor herroepen.
In werking treden
10. Deze wet zal volgens ar . 12 der Grondwet dadelijk
der wet.
in werking treden.
\
.
I

TfiOS. BURGERS,
\
Staatspresident.
Op last,

\
sjrART,
Staatssecretaris.

v\

Pretoria, 3den Junij 1873.

\

1) Zie Contract met T. Barnsley & Co., d.d. 19 Febr.1884, Staatscourant
27 Maart 1884.
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VOLKSRAADSBESLUIT, \30 MEI 1873.

ART. 54. "De Volksraad keur goed het Uitv. Raads- Staatsprokureur lid
besluit., dd. 29 Mei 1873, art. 24 en verandert biJ. deze yan den Uitv. Raad,
m plaats van den
'
ar t . 85 d.er Gron d we t 1) , d at voo taan alzoo zal gelezen Comdt-Generaal.
worden In plaats 'van den Corn andant Generaal,' 'de
StaatsprocU'rew· dtr Z. A. Hepubliek.'" 2)

VOLKSRAADSBESLUIT,

~0

EN 31 ME! 1873.

ART. 55. Aan de orde "Qonsulaire Transporten" in Consulaire transporverband met art. 8 der aanspraa~.
ten ~unnen niet als
"D e R aa d vereemg
· t ZIC
· h met
' U't
R aa dsb esl mt
. van wettlge
transporten,
1 v.
worden erkend.
16 Mei 1872 art. 32 3) daar er geen wet in de Z. A. Republiek bestaat die zoodanig Transp6rt ooit kan wettigen."

\
VOLKSRAADSBESLUIT, 31 MEI 1873.
ART. 59. "De Raad besluit om de titel van 'Gouver- Titel van Gouvernenementssecretaris' te veranderen in 'Staatssecretaris' en de mentssecretaris ver.
anderd in Staatssewet in dier voege te wijzigen." 4)
cretaris.

'

VOLKSRAADSBESLUIT, 5 \JUNIJ 1873.
ART. 105. "Met betrekking art. 83 van het rapport, Geene plaatsen in
besluit de Raad de som van £23 2s. niet tegen den Land- executie te word.en
. verkocht voor mmd rost van Rustenburg op te b rengen, en . d e Raa d . b es l uit der dan de opzetprijs
van nu af voortaan, dat geene plaatsen In executie door die de eigenaar aan
eenig Baljuw kan verkocht worden minder dan voor den de Regering ver.. a·Ie d oor d en mgenaar
.
.
opzet pr1JS
van zoo d amge
p l aat s aan schuldigd is.
de Regering verschuldigd is." 5)
1) Ante bl. 46.
2) Zie nu echter Bijlage tot de Grondwet, No. 3, 1881, artt. 2 en 7.
3) Het Uitv. Raadsbesluit dd. 16 Mei, art. 32 luidt als volgt:
"De Uitvoerende Raad besluit deze zaak te verwijzen naar den
Volksraad, hoewel de Uitvoerende Raad het uitgeven van Consulaire
Transporten niet kan aanbevelen als zijnde gevaarlijk, ondoelmatig en
nadeelig."
4) Zie artt. 82, 88, 92 en 225 der Grondwet.
5) Zie Bijlage tot Wet No. 10, 1885, art. 3, Wet No. 6, 1886.
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VOLKSRAADSBE~LUIT, 7 JUNIJ 1873.
Betrekldng van
ART. 111. "De Raad vereenigt zich met het 2de punt
Comdt.-Gen. in tijd van art. 7 van het commissie-rapport en verklaart de hevan vredeafgeschaft. t re kk'1ng van 0 omman dant Generaa l 1n
· t''d
IJ van vre d e voor

opgeheven, zullende de wetten en besluiten hiermede in
strijd van af heden ophouden van kracht te zijn ingevolge
art. 12 der Grond wet. 1)

VOLKSRAADSBESLUIT, 7 JUNIJ 1873.
Betrekking v. CornART. 112. "De Raad kan zich met het rapport der
mandant in tijd van commissie, 9"rt. 7, ~de punt, niet vereenigen en verklaard
vrede opgeheven. d e b et.rekk'Ing van 0 omman d ant In
· t''d
IJ van vre d e voor op-

geheven, zullende de wetten en besluiten hiermede in strijd
van af heden ophouden van kracht te zij n ingevolge art.
12 der Grondwet, en zullen de thans bestaande Commandanten beleefdelijk daarvan worden kennis gegeven, onder
dankbetuiging voor hunne gedane diensten, met behoud
van salaris tot aan het einde van dit loopende jaar. 2)

VOLKSRAADSBE$LUIT, 7 JUNIJ 1873.
Salaris van den
ART. 113. "De Raad1na de inligtingen van ZHEd.
i;ees?~er 0 P £450 de Staatspresident te hebb n ontvangen, besluit het salaris
epaa ·
van . den \Veesheer te bre gen op £450, in te gaan op

zoodanigen tijd als ZHEd.~al bepalen, en verder aan de
anige veranderingen in de wet
de administratie van boedels 3)
. .
ht, dezel ve voorloopig In werende zitting van den Volksraad
ter bekrachtiging voor te leggen.

Opdragt aan de Re- Regering op te dragen zoo
g~:i~~ om ~oodige regelende de W eeskamer en
WIJZigmgen m de wet
..
regelende de Wees- te maken als ZlJ raadzaarn
kamer te rnaken.
king to stellen en in de vol

VOLKSRAADSBESLUIT, 9 JUNIJ 1873.
Koop der plaats De
ART.
Bad en mohmerver.
''De
~~!~~toria goedge- goed voor

121. Aan de orde aankoop van gronden.
Volksraad vereenigt zich en keurt de uitgave
den aankoop van de plaats De Bad, doch dat
de uitgave van £1,000 voor de molenerven te Pretoria
1) Zie ante bl. 48 en aanteekening (6) aldaar, en bl. 225.
2) Zie ante bl. 48, aanteekening (6) aldaar en bl. 225.
3) Zie ante bl. 395, Wet No. 12, 1870.
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alleen als eene leening beschouwt moet worden en uit de
inkomsten van erven te v.erkoopen in de dorpsgrond van Verkooping van
Pretoria, dan weder aan 's landskas zal moeten terugge- erven in dorpsgrond
stort worden met de rente.
te Pretoria.

VOLKSRAADSBESLUIT, 9 JUN
ART. 123. Aan de orde
het Commissierapport, luidende : "De Commissie acht het wenschelijk at door ZHEd. Benoeming v. comden Staatspresident van tijd tot tijd, wanne r ZHEd. zulks miss.ies door Staats1
noodig acht, person en of commissies worden aangesteld om ~:~s~ae~ !~~::~r~o~
de kantoren van ambtenaren, met geldelijk administratie met geldelijke admibelast, te doen opnemen.
nistratie belast op te
" De Raad vereenigt zich met art. 9 van et Commissie- nemen.
rapport." 1)

VOLKSRAADSBESLUIT, 10 JUNIJ 1873.
ART. 130. "Met betrekking Uitv. Raadsbesluit, d.d. 18
:Maart 1872, art. 33, in verband met mem01ie d.d. Utrecht
15 October 1871, verzoekende 8 erven voor het bouwen
eener kerk van de Ned. Herv. Gemeente te Utrecht, besluit Toekenning van 8
de Volksraad de recommandatie van de Regering aan te erven aan de Ned.
Herv. gemeente te
nemen en de gevraagd e ac h t erven aan d e N ed . Herv. Utrecht.
gemeente toe te kennen."

VOLKSRAADSBESLUIT, 10 JUNIJ 1873.
ART. 131. De Volksaaad in antwoord op het Uitv. Voortdurend geRaadsbcsluit art. 131 dato 20 Dec. 1871, besluit de Raad de bruik en transport
.
.. k G
d d l . van erven aan de
gevraagde erven aan de ChnstellJ e emeente on er e el- gemeente onder
ding van den Heer J. R. Keet toe te kennen tot voortdu- Eerw. J. R. Keet,
rend gebruik voor eene kerk; magtigt de Regering aan de toegakend.
Gemeente Transport daarvan te geven.

1) Zie art. 78 der Grondwet, ante bladz. 45.
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Licenties aan rondART. 133. "De Volksraad keurt Uitv. Raadsbesluit, in
gaande han~elaar~ dato 15 November 1872, 1) ar 31, goed, met bijvoeging
te worden mtgere1kt
voor een bepaalden van de woorden: alle licentien z1dlen kwm·taalsgewiize 'Uittijd en niet per
gr:1·e1:kt WJrden.
vracbt.

VOLKSRAADSBES UI'r, 10 JUNIJ 1873.
Opdragt aan de
Regering in zake
McCorkindale.

ART. 135. De . Volksra d gehoord hebbende alle inligtingen en Volksraadsbeslmten daarop betrekkelijk, besluit.
deze zaak op te dragen aa de Regering om te stellen in
handen van den Staatsprocureur om die zaak in alle deelen
te onderzoeken, uit te voeren en ten einde te brengen. 2)

VOLKSRAADSB SLUIT, 10 JUNIJ 1873.
Licentiesvoorhotels
ART. 137. "Aan de
Iangs de wegen bui- Junij 1873, art. 25.
ten de dorpen.
"Besloten :' den Volks

orde Uitv. Raadsbesluit, d.d. 10

aad voor te stellen, dat, aangezien
er in de wetten geene oorziening .is gemaakt voor het
verleenen van licenties vo r hotels langs de wegen des lands,.
de Regering te magtigen zoodanige licentien te verleenen
tegen £3 per kwartaal. 3) 1
"De Raad verecnigd z~ch met Uitv. Raadsbesluit, d.d.
10 Junij 1873, art. 25."
1

1) Uitv. Raadsbesluit, 15 Nov. 1872, art. 31: Aan de orde brief van
den Landdrost, Marabastad, dd. 20 September 1872, verzoekende inlichting omtrent handelaars, die hunne licc:nties uitnemen voor vracht, daar
het moeijelijk is te weten of het dezelfde vracbt is waarvoor licenties
uitgenomen worden:
"Besloten, den Volksraad aan te bevelen, dat geene licenties per
vracbt, maar liever voor een bepaalden tijd zullen uitgegeven worden
aan rondgaande handelaars."
2) Zie V.R.B.B. 12 Oct. 1874, art. 112; 20 Mei 1875, art. 95; 2 Junij,
1875, art. 184; 4 Junij 1875, art. 205; 29 Mei 1876, art. 92; 19 Oct. 1881,
art. 132 en 133; 2 Nov. 1881, art. 340 en 343; 23 Junij 1882, art. 560;
30 Junij 1882, art. 652; G. K. publ. Uitv. Raadsbesluit, d.d. 11 Maart
1884, art. 61; V.R.B.B. 26 Aug. 1884, art. 267 en 268; 2 Sept. 1884, art.
352; 23 Julij 1885, art. 973; 6 Aug. 1885, art. 1211 en 18 Mei 1886
art. 221.
3) Zie Wet No. 2, 1871, voetnoot ante bladz. 428.
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VOLKSRAADSBESLUIT, 10 JUNIJ 1873.

de~hangende

ART. 142. "Aan de orde
zaak vervat in Afkeuring van conart. 54 van Vo1ksraadsbes1uit 1 Mei 1870, aangaande cept Huwl.~Ordon.
Ordonnantie van huwe1ijken van leurlingen. 1)
voor kleurlmgen.
"De Raad bes1uit deze zaak it het ordeboek te schrappen. A1gemeen aangenomen."

VOLKSRAADSBESLUrr, 11 JUNIJ 1873.
ART. 146. De Vo1ksraad bes uit deze zaak met betrek-Inspecteeren van
king tot inspecteeren van aang teekende gronden uit te aangeteekende gron.
ste11en to td a t d oor d e R egermg
ra d zaam geach t zal wor d en den uitgesteld.
geme1de gronden te 1aten inspecte en. 2)

be~m~i~o:r~ds~~:~itting

Der Commissie
art. 125, behandeld en gewijzigd in
raad, dd. ll Junij 1873, artt.l47, 148,

1::, dd. 9 Junij 1873,
van den Volks·
1~9, 150, 151 en 152.

De Commissie, na in behandeling genomen te hebben
de verschillende punten ter overweging haar opgedragen,
heeft., na 1angdurig beraad, bes1oten het navolgende aan
den HEd. Achtb. Volksraad te recommanderen:

1. "Dat de Vo1ksraad bes1uite, het aanta1 Hcemraden Getal Heemraden
instede van op negert, wed er te stellen · op zes, zooa1s bij weder op zes gesteld.
de Grondwet bepaald, 3) zullende een Landdrost met twee
Heemraden een wE!ttig Hof uitmaken. Ten einde tot het
getal van zes te geraken, worde het bepaa1d, dat in p1aats
van de drie eerst aftredende Heemraden in elk distrikt geene
nieuwe gekozen worden. Tevens drage ,de Vo1ksraad aan
de Regering op in de aanstaande zitting·. van den Vo1ksraad
eene wet voor te 1eggen, bepalende de W1ijze waarop Heemraden worden verkozen en aangeste1d."
Art. 14 7. V o1ksraadsbes1uit, dd. 11 . J unij 1873: De J,~nddro~t, van
Raad be~luit art 1 van het Commissie-rapport goed te Wiens mtspraak ge·
"
.. · .
appelleerd wordt,
keuren, met biJvoegmg achter het woord "twee" "of meer,"
1) Zie Ordonnantie No. 1, 1870, ~ 26, ante bladz. 365, en Ordonnantie N.o. 3, 1871, ~ 25, ante bladz. 448.
2) Zb V.R.B. 24: Sept. 1874, art. 10 en Wet No. 2, 1884, Gen. Opmeting en daarmede in verbandstaande Inspectie van alle nog open·
liggende gronden.
3) Zie art. 159 der Grondwet, ante bl. 59.
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11eeft geene zitting en achter het woord " itmaken " " Een Landdrost door
in 't Hof van appel. wien in een lager hof in eenige zaak vonnis is geveld,
zal, bijaldien zoodanige zaa in appel voor een ander Hof
werdt gebragt, in dezelve g ene zitting hebben en ook aan
de beraadslagingen niet mo en deel nemen. In appelzaken
voor het Hof van Landdrost en Heemraden behandeld
wordende, zal een der Heemraden, door de tegen woordig
zijnde Heemraden te kiezen, als Waarnemend Landdrost
ageren.
Stra~bepa~ing.v?or
2. "Dat met betrekking tot getuigen in civiele zaken
getmgen m clvlele de Volksraad bepale dat getuigen in ci viele zaken na
zaken, wanneer
be-beh oorl""k
·· en aan w1en
·
d e b""IJ d e ' wet
hoorlijk
gedagvaard
IJ ge d agvaard t e ZIJn
en reiskosten vol- bepaalde onkosten zijn betaald of aangeboden, niet vergens wet aangeboden schij nende, aan dezelfde strafbepalingen onderhevig zullen
zijn, als bepaald in de wet met betrekking tot criminele
procedure, art. 93, 1) met deze wijziging, dat in plaats
van £100 zal gelezen worden 'van £5 tot £100 Sterling,
Bij niet verschijnen en in gebreke van betaling, gevangenisstraf, met of zonder
van ~e.t~igen kan harden arbeid voor eenen tiid door het Hof te bepalen.
eene ClVIele zaak
.'
. ~
.
worden uitgesteld. Zullende eemg Hof, ter drer zake de verdere behandehng
eener zaak kunnen uitstellen, indien het zulks in het belang van zuivere regtsbedeeling noodig oordeelt."
Art. 148 van Volksraadsbesluit, d.d. 11 Junij 1873:
W ordt door meerderheid goedgekeurd.
Grond~n of redenen
3. "Dat de Volksraad besluite, dat in eenig vonnis
van unspraken der door de Hoven uitgesproken de gronden of redenen worden
Geregtshoven moe'
,
ten worden opge- aangegeven waarop hetzelve rust.
geven.
A1 t. 149 van Volksraadsbesluit, d.d. 11 Junij 1873:
W ordt algemeen aangenotnen.
Betere reg~lin&' "!'an
4. Dat aan de Regering.. worde opgedragen voor de
procedure m clvlele eerstvolgende Volksraadszitting te leggen eene wet met bezaken.
. 1e p rocc d urer.\ 2) en tevens zek ere rege1s
trekk'mg tot c·1v1e
voor de differente hoven, te~ linde eene. eenvormige wijze
van regtspleging te erlangen, ullende in dien tusschentijd
geene zoogenaande regels van et Hof worden erkend die
niet door den Volksraad zijn g edgekeurd."
Art. 150 van Volksraadsbe~luit, d.d. 11 Junij 1873:
Algemeen aangenomen.
·\
Wijziging in art.13,
5. "Dat de Raad besluite d~t in art. 13 van Ord. No.2,
Ord. No. 2, 1871. 1871 3) aan het hoofd worde u1itgelaten de woorden: voor
het Hoo,qe Geregtshnf practisef'ren'de.
Art. 151 van Volksraadsbeslhit, d.d. 11 Junij 1873.
W ordt algemeen goedgekeurd.
6. "Met betrekking tot het tarief van zegels, enz., in
Civiele Zaken en meer bijzonder dat van de reiskosten van
1) Ante bl. 288.
2) Zie No. 1 1874.
3) .Ante

bl, 437. Zie Wet No. 8, 1883, en Wet No.

5,

1886, art. 4.
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den bode en baljuw, is de commissie v~n gevoelen dat de
wet 1) op dat punt duidelijk spreekt, vo rnamelijk waar zij
bepaald dat die moeten berekend worde naar de afstand
\
die dien ambtenaar werkelijk aflegd."
Art. 152 van Volksraadsbesluit, d.d. \11 Junij 1873.
Wordt algemeen aangenomen.
\

\
VOLKSRAADSBESLUIT, 1

JUNIJ 1873.

ART. 153. "Aan de orde voorst I van W etsverandering Wijziging van art. 31
met betrekking tot de kiezing van olksraadsleden.
der Grondwet.
"In behandeling genomen 1st punt van art. 31 der
Grondwet aldus te wijzigen : "De Volksraad zal uit 28 lede~ bestaan, waarvan 12 Quorum van Volkseen quorum zullen uitmaken, zij mqeten de volgende ver- raadsleden.
eischten bezitten: 2) drie achtereenyolgende jaren stemge- Vereischten van
regtigde burgers aer Z. A. Republ\ek geweest zijn, den Volksraadsleden.
ouderdom van 30 jaren bereikt hebben, lidmaten van een
Protestantsche kerk zijn, in de Repltbliek wonen en vaste
goederen in het grondgebied der Z. A. Republiek bezitten.
Geene personen van een openlijk slecht gedrag of die een Personen die onbeonteerend vonnis ten hunnen laste gehad hebben, geene voegd zijn als
· t gereh a b"l"t
· 1vent en van waar dienen.
Volksraadsleden te
n1e
1 1 eer d e b an k roe t•1ers of 1nso
ook, geene personen die elkander bestaan in de betrekking
van vader en zoon, geene gekleurden enz. 3)
"Door meerderheid aangenomen."
ART. 154. "Aan de orde art. 32 der Grondwet te wij- Wijziging van art. 32
zigen, luidende : der Grondwet.
"Te veranderen aan het slot: en ·IJaste goederen in het
grondgebied der Z. A. Republiek, 4) wel voor de woorden
twee jaren te plaatsen vier jaren. 5)
"Algemeen aangenomen."
ART. 155. d.d. 11 en 12 Junij 1873.
"Aan de orde art. 35 der GrondVViet aldus te wijzigen :- Wijziging van art. 35
"De Volksraad besluit art. 35 der! Grondwet 6) aldus te \ier Grondwet.
wij zigen, dat de kiezing voor Volks]aadsleden zal moeten Tijd van kiez;ng van
plaats hebben in de maanden Januarij en Februarij, en Volksraadsleden.
dat voor ieder district 3 leden voor den Volksraad gekozen Getal voor ieder
worden, en voor de dorpen Potchefst~oom, Rustenburg en district.
1
Lijdenburg een lid."
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ante bl. 435 e11 437. Zie Wet No. 8, 1883.
Zie Reglement van Orde 1882, art. 4.
Zie Reglement van Orde 1882, art. 4.
Zie art. 32 Grondwet ante bl. 38 en aanteekening 6) aldaar.
Zie Re?lement yan Orde 1882, art. 15.
Zie ante bladz. 39.
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ART. 156. Aan de orde Reglement van Orde van 1864
en 1866, art. 3, al us te wijzigen:
Wijziging van art. 31
"Niemand zal als lid van den Volksraad verkiesbaar
Reglement v. Orde. zijn, tenzij hij de ereischtens, bepaald in art. 31 van de
Personen als Volks- Grondwet, bezit en ooraf eene uitnoodiging enz ......... .
:~~;!~d:i;set~~~e:o Niemand zal bescho wd worden als lid van den V olksraad
stemmen van eige- verkozen te zijn te zij hij bij de kiezing de stemmen van
n.aars van vaste
minstens veertig st mgeregtigde burgers die eigenaars zijn
mgendommen ver- van vaste goederen in de Z. A. Republiek op zich heeft
kregen hebben.
. d
)
vereemg . 1
ART, 157.
wijziging van art. 3 van
het Reglement van rde goed te keuren.
Veranderingvanart.
Aan de orde ar . 13 (R. v. 0.) te veranderen de woor13 Reglement van den om cle twee j aren n om de vier jaren. 2)
Orde.
'Vordt algemeen aangenomen.
Art. 158. Aan de orde artt. 14, 26, 90, 91, 92 (Reglement van Orde) te wprden geroyeerd.
Artt. 14 en 26 van
De Raad besluit ~rtt. 14 en 26 van het reglement van
Regl.:ment van Orde orde buiten werking: te stellen en artt. 90, 91 en 92 in
geroiJeerd.
verband met de gelezepe memorien uit te stellen op verzoek
van ZHEd. den Staatspresident.
Art. 159. Aan de orde art. 15 (Reglement van Orde)
aldus te wijzigen:
Wijziging van art. 15
Een lid, gekozen '. in de plaats van een ander wiens
Reglement van Orde diensttijd bij zijn aftreden of overlijden nog niet verstreken
Nieuw gekozen li~ was zal rnoeten aftreqen op denzelfden tijd waarop zijn
treedt af op den tlJd
'
dat zijn voorganger voorganger had rnoeten aftreden. 3)
bad moeten aftreden
W orrlt algemeen aa:1,1genornen.

VOLKSRAADSBESLUIT, 14 JUNIJ 1873.
Bedrag van verblijfART. 170. "De Raad besluit het salaris van een pond
kosten voor Yolks- Sterling voor verblijfkosten aan raadsleden good te keuren
raadsleden.
en h et artl.1{el van h et Regl ement van Orde daarorntrent

te veranderen. 4)

\

1)
2)
3)
4)

Zie
Zie
Zie
Zie

Reglement
Reglement
Reglement
Reglement

van
van
van
van

Orde
Orde
Orde,
Orde

1882, art.
1882, art.
1882, art.
1882, art.

4.
15.
16.
10.
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WET No.

~'
I

1873.

1)

REGELENDE HET POS WEZEN IN DE ZUIDAFRIKAANSCH
REPUBLIEK.

Goedgekeurd bij Volksraadsbeslu't van 18 Junij 1869, art. 242,
gewijzigd en voorloopig i werking gesteld bij besluit
van den Uitv. Raad, art. 1 0, d.d. 18 Augustus 1873. *)
ART. 1. Het Gouvernemen van de Z. A. Republiek Gouvernement bebelast zich uitsluitend met het vervoer der posten en is last met postve1voer
zulks aan elk ander verboden.
POSTMEESTER-G
2. Er bestaat een Postmeeste -Generaal, welke belast is Postmeester-Genemet het algemeen toezigt over alle postkantoren binnen raal belast met alles
dezen Staat met het vragen v n tenders en het contrac- wat tot het post'
. wezen behoort.
teeren voor het vervoer der poste , met de correspondentle,
het afsluiten van contracten of vereenkomsten met Postmeester-Generaals der naburige S~aten, met het doen van
voorstellen ter aanvulling of wijz~ging dezer Ordonnantie,
wanneer hem door de ondervindin~ mogt blijken dat zulks
noodig is, in kort : hij is belast m~t de regeling van alles,
wat tot het postwezen behoort.
\
3. De Postmeester-Generaal i~ verantwoordelijk aan Postmeester-Gen.
ZHEd. den Staatspresident en ontvangt zijne orders van verantwoordelijk
ZHEd.
:
aan Staatspresident.
4. Verder zal hij verpligt zijn, Jaarlijks v66r den 1sten IJevert jaarlijks eene
April 2) bij den Auditeur-Generaal; eene begrooting in te begrooting in.
leveren van Uitgaven voor het volgdnde jaar betrekkelijk het
postwezen van den Staat, te zamen ·~ met zulke voorstellen
van veranderingen of verbeteringen, \als hij zal wenschelijk
vinden voor den HEd. Achtb. V olks· aad te leggen.
5. Hij heeft ten alien tijde toeg ng tot alle postkanto- Heeft toegang tot
ren en de postbeambten zullen verp igt zijn hunne boeken ~lle postkantoren en
'
.
I'
f
mzage van boeken.
en andere documenten ter mzage vo r te eggen o toe te
zenden, indien zulks door den Post eester-Generaal zoude
worden geeisch t.
6. Hij zal, indien noodig, de vers hillende postkantoren Bezoekt de verschildes lands bezoeken, ten einde zich var het geregeld vervoer lende postkantoren.
der posten en de goede orde der postkant ren te overtuigen. 3)
7. Hij zal gedurende zulke inspec 'ereizen 4) reiskosten Reiskosten gedutrekken en zijn plaatsvervanger zal g durende de afwezig- rende inspectie, enz.
Zie aanhalingen in voetnoot Wet 1869, pa . 329, en Wet No. l, 1886.
Zie Wet No. 1, 1886, art. 4.
\
Zie Wet No. 1, 1886, art. 6.
\
L::ie Wet No. 1, 1886, art. 7.
\.
.
>i') Er is geen besluit van den Volksr~ad te vlinden den Uitvoerenden
Raad magt gevende de Postwet van 1869 te wijzigen.
1)
2)
3)
4)
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heid van den Postm ester-Generaal een salaris van £10
per maand ontvangen.
Beslist alle verschil8. Hij beslist in erschillen, bestaande betrekkelijk het
Jen met b~roep naar postwezen binnen de en Staat, tegen welke beslissing parStaatspresJdent.
tijen bij ZHEd. de Staatspresident in beroep kunnen
komen. 1)
Stelt onderzoek in
9. Hij zal bij he vernemen dat aangeteekende brieven
bij verlies va~ wat of andere zaken, de
post toevertrouwd, verloren zijn geaan den post 18 toe- geraakt een streng onderzoek instellen en bij ontdekking
vertrouwd.
'
van kwaden trouw, aarvan dadelijk berigt doen aan ZHEd.
den Staatspresident. )
Zendt onafgehaalde
10. Hij zal de ij hem inkomende brieven, welke gebrieven terug naar.. durende een jaar op et postkantoor gelegen hebben en niet
~antoor van waar ZIJ zijn afgehaald, terug nden naar de kantoren van waar zij
omen.
volgens datumstemp l afgezonden zijn. De brieven welke
geene stempels hebb n, zoodat niet kan warden ontdekt van
waar zij komen, zu len door hem warden geopend, in tegenwoordigheid van minstens twee getuigen, en geene
Welke brieven bij waarde inhoudende, worden verbrand. Brieven van hier
mag openen.
naar het buitenlan gezonden en aldaar niet afgehaald
zijnde, zullen bij t rugzending warden geopend en, zoo
mogelijk, aan de se rijvers warden teruggezonden. 3)
Thesaurier betaald
11. Geene betal ngen betrekkelijk het postwezen zullen
geene gelden betref- door den Thesaurie -Generaal geschieden indien niet door
fen de het postwezen d
p ostmeester- Ge~1eraa
J..
1 of ZIJn
·· wett1gen
·
zonder goedkeuring en
p1aatsvervanger
yan Postm.-Gen.
warden goedgekeurd/.
rostmeester-Gen.
12. De Postme~ster-Generaal zal v66r het aanvaarden
stelt botgtogt.
der betrekking een lborgtogt moeten stellen £1,000 niet te
bovengaande. 4)

I

POSTKANTOREN.

Van bet aanleggen
13. Op de ho~fdplaats van elk distrikt, alsmed~ op
van pos~kantoren en zoodanige andere p~aatsen als door den Postmeester-Generaal
postsiahes.
met goedkeuring ~an ZHEd. den Staatspresident warden
bepaald, zal een po~tkaantoor of poststatie zijn, dat op elken
dag, met uitzond~ring van Zon- en Feestdagen, wanneer
laatstbedoelde nie~ op eenen postdag vallen, geopend zal
Postkantoren open zijn van des morg~ns 9 uur tot des namiddags 3 uur voor de
tP zijn van 9 voorm. ontvangst of uitga v~ van brieven couranten pakketten enz. 5)
tot 3 nam
:
'
'
'
Post voor·s nam.
14. \Vanneer ,een post van elders des avonds v66r 8
inkomende, moet ure mogt inkome~, zal het postkantoor voor de afgifte een
levering geschieden. uur worden geop~nd, nadat brieven, couranten, enz., ter

a.fievering zullen gereed zijn. 6)
1) Zie Wet
2) Zie Wet
3) Zie Wet
4) Zie Wet

No.
No.
No.
No.
5) Zie Wet No.
6) Zie Wet No.

1:,
1,
1,
7,
1,

t,

1886, art. 8.
1886, art. 9.
1~86, art. 25 en 61.
1885, art. 1
1886, art. 12.
1886, art. 13.
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15. Wanneer een post is aangeko en zal het kantoor ge- Bij aankomst der
slot.0n worden tot sorteering der briev n, couranten, enz., enpost wordt kantoor
gel~n vreemde persoon zal bij zulk
gelegenheid worden gesloten.
toegelaten, indien niet speciaal door d n Postmeester daartoe
geautoriseerd. 1)
16. De uitreiking ten kantore eschiedt alleen aan denAan wien de uitreipersoon ten wiens naam het opschri t luidt, of aan iemandking geschiedt.
die met eene behoorlijke volrnagt vap hem is voorzien.
17. Bij onbekendheid van dei/J. persoon aan wien dePostmeester kan
brief. gerigt is, kan de Postmeester; vorderen, dat hij eerst b;wijs van identiteit
euschen.
bewijze de bedoelde persoon te zijn.
1(~. De personen die eene d~r hen op den post be-Terugvordering van
zorgden brief v66r de verzending ter g vorderen, zijn verpligt b:ief v66r verzenhet bewijs te leveren, dat de brie van hen afkomstig is. dmg.
Dit bewijs kan bestaan in de overl gging van een volledig
afschrift van het adres door dezel de hand geschreven, en
vergezeld van een afdruk van het zegel waarmede, of van
eene opgave omtrent de wijze wa~rop de brief gesloten is,
ten einde het een met het ander te kunnen vergelijken.
Indien na de vergelijking eenige o~zekerheid overblijft, geschiedt de opening van den bri.~f in hunne tegenwoordigheid, om zich van de naamtee~ening van den schrijver
!
te vergewissen.
19. Geene brieven ter verzending afgegeven zullen op Geen informatie,
aanvraag aan eenig persoon vertoond of informatie daar-enz., omtr. brieven
omtrent door den Postmeester gegeven worden.
op de post gelegd.
20. Een uur voordat de pdsten worden afgezonden, Brieven, enz., moe..
zullen de postkantoren worden gesloten voor welken t.ijd ten een uurv66rver.
b ussen,
.
. d e b rteven
'
couranten, enz., In
of ten k an t ore trek gepost worden~
b neven,
moeten bezorgd zijn, zoodat na dien tijd geen brieven,
couranten, enz., hoegenaamd meer worden aangenomen, of
uitgegeven. 2)
21. Brieven waarvan aanteekening wordt verlangd, Aanteekening moet
moeten op postdagen een uur voor het sluiten van den posteen uur voor sluiten
geschieden.
ten postkantore bezorgd zijn.
1

POSTMEESTERS.

22. De Postmeesters staan onder de onmiddelijke bevel en Postmeesters staan
van den Postmeester-Generaal welke bevel en zij stiptelijk onder Postmeester·
'
Generaal.
zullen opvolgen.
23. Geen Postmeester zal zonder advies van den Post-van de aanstelling
meester-Generaal worden aangesteld, en geen postambtenaar en het ontslag der
.. ambt wor d en onts1agen,
'
van zlJn
zon d er d a t h"IJ b eh oorl"k
IJ Postmeesters.
verslag aan den Postmeester-Generaal gegeven heeft.
24. De Postmeesters zullen verpligt zijn, alle maandenPostmeesters doen
hunne verslagen volgens gegeven model, schedule F., metmaandelijks verslag.
1)
2)

Zie Wet No.
Zie Wet No.

1, 1886,
1, 1886,

art.
art.

14..
18.

34
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alle daarbij behoorende gel en bij den Postmeester-Generaal
in te zenden; ook zullen z j moeten opgeven het getal van
brieven, eouranten, pakket en, enz., door hen gedurende de
maand volgens schedule B ontvangen en verzor.den. 1)
Postmeestu mag
25. Geen Postmeest
is geregtigd, pakketten voor
niet pakketten voor een ander postkantoor be temd, en door zijn kantoor pas:a.nder kantoor be:stemd openen.
seren d e, open te mak en, t enZLJ.. h"lJ d oor d en p os t rnees t erGeneraal daartoe geautoris~erd is.
Jaarlijks verslag.
26. Jaarlijks v66r :den 1sten Maart zal door hen
moeten worden ingezond(m een verslag betrekkelijk het
Postwezen, voor zoover hun kantoor betreft, met opgave van
redenen waarorn mee!der of minder vervoer en opbrengst
heeft plaats gevonden en 1van hetgeen, volgens hun oordeel,
in het Postwezen zoude kunnen worden verbeterd.
Wanneer maand27. De maandstateil moeten worden ingezonden met
staten in te zenden. den eersten post van elk~ maand. 2)
Lijst v. onafgehaalde
28. De Postmeesters zullen verpligt zij n op 1 J anuarij,
ibrieven, enz.
1 April, 1 Julij en 1 O~tober van elk jaar, den PostmeesterGeneraal in te zenden / eene lijst van brieven, eouranten,
pakketten, enz., met dnidelijke omsehrijving der adressen,
welke ten hunnen kantore onafgehaald zijn, opdat de lijst
dadelijk na ontvangst! in de Staat.,courant zal worden geplaatst.
.
Brieven die twaalf
29. Alle brieven "~elke twaalf 3) maanden ten hunnen
maanden .ten post- kantore onafgehaald zijp blijven liggen, zullen zij naar den
kantore hggen.
p ost meest er- Generaal opzen d en, me t eene l"lJSt of speCI'fi eat'1e.
St~mpelmerken van
30. De Postmeesters zullen elken brief en elk pakket,
brieven en pakzoodra hun daartoe ! de noodige stempels zijn geleverd,
ketten.
merken met den datu:rin van ontvangst en verzending. 4) Tot
tijd en wijle zulke stempels kunnen worden voorzien, zullen
de Postmeesters den haam en datum van hun kantoor op
het adres der brieven en pakketten do en opschrij ven.
Postlijst van alle
31. De Postmeesters zullen verpligt zijn van alle brieven,
b.riev~n,, couranten, eouranten, enz., in elk pakket gesloten, eene postlijst 5) volgens
enz., m 1eder pakket h d l
A m
. d.up lo op te rnak en, en d aarvan cop1e
. In
.
te worden gehouden se e u e
in duplo.
het postboek te houden. De postpakketten moeten in sterk
papier gesloten, met band toegebonden, met lak verzegeld,
en met het adres van het kantoor van bestemming voorzien zijn.
Bij openen van pak32. De Postmeesters zullen bij het openen der aan
ketten ~oet Post- hun kantoor geadresseerde pakketten vergelijken of alles in
meester mhoud met h
lk
· ·
t
d b"
d l"
de bijgevoegde lijst et pat et aanwez1g 1s, wa op e ~Jgevoeg e IJSt staat
vergelijken, enz.
vermeld, en dan met den eerstvolgenden post den Postmeester
door wien het pakket is afgezonden, een der lij sten terug1

1)
2)
3)
4)
5)

Zie
Zie
Zie
Zie
Zie

Wet No. 1, i886,
Wet No. 1, 11886,
Wet No. 1, :1886,
W~t No 1, i1886,
Wet No. 1, /1886,

art.
art.
art.
art.
art.

22.
22.
25, 61, 62 en 63.
27.
19.

i
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·zenden, hetzij finaal gekwiteerd, of bij niet in order bevinding, met die aanmerkingen, welke zij no digmogten achten.l)
33. In het geval dat op de postli st een of meer aan- Bij ontbreken van
geteekende brieven vermeld staan, wel e in het pakket niet aangeteekende briete vinden ziJ"n zal de postmeester
ehalve de vermel- ven geef~ Postmees.
'
..
'
..
.
ter kenms aan Postdmg daarvan op de posthJst, daarvan dadehJk bengt doen meester-Generaal.
.aan den Postmeester-Generaal, met bij v eging eener bezworen
verklaring. 2)
34. De Postmeestmeesters op de renskantoren zullen Melding van bedrag
·OP hunne lijsten melding maken van het bedrag dat nog ve:schuldigd wegens
t
f br1even, enz., afge.
moe t wor d en b et aaId wegens bneven, couran en, enz., a- zonden vankantoren
gezonden van kantoren buiten den Sta t. Alle postmeesters buiten den Staat.
zullen duidelijke omschrijving doen de afgezondene aangeteekende brieven met het nommer op et adres vermeld.
35. De Postmeesters zullen verp igt zijn een boek te Boek te worden gehouden, dat elke maand moet worde afgesloten, en zoo- ~?uden en maande. Ingerig
.
. t , d a t d e In
. art. 24 e 27 b ed oe ld. e st a t en hJks afgesloten.
d amg
daaruit kunnen worden opgemaakt. 3)
36. Geen Postmeester zal brieven, ~ouranten, enz., ver- Brieven niet ten
zenden tenzij het postgeld ten volle d or middel van post- volle gezegeld worden teruggehouden
'
.
.
.
zegels betaald IS. Ontoere1kend gezeg lde bneven, couran- en gepubliceerd.
ten, enz., zullen kwartaals gewijze mlet de lijst van onafgehaalde brieven worden gepubliceerd. ~)
37. De Postmeesters zullen verpligt zijn, de bestaande Straf~epaling voor
{)f nader vast te stellen bepalingen op :het postwezen stipt verzmm van Post.
.
d oor
;
d en p ost meest er- meesters.
na te k omen, en voor p 1Igtverzuim
Generaal worden bestraft met eene boete van £5 niet te
bovengaande, bij de eerste overtreding, en bij herhaling,
dadelijk van hun ambt worden ontslagen.
38. De Postmeesters zullen v66r Jhet aanvaarden der Postmeesters moebetrekking een borgtogt moeten stel~en, £500 5) niet te ten borgtogt stellen.
bovengaande.
4

VERTREK DER POSTEN.

39. De posten zullen worden verzonden zoo als door Vertrek der posten.
den Postmeester-Generaal zal worden bepaald. Van elke
wijziging zal kennisgeving plaats hepben in de Staats-

counmt.
40. Indien op het uur van verzending van eenen post Po~tmeester mag
bepaald, andere posten nog niet zijn aangekomen, heeft de het vertrek der post
Postmeester de bevoeg dh ei'd d e verzen,d'mg t e vert ragen, mi'ts vertragen.
daardoor gee ne hindernis aan het ger.egelde · postvervoer op
andere plaatsen veroorzaakt worde. In alle gevallen zal de
1) Zie Wet No. 1,
2) Zie Wet No. 1,
3) Zie Wet No. 1.
4) Zie Wet No. 1,

1886,
1886,
1886,
1886,
5) Zie Wet No. 7, 1885,

art.
art.
art.
art.
art.

19.
20.
22.
28.
1.
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Postmeester moeten ken~· s geven aan den Postmeester van
het kantoor waar de po t naar toe gaat, van den tijd en het
uur van het finaal vert k, door middel van de postlijstent
of tijdlijsten der post-eo tractanten. 1)
Generale tijdtafel te
41. Eene Generale ±ijdtafel, vermeldende de uren van
word en gepubliceerd aankomst en vertrek deJ verschillende posten in dezen Staatt
door den Postmeester-G~neraal te worden gepubliceerd, zal
buiten aan de deur vah ieder postkantoor worden aanI
gehecht. 2)
Postcontractanten
42. De postcontractanten belast met het vervoer van
ofpostrijders mogen posten of hunne postrijders of postdragers zullen geene
geene ongezegelde
' Id b ·
kk
'
d
brievenmedenemen. ongezege e neven, couranten, pa etten, enz., me enemen,.
op eene boete van £1 voor elke overtreding. 3)
Geene voorwerpen
43. Zij zullen gelijk met de brieven, pakketten, enz.t
van gevaarlijken
geene voorwerpen vervoJren, waardoor brand kan ontstaan,
aard te vervoerert. of and ere schade word en aangebragt. 4)
Vervoer der posten
44. Zij zullen verpligt zijn, de posten zoo te vervoeren
overeenkomstig · als bij de tenders van ~en Postmeester-Generaal bepaald, of
tender.
als bij de wijziging der !tenders in hunne contracten zal zijn
overeengekomen. 5)
VAN POSTGELDEN.

6)

Porto voor brievl!1n,
45. Het porto
pakketten, enz.
naar mate van het

voor brieven en paketten is verschuldigd
gew gt, onverschillig waarheen zij in of
buiten den Staat zij n g adres8eerd : V oor iederen brief van niet meer dan een half
ons Engelsch gewi t of minder
... £0
Boven een half ons en niet meer dan een ons .. . 0
Voor ieder half ons f gedeelte van een half
ons meer .. .
0
Voor registratie van een brief, courant, enz., wordt
boven het porto nog betaald
0
46. Het porto v n een courant of nieuwspapier bedraagt, nverschillig hoe groot, maar
niet zwaarder da 4 oncen
Het porto der bijvoe sels, mits verzonden te gelijk met het bl d waarbij zij behooren, is
onder het porto van dat blad begrepen.
Bij afzonderlijke verz nding wordt het porto voor
ieder bij voegsel ls voor een blad gerekend.

0

0
1

6
0

0

6

0

6

0

1

1) Zie Wet No. 1, 1 86, art. 32.
2) Zie Wet No. 1, 1 8f., art. 31.
3) Zie Wet No. 1, 1886, art. 99 en 105.
4) Zie Wet No. 1, 886, art. 100.
5) Zie Wet No 1, 886, art. 86-105.
6) Gewijzigd door
et No, 1, 1886, Scheduh:, art. 35.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

533

1873]

4 7. Het porto van pakketten, inhioudende
bo8ken, circulaires, enz., bedraagt als volgt : -

V oor een pakket van niet meer dan vier oncen
Engelsch gewigt
Boven vier oncen, maar niet meer dan aeht oncen
Engelsch gewigt
en voor elke vier oncen, of gedeelte daarvan,
daarboven 3d. meer.

0 0

3

0

6

0

48. Het porto voor overzeesche br,ieven, couranten, enz.,Porto voor overzeemoet buitendien in postzegels van de Kaapkolonie of NataJsche brieven, enz.
worden betaald, al naardat de brieven, enz., via de Kaapkolonie of Natal worden gezonden, overeenkomstig bepalingen in de postconventies met die Kolonien gesloten. 1)
PAKKETTEN.

49. De pakketten zelven moeten, behalve de vermeldingPakketten mogen
op den omslag van het ad res van hem aan wien het stuk ge~m handschrift of
gerigt is, geheel gedrukt zijn, zonder eenig handschrift, cijfer~~~;t~~~ of teekens
of teeken, de plaats van schrift vervangende te bevatten,
·
met uitzondering van "Drukwerk" indien voor kantoren
in de Republiek en Vrijstaat bestemd, of "Printed matter:'
indien naar de Kaap Kolonie, Natal, Europa, enz., gezonden.
De paketten die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden
met gewoon briefport belast. Brieven in paketten gevonden
zullen dadelijk vernietigd worden. 2)
50. Pakketten, voorwerpen inhoudende waardoor brand Gevaarlijke voorkan ontstaan of fl.esschen spiritus mediciJ·nen enz. inhou- werpen worden niet
'
'
'
' worden verzonden ·
dende, waardoor
schade kan worden
aangebragt,
niet verzonden. 3)
51. Ieder Postmeester is geregtigd, indien er grondenPostmeester kan op
voor suspicie zijn, dat bovenvermelde wetten ove:rtreden suspicie pakketten
zijn, pakketten te openen, ten einde zich van den inhoud openen.
te overtuigen. 4)
52. De pakketten moeten aan beide einden of zijdenPakketten moeten
open zijn, waardoor het onderzoek van den inhoud moge-aan beide .zijden
.
z··lJ mogen n1et
. meer d an t wee voet 1ang en een open
en met
l lJ''k IS.
dan 2 voet
enz.langer
zijn.
voet breed of dik zijn. 5)
'
'
VRIJDOMMEN.

53. Alle ambtenaren van den Staat zullen geregtigdDienstbriev~!l en
ziJ'n hunne dienstbrieven en pakketten portvril te verzenden. pakke~~en
postvnJ. ztJn
';I

1)
2)
3)
4)
5)

Zie
Zie
Zie
Zie
Zie

Wet
Wet
Wet
Wet
Wet

No.
No.
No.
No.
No.

1.
1,
1,
1,
1,

1886,
1886,
1886,
1886,
1886,

art.
art.
art.
art.
art.

35 en 36.
46 en 47.
48.
49.
49.
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Brieven en pakketten vp,n private personen aan ambtenaren, ofschoon in dienstzak n, hebben geen vrijdom van port. 1}
Brieven van of naar
54. Brieven van en naar het krijgscommando in tijd
commando postvrij. van oorlog zijn portvrij. )
55. Bij voorkomend geiegenheden zal door den StaatsStaatspresident kan
vrijdom verleenen. president vrijdom van p stgeid kunnen worden toegestaan.
Brieven, enz., in
56. Brieven en pak etten weike in dienst met vrijdom
dienst hoe te worden van porto word en ver nden, moeten boven op het adres
gemerkt.
voorzien zijn van de aanteekening "In Dienst" en onderaan
den naam van den ambtenaar die zoodanigen brief verzendt.
Memories aan den
57. Memories aan · den HEd. Volksraad of een lid van
Volksraad vrij.
den Raad gerigt, zijn postvrij, alsmede ook de correspondentie van den Voiksraad door den Secretaris gevoerd. 3)
Postmeester kan
58. De Postmeesters zijn bevoegd om van den afzender
op.enen van dienst- der brieven, welke m~t vrijdom van porto verzonden worbneve.n vorderen. d en, t e vor d eren, d at · d'1e 1n
· h un b..IJZIJn
.. wor d en geopen d ,
ten einde zich te verzekeren dat daarin alleen papieren tot
dienstzaken betrekking hebbende, gesioten zijn. 4)
Brieven in dienst
59. De brieven of pakketten waarvoor aanspraak op
aan Postmeester. te vrijdom wordt gemaakt worden op het postkantoor door
worden overhand1gd
· '
' .
of namens den afzender, aan den Postmeester overhand1gd.
~.ri~ven.nietbehoor60. Bij het alsdan ontdekken van eenig verzuim of
hJk m dienst verzon- and ere omstandigheid die het toepassen van vrij do m zou
den teruggeven.
b eIetten, wor d en ZIJ.. lf.la
i' d el"k
IJ teruggegeven.
St!afbepal_in~ voor
61. Wanneer h.et blijken mogt dat ambtenaren misbruik
misbrmk m t ;er- maken van het in dienst verzenden van brieven of pakketten
zenden van bneven
.
•
..
in dienst.
weike private belangen bevatten, zullen ZIJ voor eene regtbank worden beboet met eene boete van £5 niet te boven
Boete bij falsiteit ofgaande bij de eerste overtreding, en zullen zij bij herhaiing
bedrog.
door den bevoegden ambtenaar worden vervolgd, wegens de
misdaad van falsiteit of bedrog.
AANGETEEKENDE

BRIEVEN.

5)

Aanteekening van
62. Brieven kunnen worden aangeteekend, om de bebrieven.
zorging te waarborgen.
Verzegelen van aan63. De aang~teekende brieven moeten met Iak verzegeteekende brieven. geld worden.
Geen briefteworden
64. Geen bri~f wordt aangeteekend die niet aan alle
a~ngeteeken~. di~
zijden gesloten is, in dier voege, dat het onmogelijk is hem
met behoorhJk
·· 1e
· t s Ul't t e I'1gten, zongesloten,
enz. IS t e openen of op ·een of an d ere WlJZe
der den omslag te scheuren of het zegei of een der zegels,
waarmede de brief verzegeid is, te verbreken of te schenden.
Zie Wet No. 1, 1806, art. 53.
Zie Wet No. 1, 1886, art. 54, en Wet No. 2, 1883, art. 37.
3) Zie Wet No. 1, 1886, art. 57.
4) Zie Wet No. 1, 1886, art. 56.
5) Zie Bepalingen omtrent aanteekenen van Brieven, Wet No.
1886, art. 9, 37-42.
1)
2)

1,
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65. De ter aanteekening bestemde brieven worden op Register voor aanhet postkantoor geboekt, in een daarvoor bestemd register- teekening v. brieven~
inhoudende datum van ontvangst, nommer, naam van afzender, van hem a'ln wien gtadresseerd, en datum van
verzending.
66. De Pcstmeesters zullen van de ontvangst van een Kwitantie voor aanaangeteekenden brief kwitantie afgeven, volgens een gegeven geteekende brieven~
model Schedule D.
67. De Postmeesters zullen de aangeteekende brieven Duplicaat der kwi·
met een kwit.antie in duplo verzenden naar den Postmeester tantie.
door wien dezelve moeten worden afgeleverd.
6R. De Postmeesters door wien geregistreerde brieven Geregistreerde brieontvangen worden zullen die niet afgeven dan aan den ven aan wien te
. ' ZIJ.. gead resseerd ZIJ.. n of d"1ens gevo l mag- word en afgegeven~
persoon aan w1en
tigde en dan alleen na teekening der kwitantien in het
vorig artikel vermeld; en ieder Postmeester zal verder verpligt zij n met den eerstvolgenden post, na aflevering daarvan, een der gemelde kwitantien onder couvert terug te
zenden, en het duplikaat in zijn kantoor houden.
69. Bij vermissing van eenen aangeteekenden brief heeft Actie. i? geval van
de afzender eene ci viele actie tegen hem door wiens ver- vermissmg eener.
.
.
.
'
aangeteekem1e bnef•.
zmm de bnef verloren IS geraakt, en de Postmeester-Generaal en de respectieve Postmeesters zullen alle maatregelen
binnen hun bereik aanwenden in het opsporen van zoodanig
vermisten brief.
ALGEMEENE BEP ALINGEN.

70. Buiten den Postmeester-Generaal of de districts Wie bevoegd postPostmeesters, zal niemand geregtigd · zij n de postzakken, zakken, enz., te
postbussen of pakketten te open en, hetzij op weg of waar openen.
ook, zonder de vereischte autorisatie va.n den PostmeesterGeneraal, zullende een ieder die zich hieraan schuldig
maakt, gestraft worden met van zes maanden tot drie jaren Strafbepaling.
gevangenisstraf, met of zonder hard~n arbeid.
71. Ieder die de posten op we~ zij:nde in hunne voort- Bo~te voor verhingang verhindert, zal beboet wordelmet eene boete van £5 derm~ van post
voor ieder uur oponthoud, of ge eelte daarvan, of eene voortgang.
maand gevangenisstraf. 1)
72. Ieuer privaat persoon en ijzonder ieder Veldcor- Ieder persoon e~
net of assistent Veldcornet (in ve band met artikel 22 der veldcornet verphgt
.
d
,
.
.. h
postvervoer behulpI nstructien van de Vel cornetten) 2)' zal verp11gt ZIJn, et ver- zaam te zijn.
voer van den post zooveel mogelij te bevorderen en indien
noodig behulpzame hand te verlee en waar het vervoer van
den post door omstandigheden ge tremd is.
73. Indien het kan bewezen worden, dat brieven, aan Straf v_oor openen
private personen gezonden, door e n postambtenaar geopend van bneven.
1) Zie Wet No. 1, 1886, art. 82.
Zie ante tladz. 93.

2)
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of ontvreemd zijn,
I ulk ambtenaar dadelijk van zijn
ambt ontslagen, en met gevangenis, met of zonder harden
arbeid, voor den tijd v n twaalf maanden tot vijt jaren,
gestraft worden. 1)

Thesaurier-Generaal
74. De Thesau rier- eneraal voorziet op aan vrage den
voorziet postzegels. Postmeester-Generaal
et zooveel postzegels als door hem
benoodigd zij n.
Thes.-Gen. houdt
75. De Thesaurier Generaal houdt een afzonderlijk boek
boek van postzegels. van alle voorhanden z j nde en uitgegeven postzegels.
Postzegels alleen aan
76. Het is den Th saurier-Generaal verbocien aan iemand
Postm.-Generaal te anders dan aan den ostmeester-Generaal of op zijn schrifworden afgegeven.
..
tehJke order postzegel af te geven.
Postzege1s op ieder
77. De Postmees P-r-Generaal zorgt dat op alle postkanpostkantoor ver- toren postzegelR verk ijgbaar zijn voor een ieder tegen bekrijgbaar.
taling van het bedra daarop uitgedrukt; ook zullen, zooveel mogelijk, postz els van de Kaapkolonie en Natal in
voorraad worden ge ouden.
78. Het verkoo en van postzegels op de verschillende
Tijd voor verkoop
van postzegels.
postkantoren, zal pl ats vinden binnen de uren van 9 tot
12 in den voormid ag, en van 2 tot 3 in den namiddag;
maar op postdagen worden geene postzegels later dan een
uur voor het vertre der posten verkocht.
Boek van ontvangen
79. De Postme ster-Generaal houdt een boek van onten uitgegeven post-vangen en uitgege .en postzegels, geeft op ontvangst kwizegels.
Verslag aant an t'1e aan d en Th e~aunerI
•
Generaa1 en d oet k wartaa1sgewiJ·· ze
Auditeur-Generaal.
verslag aan den Auditeur-Generaal. 2)
Postzegels dragen
80. De postze els dragen het wapen der z. A. Republiek
wapen en waarde. en de aand uiding er geldswaarde.
81. Er zijn v· r soorten van postzegels, namelijk: van
Vier soorten van
postzegels.
een shilling (groe ). van zes pence (blaauw), van drie pence
(paarsch) en een enny (rood). 3)
82. Jedere po tzegel kan slechts eenmaal gebruikt worPostzegels alleen
e6nmaal te gepostzegels worden op het kantoor van
den. De gebruik
bruiken.
afzending onbrui aar gemaakt.
Zegels die reeds
83. Brieven, couranten, enz., voorzien van een of meer
gediend heb~en of postzegels, die r ds eenmaal gediend hebben of die vervalscht of besch even ziJ' n of waarop is gedrukt worden
vervalsch: ziJn
mogen met word en
'
.
'
..
.'
gebruikt.
beschouwd als n t betaald te ZIJn en als zoodamg behandeld. Indien ec ter het uitwendig aanzien van de aldus
voor de tweede kaal gebruikte zegels het vermoeden doet
ontstaan, van eepe poging om een of meer onbruikbaar gemaakte postzegels weder als bruikbaar te doen voorkomen,
1)
2)
3)

Zie 33 Artikelen, art. 24, ante bladz.
Zie Wet No. 1, 1886, art. 66.
Zie Wet No. 1, 1886, art. 68.

5,

en Wet No. 1, 1886, art. 84.
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wordt daaromtrent gehaudeld volgens dJ in het volgend
artikel voorkomende bepaling. 1)
I
84. De brieven, couranten, enz., vobrzien van een ofHoe te handelen
meer nagemaakte of vervalschte postzege~s, of ook van een waar..valsche of reeds
of meer echte postzegels welker uiterliJ'lt aanzien het ver- g~roiJeerd~ zegels
'
.
.
. . ZIJn gebrmkt.
moeden doet ontstaan dat daarvan een m1sdad1g gebru1k IS
gemaakt of eene poging daartoe is of werdt gemaakt, worden aangehouden en gesteld in handen der ambtenaren, die
bij de wet met het opsporen en vervolgen van misdrij ven
zij n belast. 2)
85. De kosten van aanteekening van brieven, couran- Betaling voor aanten, enz., moeten ook doo::.- postzegels, dp het adres vastge- teeke~ing hoe te
hecht, worden betaald.
geschieden.
86. Deze ordonnantie wordt tijdelijk in werking gesteld Wet tijdelijk in
tot nade:::e goedkeuring van den Edel Achtbare Volksraad. 3) werking gesteld.
T. F. BURGERS,
Staatspresident.
Op last,
N. J. R. SWART,
Staats Secretaris.

Gou vernementskantoor,
Pretoria, 18 Augustus 1873.

I
I

I

I
I

VOLKSRAADSEESLUIT, 19 JEr 1873. *)
"De Raad is van oordeel dat krachtens de wet geen Personen al&J Volkspersoon in den V olksraad kan zitting nemen, op wien niet raadsleden gekozen
moeten minstens 12
minstens 12 stemmen zijn uitgebrag~." 4)
stemmen hebben.

VOLKSRAADSBESLUIT, 20

M~I

1873. *)

ART. 2. "De Volksraa.d is van oordeel dat personen die Nieuwe Volksraadseerst als nieuwe leden voor den Raad verschijnen niet later leden kunnen ~iet
. .
~
als oude led en z1tten.
1 oude leden kunnen z1ttmg nemen./ 5)
as
1)
2)
3)
1886.
4)
5)
71')

Zie Wet No. 1, 1886, art. 69.
I
Zie Wet No. 1, 1886, art. 70.
'
Voor verdere bepalingen omtrent postiwissels, enz., zie Wet No.l,
Zie nu Reglement van Orde 1882, art. 4.
Zie Reglement van Orde 1882, art. 9.
Deze Volksraadsbesluiten zijn abusievelijk uitgelaten op bladz. 515.
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VOLKSRAADSBESLUIT, 20 MEI 1873. *)
Goudvelden in 't
distrikt Lijdenburg
opengezet.

ART. 8. "De Raad besluit art. 2 der Aanspraak, in
verband met art. 1 van Uitv. Ra.adsbesluit, dd. 14 Mei
1873, goed te keuren." 1)

No. 1419.
GOUVERNEMEN S KENNISGEVING.
TER algemeene infor atie wordt onderstaand Uitvoerende Ra.adsbesluit, dd. 5 J anuarij 187 4, hiermede gepubliceerd.
Gou vernementskantoor,
Pretoria, 6 J anuarij
Op las ,
SW ART,
Staatssecretaris.
Kantooruren der
ART. 1.
Landskantoren be- behalve het
halve Postkantoren.

"Besloten at voortaan al de landskantoren,
postkantoor geopend zullen zijn iederen dag
der week, behalve Zon en Feest dagen, van 1 0 ctob er t ot'
1 April van des morg ns 9 tot des namiddags 2 uur, en
van 1 April tot 1 Octo er van des morgens 10 tot des
middags 3 uur. De po tkantoren zullen geopend zijn volgens postwet.
(get.) THOS. BURGERS,
Staatspresiden t.
SW ART,
"
Staa tssecretaris.
JAMES BUCHANAN,
"
Staat.sprocureur.
F. JEPPE,
"
Lid Uitv. Raad.
;;') Dit Volksraadsbes uit is abusieveUjk uitgelaten op bladz. 515.
1) Art. 2 der Aanspraak van den Staatspresident luidt als volgt:" Ik heb, met advies van den Uitv. Raad, de pas ontdekte Goudvelden in
't distrikt Lijdenburg geproclameerd als opengezet voor gouddelving, t>nder regeling en bestuur der Regering. en voorloopig de noodige maatregelen genomen tot handhaving van orde en bescherming van persoon en
goederen." Zie verder V.R.B. 6 October 1881, art. 71 en G. K. No. 83,
d.d. 11 NovPmber 1881, terugroepeude Proclamat.ie van 14 Mei 1873~
Staatscourant 15 November 1881, No. 37.
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REGULA TIE 1)
Tot bestuur van het Dorp Lichtenburg, aangenomen op eene
Algemeene Bijeenkomst te Lichtenburg, op 2 Julij 1874.

Goedgekeurd en bekrachtigd bij besluit van den Hoog-Ed.
Uitvoerenden Raad, art. 72, 17 Julij 1874.

ART. 1. Dat tenders warden gevraagd voor een daartoe Aanvraag voor becompetenten persoon, om de betrekkingen als Wijkmeester trekking als wijken W aterfiscaal voor het dorp waar te nemen, voor den meester en water.
.
.
d aarme d e verb on d en. fiscaal.
tijd van een par,
on d er 1nstruct1en
2. Dat erfhouders in dit dorp gehouden zullen zij n, Erfhouders verpligt
overeenkomstig vroegere Regulatien de watervoren langs watervoren in goede
hunne erfgronden in goede orde te brengen en schoon te orde te houden.
houden, bij nalatigheid onderhevig zullen zijn aan eene
boete van .Ss. tot 7s. 6d. voor elke overtreding, bij weigering om hieraan te voldo~n, gemelde boete telkenmale zal
worden verdubbeld.
3. Dat na publieke bekendmaking hiervan, niemand Uitspannen en weivrijheid hebben zal nabij eenig watersloot uit te spannen den van vee nabjj
'· d
d
d ' eenige watersloot of
of vee te doen wm en alwaar e voren kunnen wor en dorpsfontein verbeschadigd, noch ook buiten het dorp, aan den oorsprong boden.
van het dorpswater of fontein, onder verbeurte eener boete
van 1Os. tot 20s. voor elke overtreding.
4. Dat de algemeene uitspanplaatsen zullen z\in, de Bepaling. van ai~e
publieke pleinen binnen het dorp doch eenia0 vee binnen meene mtspannm'
gen, schutten van
het bestek der erfgronden losloopende, kan worden geschut, vee en schadever• en ingeval van schade door hetzelve veroorzaakt aan water- goeding.
voren of op erven, zoowel openliggende als toegemaakte,
aangehouden tot dat zoodanige schade zal zijn vergoed.
5. Dat van nu voortaan niemand geregtigd zal zijn, Het hakken v. groen
binnen de dorpsgronden eenig groen hout of boomen te hout ofboomen zonder verlof binnen
·
h a kk en, b u1ten
ver1ot· d aartoe van h et D orps- Comm1'tt ee, het
dorp verboden.
onder verbeurte eener boete van £2 tot £5 Sterling voor
elke overtreding.
6. Dat de algemeene straten in betere orde worden In orde brengen van
gebragt en de voren voor waterleiding worden bepaald straten en bepalen
' •
.
' van watervoren.
waarna n1emand het regt zal hebben eemge straten te be- strafbepa1ing voor
lemmeren, door andere watergrippen door dezel ve te maken belemmering van
(noch op eenige andere wijs), daar watergrippen alreeds op straten, enz.
en over ci.ezelve gaande, buiten de geregtigde koers, door

1) Lichtenburg werd tot dorp verklaard bij Proclamatie, t~ vinden
in Staatscourant 19 Aug. 1873, No. 487. Zie verder Instr. v. d. Comm.
v. Lichtenburg, Wet No. 5, 1875; V.R.B. 19 Junij 1882, art. 463, en
Proclamatien 15 Junij 1883, Strtatscourant 21 Junij 1883, en 16 Junij 1884,
S. C. 19 Junij 1884, No. 175.
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de eigenaars moeten worden opgevuld, en wanneer vereischt,
de straat in orde gemaakt, zullende nalatigen onderhevig
zijn aan eene boete van 5s. tot 20s. Stg.
Strafbepaling voor
7. Dat met betrekking tot de vroegere Regulatien, aanhet veront~einigen gaande het belemmeren en verontreiniging van het water
van water 10 voren. in de watervoren, overtreders, behal ve de bepalingen daarin
vervat, onderhevig zullen zij n aan eene bocte van 5s. tot
10s. voor elke overtreding.
Markt open te zijn
8. Dat de markt voortaan zal open zijn op het dorp
voor het publiek voor het publiek, om goederen te doen opveilen en . veronder bepalingen. koopen, mits betalende Gouvernements percenten, onder dezelfde bepalingen als de markt te Potchefstroom. 1)
Vergoeding aan
9. Dat de Marktmeester voorloopig zal genieten de helft
Markt;eester toe- der marktgelden door verkoopers te worden betaald, tot
geken ·
dat nadere voorziening daarin zal zijn gemaakt, en dat
Verantwoordingvan voortaan de markt- en schutpenningen moeten worden vermarkt- en schut- antwoord ten kantore van den Commissaris alhier ter begelden.
.
'
se h'kk'
1 mg van h et Dorps-comm1ttee.
Betali~g van extra
10. Dat de extra belasting op erven in dit dorp door
helastmg .0 P erven het publiek toegezf:gd en geaccordeerd, als watergelden bij
en bestedmg er van. ge l egen h e1'd eener p u bl'1ek e b"
.
.
1Jeen k omst ten Commissanskantore alhier, onmiddelijk kunnen worden betaald, ten
gemelden kantore, ten einde te strekken tot fondsen voor het
Committee voornoemd ter voortzetting van de vereischte
werkzaamheid,-en dat na den 15den dezer maand alle
achterstalligen daarvan zullen worden gecollecteerd met de
kosten.
Publieke steen11. Dat het Committee beschikken zal over eene plaats,
makerij binnen de binnen de Dorpsgronden, voor pu blieke steenmakerij met
dorpsg1 on den.
een daartoe benoodigden straal water.
Begraafplaats voor
12. Dat het Committee dadelijk beschikke over, en
~~~nken en gekleur- eene geschikte plaats afbakene tot eene Begraafplaats voor •
·
blanken, zoo mede eene afzonderlijke plaats tot dien einde
voor gekleurde personen, welke plaatsen voortaan als zoodanig zullen moeten gerespecteerd worden.
Vroegere regulatien
13. Dat alle vroegere Regulatien en bepalingen in strijd
herroepen.
met de artikelen hierin vervat, zullen worden aangemerkt
als herroepen en vervallen, gelijk dezelve bij deze herroepen
en vervallen worden verklaard.

SW ART,
Staatssecretaris.
Gou vernemen tskantoor,
Pretoria, 17 Julij 1874.

1) Zie Regulatien voor de Municipaliteit of het dorpsbestuur van de
stad Potchefstroom, 21 Junij 1863, ante bl. 147.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

1874]

541

WET No. 1, 1874.

l)

Regelende de manier van Procederen in Civiele en Crimineele
zaken voor de Geregtshoven van Landdrosten en Heemraden
in de Zuid-Af'rikaansche Republiek.

Finaal vastgesteld bij Volksraadsbesluit, Art. 119,
dd. 13 October 1874.

NADEMAAL het dienstig is dat noodige veranderingen Tnleiding.
worden gemaakt in de regulatien betrekkelijk de manier
van procederen in ci viele en crimineele zaken voor de
Geregthoven van Landdrosten, en van Landdrosten en
Heemraden in Je Zuid-Afrikaansche Republiek:
Zij het hierbij daarom vastgesteld door den Hoog-Edel
Achtbaren Volksraad van de Z. A. Republiek, als volgt : IN CIVIELE ZAKEN.
ART. 1. Niemand zal geregtigd zijn als procureur ofNiemand mag als
agent voor eene partij optredende, eenige betaling te eischen procureur. of. age~t
. vo l gens t ane
. f , d an d ezu lk en, a·1e b eh oorl IJ.. k ge- optreden
mdien met
geadmitteerd.
al s zoo d amg
admitteerd zullen zijn, hetzij als procureurs voor de Hoogere Geregtshoven of als agenten voor de mindere. Dat het Iemand kan zaken
voor elk vrij is om zijne za.ak waar te nemea en ook voor ~~aarnemen voor
.
ziChzelven en and.
anderen zonder hetalmg. 2)
2. Iemand begeerig zijnde om als agent voor eenig Aanzoek voor adGeregtshof van een Landdrost of Landdrost en Heemraden missie als agent.
te dienen, zal daartoe bij den Land.lrost van eenig distrikt
··aanzoek doen, en de Landdrost zal van zulk een aanzoek
ten minste eene maand te voren moeten kennis geven, door
ecne notificatie daaromtrent in de Staatscourant te publiceeren, en dezelve aan de buitendeur van de raadzaal of
het publieke kantoor aan te plakken, en wanneer zoodanig
persoon omtrent zijne bekwaamheid als agent door de Corn·
missie van Examinatoren in de Regtsgeleerdheid zal zijn
onderzocht en goedgekeurd, en zij van zijn goed karakter
eene voldoende getuigenis zullen hebben bekomen, of dat
hij bij hen als zoodanig bekend mogt zij n, zal zoodanig
persoon door ZHEd. den Staatspresident mogen worden geadmitteevd, en zulke admissie in de Staatscouranf. gepubliceerd en de vereischte licentie uitgenomen zijnde, zal zulk
1) In verbanu hiermede zie Rege]en van het Hoog Geregtshof 1877;
Proclamatie 9 Aug. 1881; Staaiscourant 18 Aug. 1881; Wetten Nos. 3 en
8, 1883; Proclamatie wijzigende Regels van het Hoog Geregtshof, Staats·
courant 21 Feb. 1884; Wet No. 6, 1885 en Wet No. 5, 1886.
2) Zie wijziging van dit artikel door V.R.B. 14 Junij 1876, art. 216.
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Geadmitteerde pro- agent geregtigd zijn als zoodanig voor de gemelde Geregtscureurs hebben geen hoven te dienen in eenig district binnen deze Republiek.l)
licentie als agent uit
te nemen.
Procureurs voor d e H oogere Gereg t 3h oven gead m1'tteerd

zullen geene licentie als agent behoeven uit te nemen.
Agent kan door de
3. Wegens eene oneerlijke of schandelijke daad, of ander
Landdrost van de rol wangedrag voor het Hof, of in eenig and er opzigt, zal de
geschrapt worden naam van zulken agent door een Landdrost van de rol
wegens wangedrag.
d
h
h"
1 d'
1
··

mogen wor en gesc rapt, en IJ za 1en ten gevo ge ZlJne
licentie verbeuren, of anderzins mogen worden gestraft met
boete of gevangenis, naar den aard der overtreding, doch
zal hij zich bij appel op eenig ander competent Geregtshof
mogen beroepen, zooals bij de wet ten opzichte van appel
is voorzien.
Jurisdictie der Ge4. De Geregtshoven van Landdrost en van Landdrost
regtshoven.
en Heemraden hebben jurisdictie volgens wetsbepalingen
reeds daarop gemaakt, of die hierna zullen worden gemaakt.
Eed van den Griffier.
5. De Landdrostklerk zal Griffier zij n van de gemelde
Geregtshoven, en den volgenden ambtseed in handen van
den Landdrost moeten afleggen, te weten :
Vorm van eed.

Eed van den Geregtshode.

Vorm van eed.

"Ik A. B. zweer plegtig, dat ik met alle getrouwheid
en naarstigheid, en zonder vrees, gunst of vooringenomenheid voor iemand, de pligten van mij n
ambt als Griffier van de Geregtshoven van den
Landdrost en van Landdrost en Heemraden zal
waarnemen, en dat ik niet zelf of door iemand
anders, voor mijn eigen nut of gebruik, eenige
leges of belooning zal vorderen of aannemen
voor iets, dat door mij in mijne gemelde betrekking zal zijn gedaan, en dat ik niet zelf
nemen zal, of toelaten, dat door iemand anders
onder mij, genomen worde, eenige and ere leges
of kantoorpenningen of belooningen, dan zulke
als door de wet zullen zijn toegestaan, en dat
ik daarvan getrouwelijk verantwoording doen zal."
Zoo waarlijk helpe mij God Almagtig,
6. De geregtsbode van de gezegde geregtshoven zal den
volgenden ambtseed afleggen :
"Ik A. B. zweer plegtig dat ik getrouw en naarstig
de pligten van mijne bediening als geregtsbode
zal waarnemen, en dat ik alle dagvaardingen ot
andere lastbrieven aan mij opgedragen zal uitvoeren zonder gunst of vooringenomenheid voor
1) Zie V.R.B. 14 Junij 1876, art. 219 en Gouvernements Kennif=geving No. 43, Staatscourant 8 Sept. 1881, No. 19. Zie verder omtrent
Borgstelling van Agenten Gouvernements Kennisgeving No. 14, Staatscourant, 25 Jan. 1883, No. 100.
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iemand, en dat ik noch zelf, noch door iemand
anders mij gebezigd, nemen zal, of doen nemen
of vorderen, eenige andere dan zulke leges of
belooning als volgen de wet zullen zijn vergund
en toegestaan." Zoo waarlijk helpe mij God
Almagtig.
7. De griffier zal twee notulenboeken houden van civiele Twee notulen·zaken, in een waarvan hij alle zaken zal notuleren die voor boeken door Griffier
het Geregtshof van den Landdrost, en in het andere die te houden.
zaken die voor het Hof van den Landdrost en Heemraden
zullen gedieHd hebben en welke boeken door den Landdrost zullen worden onderteekend, bij elke zitting bekrachtigende de aanteekeningen van de vorige zitting.
8. De klagt in de dagvaarding zal kort en zakelijk Opgaaf van eisch in
zijn, maar eene duidelijke opvatting moeten bevatten van dagvaarding.
den aard der aanklagt en den eisch van den klager, en zal
door den eischer of zijn agent met zijne naamteekening
aan den voet der dagvaarding moeten worden geendosseerd.
9. Wanneer in de dagvaarding eenige fout met betrek- Verbetering van
king tot den vorm zij n zal, zal het Hof zulks mogen ver- foute~ in de dagbeteren en redresseren. mits dat het eene fout is waardoor vaardmg.
de beklaagde niet zal benadeeld zijn, en op zulke voorwaarden van betaling van kosten als het hof billijk mogt
goedvinden.
,
10. De griffier zal, onder instructie van den Landdrost, Dagvaarding en
den regtsdag bepalen binnen zulken redelijken tij d, dat de regtsdag.
gedaagde en getuigen zullen kunnen present zijn, met inachtneming ~van art. 12 dezer wet, en de dagvaarding zal
zooveel doenlijk volgens den hieronder volgenden vorm zijn:
Geregtshof van den Landdrost (of Landdrost en Heem- Vorm van dagvaarraden) van het distrikt .................. in de Zuid Afrikaansche ding.
Republiek.
Geregtsbode:
Dagvaar C. D. (hem zoo naauwkeurig beschrijvende, dat
de Bode weten mogt waar hem te vinden), dat hij compareere voor het Geregtshof van den Landdrost, (of van Landdrost en Heemraden) van het distrikt .................. zitting
houdende te . . . . . . . . . . . . . . . . . . op ............... dag den ........... .
der maand ..................... dezes jaars, om negen ure in
den voormiddag, en dat hij daar present zij gedurende
de zitting van het Hof, tot dat hij zal worden opgeroepen,
met zijne getuigen, zoo hij er eenige heeft, om redenen
te geven, waarom hij niet zal worden veroordeeld om aan
A. B. van .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. . . . .. . te betalen de so m van
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ponden sterling, ben evens de renten daarop

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

544

[1874

a6

percent 's jaars van af den ........................... tot
heden door hem aan den gemelden A. B. veschuldigd,
blijkens een handschrift, gedateerd den ....................... .
(of wat ook anders de oorzaak der schuld zijn moge).
Geef aan den gemelden C. D. eene copie van deze
dagvaarding, benevens eene copie van gezegd handschrift
of schuldbewijs (of van eenig ander dokument, wanneer de
actie op eenig geachreven dokument gegrond zal .~ijn) of
kopie van eene rekening van boekschuld of dergehJ ke, en
relateer het door u verrigte op den tijd en plaats voormeld .
........................... den
I. 1\L,
Griffier van het Geregtshof.

K. L.,
Agent van eischer.
11. Wanneer de geregtsbode niet in staat zal zijn eenige
dagvaarding of anderen lastbrief in persoon te exploiteren,
zal hij een adjunct in zijne plaats mogen bezigen, die echter,
indien mogelijk, vooraf door den Landdrost zal moeten
worden goedgekeurd, voor wien de geregtsbode verantwoordelijk zijn zal, en die ook door hem zal moeten worden
beloond.
Hoe bij het exploi12. Bij het exploiteren der dagvaarding zal de geregtst~eren der dagvaar- bode aan den gedaagde moeten overhandigen copie van
dmtgbdodor dentGe- gezegde dagvaarding, alsmede copieen van eenige documenreg s o e moe wor.
· h gegron d mogt ZlJn,
·· of
den gehandeld.
ten of re k emngen
waarop d e e1sc
bij zijne afwezigheid aan zijn woonhuis of verblijfplaats
gelaten worden, in handen van een van het huisgezin of
een der inwoners, of wanneer die niet gevonden worden of
weigeren dezelve aan te nemen, dan door aanplakking aan
de deur of het venster van het huis, ten minste 48 uren
v66r den tijd van comparatie in de dagvaarding vermeld
wanneer de gedaagde binnen 6 mijlen of een uur te paard
woonachtig zijn zal van de plaats daar het Hof zal zitting
hebben; doch op eenen verderen afstand wonende, zal een
dag meer moeten worden vergund voor elke zes mijlen die
hij verder wonen zal.
·
E:xoloit op eene
13. Een exploit op een der deelhebbers van eenige
maatschappij.
Maatschappij, die gezamenlijk gedagvaard wordt, zal voldoende zijn.
Relaas.
14. De Geregtsbode zal zijn relaas aan den voet of
ommezijde der dagvaarding geschreven of aan dezelve geannexeerd, v66r den dag van comparatie van partijen aan
den Griffier van het Hof inzenden.

Adjunct Geregtsbode.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

1874]

545

15. Eenig klager of beklaagde zal door eenig persoon, Agenten onder beh •.
ziJ'ne zaak voor procuratie toege'
1t
het Hof mogen doen . waarnemen.
a en t e verseh"1Jnen.
16. Op den dag voor de verschijning van do partijen Dag van verhoor.
bepaald (tenzij de zaak mogt zijn teruggetrokken), zal de
Griffier partijen doen oproepen en wanneer zij in persoon
of door eenen gemagtigde compareren, zal hij zulks notuleren; voorts zal hij de klagte voorlezen en de erkentenis
of ontkenning der schuld van den gedaagde aanteekenen,
en wanneer gedaagde eene contra-vordering heeft, zal de
Griffier die mede aanteekenen.
17. Wanneer de beklaagde den eisch ontkent, of eisch Onderzoek dcr zaak.
doet in reconventie (of wedereisch), zal de eischer dadelijk
zijne bewijzen produceren en daarna mede de gedaagde
zijne bewijzen, om door het Hof te worden geexamineerd.
18. Eene dagvaarding of Subpama om iemand te ver-Su.bpc:ena op gepligten als getuige in eenige zaak voor het Hof te verschij- tmgen.
nen, zal door den Griffier worden verleend en onderteekend,
aan den Geregtsbode gerigt, en zal door hem op dezelfde
wijze worden geexploiteerd en relaas daarvan ingezonden
als eenige dagvaarding. De namen van niet meer dan vier
getuigen zullen in eene dagvaarding of su bpcena worden
ingevuld, en zal zooveel doenlijk volgens den hieronder
o.mschreven vorm moeten zijn:
hi.J' behoorliJ'ke procuratie gekwalificeerd

Hof van Landdrost, (of van Landdrost en Heemraden) Vorm v~n subpcena
van het distrikt ......................................................... op getuige.
Geregtsbode : ..................................................... .
Dagvaar A. B. van ......... , C. D. van ......... , en E. F.
van ......... , enz., dat met ter zijde legging van alle uitvlugten, zij, en ieder hunner, in persoon voor dit Hof compareren, te . .. . . . .. . op den .. .. .. . .. dag der maand ........ .
187 ... , eerstkomende, om 9 ure in den voormiddag, en daar
present te blijven gedurende de zitting van het Hof, totdat
zij zullen worden ontslagen, ten einde getuigenis der waarheid af te leggen van al hetgeen bun bekend mogt 7:ijn
van zekere zaak voor dit Hof dienende, tusschen J. K. als
eischer en N. 0. a1s verwPerder, narr,ens den· eischrr (of
verweerder) daartoe gerequireerd zijnde. Hierin nalatig
zijnde, zal zulks strekken ter hunner verantwoording en
risico.
Geef aan ieder hunner eene copie van deze dagvaarding, en betaal aan den gemelden A. B. de som van£ ......
aan den gemelden C. D. de som van £ ...... en aan den
gemelden E. F. de som van £ ...... voor hunne reiskosten.
En relateer uw wedervaren aan dit Hof.
Gegeven te . . . . . . . . . . . . . . . den ................................ .
J. M.
Registrateur van het Hof.
35
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Subprena op getuiDe dagvaarding kan op eenig getuige worden geexploig~n .buiten juristeerd, binnen de Zuid-Afrikaansche Republiek woonachtig,
dlCtle van het Ho f. ofschoon hij niet onder de i urisdictie sorteert van het Hof,
waarvoor hij zal hebben te verschijnen.
19. "\Vanneer van eenig getuige gevorderd wordt proProductie door getuige van eenig do- ductie van eenigerlei akte, instrument of geschrift dat in
cument' enz.
·· b ez1•t mog t ZIJn,
··
d an za1 1n
· d e gemeld e d agvaard"mg
ZlJn
kennis moeten worden gegeven dat zulks van hem gevorderd wordt.
Copie. dagvaarding
20. De partij die eene dagvaarding tegen getuigen uiten relskosten aan neemt zal aan den bode eene copie van de dagvaarding
den bode te worden
'
.
d
afgeleverd.
voor elken getu1gen afgeven, om aan hem te wor en afgeleverd, alsmede zoodanige som gelds als door de bode aan
hem zal moeten worden betaald of aangeboden voor zijne
reiskosten. En wanneer iemand behoorlijk gedagvaard zal
zijn om getuigenis in eenige zaak af te geven en eene redelijke betaling voor zijne reiskosten aan hem betaald of aangeboden zal zijn, en, geene voldoende verschooning hebbende,
zal weigeren of nalatig zijn te compareren, of zulke getuigenis af te leggen, zal hij verbeuren eene boete niet te boven
gaande vijf ponden sterling, en die niet betalende, zal hij
in de gevangenis mogen worden geplaatst voor eenen tijd,
niet te boven gaande veertien dagen, buiten en behalve zijne
verpligting tot vergoeding van schade die hij door zulk verzuim mogt hebben veroorzaakt aan de partij, die hem als
getuige he eft opgeroepen. 1)
Uitstel van het ver21. Wanneer een getuige, behoorlijk gedagvaard zijnde,
ho_?r wegens afwe~ig- niet verschijnt, en het aan het Hof zal blijken, onder eede
lleld van eengetmge.van de partij of zijn agent, die de dagvaarding heeft uitgenomen, dat hij een belangrijke getuige in de zaak is, zal
het Hof de zaak mogen uitstellen, of anders de present
zijnde getuigen examineren en het verder verhoor der zaak
tot een anderen dag uitstellen; en de Griffier zal daarvan
in de notulen van het Hof aanteekening doen.
Wanneer partijen
22. In eenige zaak zal de eischer en verweerder, of
onder eede mogen een van beide, indien door een of beide de part.ijen vergehoord worden. langd, onder ee le gehoord worden.
Hoedanig eenig ge23. a. Eenig getuige die voor het hof zal worden getuige te examineren. examineerd, zal in tegen woordigheid van het hof en de
partij of partijen openlijk worden ondervraagd, na behoorlijk te zij n beeedigd volgens wet.
E-:amin~ti~ van ge23. b. W anneer door hoogen ouderdom, of gevaarlijke
tuige bmten het Hof ziekte, of and ere hindernissen, het voor een getuige onmogelijk is voor een hof te verschij nen om aldaar geexamineerd te worden, zal het toegelaten zij n voor het hof, zulken
getuige buiten het hof te doen examineren, onder zulke bepalingen als het hof zal goedvinden om zich van de naauw-

1)

Zie

V.R.B. 11

Junij

1873,

art.

148 ante

bl.

524.
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keurigheid en zuiverheid van de getuigenis te verzekeren,
<echter alLijd in tegenwoordigheid van iemand daartoe spedaal aangesteld door het hof en in tegen woordigheid van
de partijen of hunne gemagtigden.
24. Wanneer het noodig zijn zal gedurende den loop Productie v.notulen
van het onderzoek in eenige zaak, om naar eenige notulen
van het Hof, of dokumenten daarbij voorkomende, te refereeren, zal het niet noodig zijn een geauthenticeerd afschrift
daarvan te produceren; maar de griffier van het Hof zal op
verzoek van een der partijen het origineel produceren.
25. Alle getuigenissen zullen door den griffier van het Getuigenis te worHof behoorlijk, naauwkeurig en dadelijk worden opge- den opgeschreven.
~schreven.

26. Alle vonnissen of uitspraken van het Hof met de Vonnissen.
gronden waarop dezelve rusten, 1) zullen in het openbaar worden uitgesproken in naam en van wege het volk der Z. A.
Republiek en door den griffier dadelijk worden genotuleerd.
27. Wanneer bij oproeping van eenige zaak de beklaagde ofBij non-comparatie
zijn agent zal verschijnen, en de eischer of zijn agent niet present van den eischer.
mogt zijn, zal de beklaagde de absolutie van de instantie mogen
vorderen, tenzij aan het Hof zal blijken dat er gegronde
redenen bestaan om de zaalr uit te stellen, of eenige andere
{)rder daaromtrent te maken ; doch ingeval absolutie zal
worden toegestaan, zal het aan den eischer niet vrijstaan,
€ene andere dagvaarding tegen beklaagde in dezelfde zaak
uit te nemen, tenzij de kosten door gedaagde op de eerste
dagvaarding gemaakt, vooraf betaald zullen zijn.
28. Wanneer bij oproeping van eenige zaak de eischer Bij non-comparatie
{)f zijn agent zal compareren, maar de gedaagde, behoorlijk van den gedaagde.
gedaagvaard zijnde, niet zal verschijnen, hetzij in persoon, of
door een agent, zal, tenzij aan het Hof blijken zal, dat er
gegronde redenen zijn om aan den eischer een tweede citatie
toe te staan, of om eenige andere order daaromtrent te maken,
het Hof voortgaan om den eischer en zijne getuigen te hooren,
en daarop vonnis verleenen, maar in elk zulk geval zal
·zoodanig vonnis slechts het effect hebben van een provisioneel vonnis, en op dezelfde wijze mogen worden geexecuteerd,
als in geval van een provisioneel vonnis.
29. Elk provisioneel vonnis of uitspraak namptissement, 'Yanneer ee~ provihet effect van een provisioneel vonnis hebbende en hetwelk siOneel vonms finaal
· za1 ZIJn
.. ge1egd , zal fi naal word en 'na expuat1e
· · wordt.
t er execut1e
van zes maanden na zoodanige executie, tenzij binnen dien
tijd regterlijke stappen zijn genom en en voortgezet ( op de
wijze hierna te worden bepaald), om zoodanig vonnis vernietigd of veranderd te hebben, of tenzij revisie zal zijn
aangeteekend en voortgezet geworden.

1) Zie V.R.B. 11 Junij 1873, art. 149 ante bl. 524.
Grondwet 1881, art. 1, lE-tter d.

Zie ook Bijlage
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Hoe een order te
30. Onaangezien de voorziening in de twee laatst voorom een. gaande afdeelingen, zal het aan elke partij, die een provisio.~~~:~s~~n;!!k~o~ms neel vonnis of uitspraak zal hebben bekomen, het effect van
r n. een provisioneel vonnis hebbende, vrijstaan aanzoek te doen,
om een order dat zulk vonnis of uitspraak finaal verklaard
worde, en dat eenige securiteit voor restitutie, die te dien
opzigte mogt zijn gegeven, vernietigd worde, mits dat de partij
tegen wien zulk finaal vonnis of uitspraak verlangd wordt,
behoorlijk zal zijn gedagvaard om redenen te geven, waarom
het aanzoek niet zal worden toegestaan, en wanneer hij niet
zal verschijnen, of verschijnende geen voldoende redenen
zal voorbrengen, waarom het gevraagde dekreet niet zal worden verleend.
Hoe een provision eel
31. Eenig persoon tegen wien eenig provisioneel vonnis
vonnis te vernie- of eenige uitspraak, het effect van een provisioneel vonnis
tigen.
·
tlJ··ae, voor d at
hebbende, zal zijn gegeven, kan ten eemgen
hetzelve finaal zal zijn geworden, dekreet verkrijgen, dat
zoodanig vonnis of uitspraak vernietigd of veranderd worde;
mits dat de partij tegen wien zulk dekreet zal worden verzocht, behoorlijk zal zijn geciteerd geworden dat hij voor
zulk een Hof verschijne en redenen geve waarom zulk dekreet niet zal worden verleend, en dat de partij aldus geciteerd niet zal verschijnen, of dat aan het Hof geene redenen
zullen worden voorgebragt, waarom zulk dekreet niet zou
worden toegestaan ; maar geen zoodanig vonnis zal worden
vernietigd of veranderd wegens eenige kwestie over formaliteiten, wanneer aan het Hof blijken zal dat zulk vonnis met
regt en billijkheid overeenkomstig is; en indien verleend,
dan nog op zulke voorwaarden als het Hof zal goedvinden
te bepalen.
G.ro!l~en voor ver32. Eenige dagvaarding tot vernietiging van eenig pron01enti~18ng vatn prov. visioneel vonnis of uitspraak zal de gronden moeten melden,
..
v m op e geven.k ort en d m"de11Jk,
waarop zulk aanzoek gedaan wordt.
Verhoor van zaak
33. Wanneer eenige zaak voor het Hof zal worden getot verkrijging van bragt, hetziJ. om een provisioneel vonnis finaal te verklaren,
finaal vonnis.
of om dat te veranderen of ter zijde te zetten, zal het Hof
met het verhoor en onderzoek daarvan handelen, en vonnis
of eenige andere order daarin geven op gelijke wijze als
voorzien is b~j de 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26 en 27 der afdeeling van deze regulatien, en ieder vonnis alzoo gegeven,
zal finaal zijn.
Appel.
34. De partij tegen wien een finaal vonnis zal zijn gegeven,
zal, indien hij voornemens is daartegen te appelleren, zulk
appel doen ..aanteekenen bij den Griffier binnen 8 dagen nadat zulk vonnis of uitspraak zal zijn gegeven, de Griffier zal
zulk appel in de notulen registreeren, en de appellant zal
dadelijk in zijne handen deponeren tot securiteit der kosten
van appel, als bepaald in art. 153 der Grondwet. 1)
verk~i~gen

1)

Zie

ante bl. 53.
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35. W anneer appel in eenige zaak zal zijn aangeteekend, Executie, niettegenzal in geval het bedragen van het vonnis buiten de kosten, de staande appel.
-som van £15 te boven gaat, de appellant gehouden zijn, ten
genoege van den Landdrost, securiteit te geven tot de betaling
der schuld, met de kosten, wanneer het vonnis zal zijn geconfirmeerd, hetzij geheellijk of ten deele; doch nalatig zijnde
zulke securiteit te geven binnen den tijd van 48 uren na
aanteekening van het appel, of wanneer het bedragen van
het vonnis buiten de kosten geene £15 zal te boven gaan,
zal de Landdrost executie van het vonnis toestaan, doch zal,
in zulk geval door de partij ten wiens voordeele zulke executie zal z\jn uitgenomen, met nog een ander persoon, door
den Landdrost geapprobeerd, securiteit worden verleend tot
restitutie van het bedrag dat in executie mogt worden verhaald in geval zulk vonnis in appel mogt worden vernietigd
of veranderd, alsmede van de voldoening van zulk verder
vonnis, order of dekreet, als belangende zulk appel mogt
worden verleend. De akte van securiteit zal in het laatstgemelde geval zoo na doenlijk overeenkomstig den hieronder
geplaatsten vorm zijn:
Pretoria, den ....................... .
A. B., van ........................... , Eischer.
C. D., van ........................... , Verweerder.
Nademaal de gezegde A. B. op den ........................... Vor~ v.an acte van
dag van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bij vonnis van het Hof van den secunteit.
Landdrost (of Landdrost en Heemraden) van .................... .
tegen C. D. van ................ , .......... verhaal bekomen heeft
tot betaling van de so m van £ ............... benevens de verdere so m van £ ............... , voor kosten in zekere zaak voor
gemeld Hof gediend hebbende, en nademaal het Hof bevolen
heeft, dat gezegd vonnis, niettegenstaande het appel door den
gemelden C. D. aangeteekend, ter executie worde gelegd, bij
het geven van securiteit voor de restitutie: Zoo is het dat
de gemelde A. B. en L. M., van ........................... veeboeren, zich verbinden afzonderlijk en gezamenlijk om restitutie te do en van de differente sommen van £........... . en
£............ bovengemeld, ingeval het vonnis van het Hof
mogt worden veranderd of vernietigd, en voorts om aan
zulke verdere order of dekreet te voldoen, als mogt worden
gegeven of uitgesproken op of belangende zulk appel.
Gegeven onder onze naamteekeningen, dezen
dag van .......................... .

C. D.
L. M.

E. F. Registrateur van het Hof.
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Wanneer het appal
36. Wanneer de appellant het aangeteekende appel niet
niet wordt voort- volgens Grondwet voortzet bij de eerste of tweede zitting
gezet.
van het Hof van Landdrost en Heemraden zal het appel

vervallen zijn, en de gedeponeerde kosten aan de kas verbeurd
zijn, en zal hij tevens gehouden zijn alle kosten die boven dat
bedrag mogen zijn gemaakt te betalen, zoowel als de kosten
die ten gevolge van het appel door de andere partij mogten
zij n gemaakt.
Taxa tie van kosten.
37. Alle kosten-rekeningen zullen door den Griffiier
worden getaxeerd overeenkomstig het tarief. Eenige partij
tegen de taxatie van den Registrateur objecterende, kan dezelve in revisie brengen voor den Landdrost.
Executie.
38. De partij ten wiens faveure eenig vonnis of uitspraak
zal zijn gegeven, zal bij den Griffier van het Hof een lastbrief ter executie mogen uitnemen tegen alle roerende goederen van den schuldenaar, tenzij appel zal zijn verzocht en
toegestaan, in welk geval hij zulks niet zal vermogen te
doen zonder verlof van den Landdrost.
Executie tegen vaste
39. Wanneer de losse goederen van eenige partij ontoegoederen.
reikende zullen worden bevonden tot verhaal der schuld met
de kosten, zal de geregtsbode daarvan relaas doen, en de
eischer of de partij ten wiens faveure de lastbrief ter executie zal zijn verleend, zal bij den Landdrost aanzoek mogen
doen, en hij zal geregtigd en gehouden zijn eenen lastbrief
ter executie voor het tekortkomend bedrag als voormeld aan
den baljuw gerigt uit te vaardigen, tegen eenig land- of
vaste eigendommen, in bezit van den schuldenaar, en die
executie zal alsdan verder worden uitgevoerd volgens wet.
Executie na twaalf
40. Na verloop van twaalf maanden, gerekend van den
maanden.
dag dat het vonnis zal zijn uitgesproken, zal geen lastbrief
ter executie mogen worden verleend, maar zal het vonnis
dan eerst moeten worden vernieuwd op eene nieuwe citatie
tegen den schuldenaar ten dien einde uitgevaardigd, doch
zullen alsdan geen nieuwe bewijzen der schuld worden vereischt. Lastbrieven ter executie van een vonnis eens uitgereikt, blijven van kracht en vonnissen kunnen op dezelve
te eeniger tijd worden geexecuteerd, zonder te worden vernieuwd, tot tijd en wijle ten volle aan het vonnis is voldaan. ·
Uitvoering van last41. Een lastbrief door den Landdrost van een distrikt
b7ief. in een ander ter executie tegen de goederen van eenig persoon uitgereikt,
d1stnkt.
k an In
· een and er d'ISt ri'kt wor d en uitgevoer
·
d , wanneer eenig
·
goed van den schuldenaar aldaar zal gevonden worden, doch
zal zulk vonnis of lastbrief ter executie vooraf door den
Landdrost van zulk ander distrikt moeten worden geteekend
en aan den geregtsbode van dat distrikt overgemaakt. Dergelijke lastbrieven zullen door den eenen Landdrost aan den
anderen ter executie worden toegezonden.
Executie van vonnis
42. Alle vonnissen of dekreten van eenig hooger gein appel.
regtshof in appel of revisie uitgesproken, zullen onder last-
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brieven van de mindere geregtshoven worden geexecuteerd,
even als eenig origineel vonnis of uitspraak door laatstgenoemde geregtshoven gegeven.
43. De lastbrief ter executie zal door den Landdrost Lastbriefdoor Landvan het hof worden uitgereikt en onderteekend aan den drost uitgereikt en
· t , en zoo veel d'oenl"k
geregt sb od e van h et h of ZIJ.. n ger1g
~J
vo l- onderteekend ·
gens den hieronder gegeven vorm worden uitgemaakt:
Geregtshof van den Landdrost (of van Landdrost en Heemraden) van het distrikt ................... ..
Aan E. F., Geregtsbode van het Hof.
Nademaal in zekere zaak voor dit Hof gediend heb- Vorm van lastbrief
· A . B ., van ..................... , e1sc
· h er was, en ter executie.
b end e, waar1n
C. D., van ........................ , beklaagde (de partijen behoorlijk beschrijvende), de gemelde A. B. op den ........... .
. . . . . . . . . . . .. . .. . . bij uitspraak van dit Hof tegen den gemelden
C. D. vonnis verkregen heeft tot betaling van de som van
. . . . . . . . . . . . . . . . . . pond en . . . . . . . . . . . . . . . . . . sl1illings en ........... .
pence sterling, met en benevens de som van £ .............. .
als kosten daarop, door hem gemaakt, en welk vonnis in
appel geconfirmeerd is op den .. .. .. . .. . .. . .. . .. (indien zulks
het geval mogt zijn) met de verdere som van £ ........... .
als kosten daarop, zooals blijkt uit de stukken van het proces voor het Hof:
Zoo is het dat gij mits dezen gelast wordt, de goederen
en het vee van den gemelden C. D., die in dit distrikt
mogen gevonden worden, in beslag te nemen, en uit dezelve
bij publieke verkooping de opgemelde verschuldigde som
(of so m men) met de kosten goed te maken, benevens u we
kosten daartoe veroorzaakt. Betaal voorts aan den gemelden
A. B; de aan hem verschuldigde som en kosten als voormeld, en relateer het door u verrigte aan den Landdrost
van dit Hof.
Daartoe strekke deze u ten lastbrief.
Gegeven onder mijne hand te ........................... , op
den

J. L.,
•
Landdrost van het Hof voormeld.
44. In alle provisioneele zaken, of regterlijke orders, het Securiteit de resti·
effect hebbende van een provisioneel vonnis, zal de lastbrieftt~enclo.
ter executie mede het bevel moeten bevatten, dat de partij
ten wiens faveure die zal zijn verleend, securiteit geve voor
de restitutie in geval zulk provisioneel vonnis bij finale beslissing mogt worden .vernietigd of veranderd, en de acte van
zulke securiteit zal zooveel doenlijk worden uitgemaakt, naar
den vorm bij art. 35 gegeven en gepasseerd voor den griffier
van het Hof, tenzij de partij, tegen wien het vonnis zal zijn
uitgesproken, van zulke securiteit mogt afzien.
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Executie van het
46. Bij ontvangst van een lastbrief ter executie, zal de
vonnis.
geregtsbode zich zonder verzuim naar de woning of verblijfplaats van den beklaagde begeven, en aldaar betaling eischen
van de sch uld of schade, met de kosten, of anders vorderen
dat zoo veel goederen aangewezen worden als de geregtsbode
genoegzaam oordeelen zal tot voldoening van den gezegden
lastbrief; en daaraan voldoende zal de geregtsbode een inventaris daarvan maken, en dezelve in regterlijk beslag nemen,
maar in geval van weigering, zal de geregtsbode dadel~jk
onder inventaris beslag leggen op zooveel roerend eigendom
aan den sch uldenaar behoorende als hij vinden mogt en genoegzaam achten zal, doch ingeval de lastbrief eenig bijzonder
goed ter executie mogt aanwijzen, zal hij dat eerst in beslag nemen.
Copit) inventaris.
46. De geregtsbode zal een afschrift van gezegden inventaris door hem geteekend, aan den schuldenaar afgeven,
doch weigerende dezelve aan te nemen, zal hij dezelve aan
het huis of op den grond laten, en aan den gezegden inventaris zal eene kennisgeving geannexeerd moeten zij n van den
volgenden inhoud :Vorm van kennisKennisgeving van beslag ......... den ......... 187 ... C. D.
geving van beslag. neem kennis, dat ik op heden in regterlijk beslag genomen
heb, de artikelen in bovenstaanden inventaris gespecificeerd,
daartoe bevolen zijnde bij lastbrief aan mij gerigt onder de
hand van .. .. .. .. .. .. van .. .. .. .. .. .. en gedateerd .......... ..
187 ... tot verhaal van zeker vonnis ten bedrage van£ ........ .
met en benevens de so m van £ ......... als kosten door ........ .
als klager tegen u als verweerder voor het Geregtshof van
den Landdrost, (of Landdrost en Heemraden) van ........ .
bekomen, (naar het geval zijn mogt) en ook tot goedmaking
mijner kosten dien ten gevolge.
J. R.,
Geregtsbode van het Hof.
'Y'anneer goederen
47. W anneer de persoon, wiens goederen in beslag gemet te worden ver-nomen zullen ziJ'n genegen ziJ'n mogt securiteit te geven
voerd
'
,
·
dat dezelve op den dag der verkooping zullen worden geproduJeerd, zal zulke securiteit (voldoende zijnde) word en
aangenomen, en in zulk geval zal de geregtsbode de gemelde
goederen niet vervoeren. De acte van securiteit zal zooveel
doenlijk naar den hieronder volgenden vorm worden gepasseerd : Vorm van acte van
Vorm van acte van securiteit ...... den ...... 187 ... A. B.
.:secuiiteit.
van ...... klager, vm·sus -C. D. van ...... verweerder of beklaagde. Nademaal de gemelde A. B. op den . . . . . . vonnis
verkregen heeft in het Geregtshof van den Landdrost (of
Landdrost en Heemraden) te . . . . . . . . . tegen den gemelden
C. D. voor de som van £ ......... benevens de verdere som
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van £. . .. . . . . . voor kosten; en nademaal onder een lastbrief,
gedateerd . . . . . . . . . . . . onder de hand van . . . . . . . . . . . . en aan den
geregtsbode van het Geregshof gerigt, handelende h\j, de
gezegde geregtsbode, de hieronder genoemde losse goederen
in regterlijk beslag genomen heeft; namelijk : - ........... .
paarden, . . . . . .. . . . . . ossen, .. .. . . . . . . . . stoelen, . . . .. . . . tafels, enz.
Zoo is het dat de gemelde C. D. en L. M. van .......... ..
landbouwer, als zijn borg, zich bij, aan en ten faveure van
den gemelden ............ de geregtsbode voormeld, verbinden
en beloven de gemelde C. D. dat de gezegde goederen niet
zullen worden weggemaakt, of van de hand gezet, maar in
het bezit van den gemelden C. D. verblijven, uit kracht van
gemeld beslag en dat dezelve aan den geregtsbode voormeld
zullen word en vertoond en afgeleverd op den ...... aanstaande
(zijnde de dag voor de verkooping bepaald), of op eenigen
anderen dag, wanneer dezelve zullen worden opgeeischt, ten
einde publiek te worden verkocht, in executie van het
vonnis voormeld, en de kosten wanneer die niet vroeger
zullen zijn betaald, anderzins zoo verbindt zich de gemelde
L. M. om voor en in de plaats van den gemelden C. D.
het bedrag van het vonnis en alle kosten en schaden daarop
te betalen en goed te maken.
Door den gemelden C. D. en L. M. aangegaan en eigenhandig onderteekend op datum als boven.
(Geteekend)

C. D.
L. M.

E. F., Geregtsbode van het
Geregtshof als gezegd.
48. W anneer de schuldenaar geen voldoende securiteit Goederen wanneer
als in het vorige artikel vermeld zal geven, zal de geregtsbode te vervoeren.
de in beslag genomen goederen naar eenige geschikte plaats
mogen vervoeren ter beveiliging, of indien het vee is of
zulke goederen die niet geriefelijk kunnen worden vervoerd,
zal hij die op de plaats waar zij zijn mogen laten tot den
dag van verkooping, onder bescherming en opzigt van eenig
·
persoon of personen, door hem daartoe benoemd.
49. W anneer iemand eenig in beslag genomen goed als Frauduleuze verbovengemeld op eene frauduleuze wijze zal hebben vervoerd vreemding van goeof van de hand gezet, zal hij onder lastbrief van den Land- deren.
drost, of eenigen vrederegter, in het gevangenhuis mogen
worden geplaatst, en volgens de wet vervolgd.
50. De verkooping van eenig in beslag genoll?-en goed Verkooping van in
als voormeld, zal door den geregtsbode of zijnen geappro- beslag genomen goe..
.
b eer den a dJUnct
moeten ten lntvoer
worden ge brag t b'.
IJ pu- deren.
blieke veiling en aan den hoogsten bieder worden toegewezen tegen kontante betaling. Zulk een verkooping zal
gehouden worden op, of na aan de plaats waar de goederen
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in beslag zullen genomen zijn, zooals best zal kunnen geschieden, en de geregtsbode zal eene kennisgeving van de
te houden verkooping in de Staalt~couran t publiceren en aan
de kantoordeur, aan de deur van het huis, of andere openbare plaats nabij het huis, of de plaats waar de verkooping
zal gehouden worden, aanplakken ten minste tien dagen
v66r de verkooping wanneer het vonnis de som van £15
niet te boven gaat (buiten de kosten), en ten minste drie
weken wanneer het die som te boven gaat, en de dag der
verkooping zal in het eerste geval niet binnen 14 dagen
warden bepaald, en in het laatste niet binnen drie weken,
gerekend van den dag af, dat de goederen in beslag zullen
gcnomen zijn. 1) Ecnig ambtenaar een vonnis executerende
zal noch direct noch indirect kooper van zoodanige goederen
mogen zijn.
lngeval van cxecutie
51. Eenig persoon die een vonnis in executie tegen zich
mag geen goed ver- heeft, zal niet geregtigd zijn eenig goed te verkoopen, te
vreemd of bezwaard transporteren, te vervreemden of te bezwaren, zoolang de
worden door schul.
.
.. b etaald of versecureerd ; a11e zoo d an1ge
·
denaar.
executle
n1et
zal ZlJn
handelingen door hem gedaan zullen nietig zijn; zoodra het
vonnis uitgesproken is, zal daarvan aan den Registrateur van
Acten door den Voorzitter van het Hof warden kennis gegeven.
52. Wanneer appel in eene zaak zal zijn aangeteekend
Overzending der
stukken in appel- en toegelaten en aan de vereischten te dien opzigte zal zijn
zaken.
voldaan, zal de Griffier van het Geregtshof onverwijld daarna
de afschriften van de stukken der zaak aan den Griffier van
het Hof van appel toezenden met een certifikaat door hem.
onderteekend, daaraan geannexeerd van den volgenden inhoud:.................. den ............. ·~ ... 187 .. .
Vorm v. certifikaat.

Ik L. M., Griffier van het Geregtshof van den Landdrost
(of van Landdrost en Heemraden) van het distrikt ........... .
der Zuid-Afrikaansche Republiek, certificeer en verklaar bjj
deze dat de bovenstaande ware afschriften zijn van al de
stukken van het proces in de zaak van A. B. tegen C. D.
en dat zij ook ware aanteekeningen behelzen van al de getuigenissen door het gezegde Hof aangenomen, waartegen
geobjecteerd werd, of die door den een of ander der partijen
aangeboden en door het Hof bij verhoor van de hand werden gewezen.
(Geteekend) L. M.,
Griffier van het Hof.
1) In verband hiermede zie verkoopingen van goederen bij order
van Hoog Geregtshof, veranderde Regelen van het Hoog Geregtshof XLV
tot LXII gepubliceerd bij Proclamatie, Staatscourant 6 Maart 1884.
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53. Alle boete en leges of kantoorpenningen zullen door Boeten en Leges.
den Landdrost ontvangen en maandelijks worden verantwoord.
54. De Griffier zal toezien en zorgen dat geene doku- Alle documenten
menten die onderhevig zijn aan de betaling van zegelregt onderhevig aan ze'
'gelregt
door het Hof worden aangenomen, wanneer aan de ver·
eischten der wet in dit opzigt niet is of dadelijk wordt voldaan. 1)
.
55. Op aanzoek van een' crediteur vergezeld van eene Landdrost geregtigd
beeedigde verklaring van dezen, inhoudende dat zijn debiteur a:resten of inter..
h and e1'mgen d e b elangen van d en ere d't
1 eur d oetdwten te leggen.
cloor ZIJne
gevaar loopen, zal de Landdrost in zijn distrikt het regt
hebben voor rekening en verantwoording van den verzoeker,
arresten of interdicten op personen of goederen te leggen, te
confirmeren te ontheffen, voor eenigerlei vordering of schuld
binnen zijne jurisdictie, en zal zulke arresten of interdicten
door den Ba1juw van het distrikt doen uitvoeren. 2)
56. vVanneer bevonden zal worden, dat in eenig opzigt Hoe te handelen
niet door regulatien zal zijn voorzien, zal het Hof van alle wanneer regulatien
. ge b re1ten of vere1sc
. hten d a<1el''l
. ontbreken.
zoo d amge
IJ c aan d e R egermg
rapport doen om volgens wet daarin te kunnen voorzien.

. IN

CRI~IINEELE

ZAKEN.

ART. 1. De Geregtshoven van Landdrost, of van Landdrost Jurisdictie.
en Heemraden, hehben jurisdi.ctie in criminele zaken volgens
wetsbepalingen onder de Grondwet en de Orclonnantie regelende Crimineele Procedure. 3)
2. Wanneer de Staatsprokureur of Publieke Aanklager, Publieke aanklager,
uit kracht van zijn ambt, zal besluiten om iemand crimineel opgaaf van klagte.
te vervolgen over eenigerlei misdaad of overtreding, binnen
de jurisdictie van het Geregtshof van den Landdrost, of van
Landdrost en Heemraden, van eenig distrikt in deze Republiek begaan, zal hij bij den Griffier van het Hof eene geschrevene klagt tegen den beschuldigde inleveren, hem bij
zijnen naam en toenaam, woonplaats en beroep, zooveel hem
doenlijk zal zijn, beschrijvende, en kort maar duidelijk den
aard van de misdaad of overtreding waarmede hij beschuldigd is, en den t~jd en de plaats waar dezelve bedreven is,
vermeldende. 4)
3. Indien een private partij vervolgt 5) zal hij insgelijks Private partij vereene geschreven klagt door hem onderteekend moeten in- volgende.
dienen, of anders zal de Griffier aanteekening daarvan maken

1)
2)
3)
4)
5)

Zie V.R.B. 24 Mei 1875, art, 116.
Zie art. 167 der Grondwet, ante bl. 60.
Wet No. 5, 1864. Zie ante bl. 271.
Zie Orim. Procedure 1866, art. 24. ante bl.
Zie Crim. Procedure 1866, art. 18, ante bl.

275.
274.
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Griffier zal twee
notul~nboeken

houden.

Bepaling van den
dag der teregtstelling.

Dagvaarding tegen
den beschuldigde.
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in zijne tegenwoordigheid, uitgenomen kleine zaken op aanklagt van de politie of van een dienstheer tegen zijnen
huurling, of dergelijke zaken, waartoe geene geregelde dagvaarding zal behoeven te worden uitgenomen.
4. De Griffier van het Hof zal twee notulenboeken
houden-het eene voor crimineele zaken die voor den Landdrost alleen zullen word en ge bragt, en het and ere van al
zulke zaken als voor den Landdrost en Heemraden zullen
dienen,-en hij zal elken regtsdag die boeken ter onderteekening aan den Landdrost moeten voorleggen, alle procedures daarin genotuleerd zijnde tot bij den afloop der
bezigheden van den laatst voorgaanden regtsdag.
5. De teregtstelling van een beschuldigde zal,, indien
mogelijk, altoos op den eerstvolgenden regtsdag na zijne
gevangenzetting, of na het inzenden der beschuldiging plaats
vinden, doch wanneer het aan het Hof zal blijken dat de
teregtstelling op den bepaalden dag niet kan doorgaan zonder
gevaar van aan de vereischten van het regt te kort te doen,
zal het verhoor tot eenigen volgenden regtsdag mogen worden
uitgesteld, en zulk besluit zal in de notulen moeten worden
genotuleerd. 1)
6. De dagvaarding tegen den beschuldigde en aan de
getuigen zullen door den Staatsprocureur of zijn vertegenwoordiger worden uitgemaakt en onderteekend, alsmede een
copie voor elken gedagvaarden persoon en door den geregtsbode worden geexploiteerd.
.
De dagvaarding tegen eenen besch uldigde zal zoo veel
doenlijk volgens den hieronder volgenden vorm worden uitgemaakt:
" Geregtshof van den Landdrost (of van Landdrost en Heemraden) van het distrikt ..................... der Zuid-Afrikaansche Republiek.
" Aan den Geregts bode J. P.

Vorm van dagvaar"Dagvaar
ding.
beschrijvende)

C. D. van ............... (hem naauwkeuriglijk
dat hij persoonlijk verschijne voor het· Geregtshof van den Landdrost te ............ op den .............. .
dag van ............... 187 , ten 9 ure in den voormiddag,
en daar vertoeve totdat hij zal worden opgeroepen om dan
en daar zich te verantwoorden tegen de aanklagt en informatie van E. F., Staatsprocureur, of zijn vertegenwoordiger,
namens het Gouvernement der Zuid-Afrikaansche Republiek
agerende (of van G. H. van .................. enz., hem naauwkeuriglijk beschrijvende) dat de gemelde C. D. op of omtrent
den ............ dag van ............... laatstleden, den gemelden
1) Zie Crim. Procedure 1866, art. 70, ante bl. 284.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

1874]

557

G. H. gewelddadiglijk heeft aangerand en geslagen, en dat
hij daarop de uitspraak van dit Hof verbeide.
"Dagvaar mede zoodanige getuigen als de gemelde C. D.
zal begeeren ten zij nen behoeve te word en gehoord.
"Geef copie dezes aan den beschuldigde, en relateer uw
wedervaren aan dit Geregtshof op den dag der zitting voormeld.
"Gegeven onder mijne hand, dezen ............... dag van
.................. 187
J. M.,
"Staatsprocureur, of zijn vertegenwoordiger."
7. Elke partij die begeerig zijn mogt eenig getuige op Subpcenas op gete roepen om getuigenis in eenige crimineele zaak af te tuigen.
leggen, zal eene dagvaarding of subpmna bij den Landdrost
moeten uitnemen; en wanneer de beschuldigde persoon onvermogend is om de kosten voor het dagvaarden van zijne
getuigen te betalen, en de Staatsprocureur of zijn vertegenwoordiger zal vinden dat zulke getuigen belangrijk en noodig
zijn voor zijne defensie, zal de Staatsprocureur of zijn vertegenwoordiger op publieke kosten ook dagvaarding tegen
zulke getuigen uitmaken, en doen exploiteren, en zulke dagvaarding zal zoo veel doenlijk volgens den hieronder volgenden vorm word en uitgemaakt :
" Geregtshof van den Landdrost (of van Landdrost en Heemraden) van het district ........................ der ZuidAfrikaansche Republiek.
"Aan den Geregtsbode J. P.
"Dagvaar A. B. van .................. C. D. van ............... Vorm van subpcena
en E. F. van .................. (hen naauwkeurig beschrijvende), op getuigen.
dat zij en ieder hunner persoonlijk compareeren voor het
Geregtshof van den Landdrost (of van Landdrost en Heemraden) te ................. , op den ............ dag van .......... ..
187 ... , ten 9 ure des voormiddags, (en aldaar te vertoeven
tot dat zij zullen worden opgeroepen of ontslagen) ten einde
getuigenis der waarheid af te geven van al hetgeen hun bekend is aangaande zekere beschuldiging door den Staatsprocureur of zijn vertegenwoordiger ingebragt tegen J. A.,
van ..................... , (hem beschrijvende) wegens de misdaad
van ......................................... .
"Geef aan elk hunner, de gezegde A. B. enz., een copie
van deze dagvaarding, relateer uw wedervaren aan het Hof
op den dag der zitting voormeld.
"Gegeven onder mijne hand, te ............... dezen ....... ..
dag van ......•.............. 187 ... ,
" (Geteekend)

L. M.
" Landdrost."
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Wanneer de be8. Wanneer de beschuldigde op den bepaalden dag niet
schuldigde nietcom- compareert, en hij niet door ziekte of andere onvermijdelijke
pareert.
en ernstige omstandigheden, door het Hof te beoordeelen, is

verhinderd, behoorlijk gedagvaard zijnde, zal de Landdrost op
verzoek van den aanklager een lastbrief tot zijne gevangen.
neming uitvaardigen, en zal ook, zoo hij zulks mogt goed.
vinden, hem wegens zijne non-comparatie mogen beboeten
met eene som, niet te bovengaande vijf ponden sterling. 1)
Wanneer de aankla·
9. Wanneer de aanklager niet verschijnt op den bepaal.
ger niet verschijnt. den dag der zitting, zal zijne klagt van de hand gewezen
worden; en een privaat persoon zijnde, zal het Hof aan den
beklaagde (op zijn verzoek) zoodanige kosten tegen den aan·
klager mogen toestaan, indien deze niet eenige der in het
voorgaande artikel genoemde verschooningen lweft, als het
zal goedvinden. 2)
Wanneereengetuige
10. Iemand behoorlijk gedagvaard zijnde om getuigenis
niet verschijnt.
af te geven in eenige crimineele zaak en niet versch~jnende,
zal, zoo hij geene wettige, door het Hof goedgekeurde verschooning heeft, mogen beboet worden op dezelfde wijze als
voorzien is in dergelijke gevallen in civiele zaken 3) en zal het
Hof onder beeedigde verklaring van den Staatsprocureur of
zijn vertegenwoordiger of den beklaagde of zijh agent, dat
deze een belangrijke getuige in de zaak is, de zaak mogen
uitstellen overeenkomstig art. 21 van de Civiele Procedure. 4)
Bij consent geene
11. Op verzoek of met consent van partijen, zal het Hof
dagvaarding.
eene zaak dadelijk mogen onderzoeken zonder de uitvaardiging van eene dagvaarding.
Verhoor.
12. Op den dag dat de zaak in onderzoek voor het Hof
komt, zal de Griffier de aanklagt oplezen-daarna den beschuldigde vragen wat hij daarop te zeggen heeft, en zoo hij
de beschuldigde ontkent, of eene defensie maakt, zal het Hof
met het onderzoek en verhoor voortgaan; eerst met het
onderzoek van de getuigen en bewijzen van den aanklager,
en daarna met die van den beschuldigde, en de Landdrost
zal zelf aanteekeningen daarvan maken in een boek, te dien
einde door hem te worden gehouden. 5)
Uitspraak.
13. Na het afloopen van het onderzoek zal het Hof in
het openbaar vonnis uitspreken, en de Griffier zal zulks dadelijk notuleeren; 6) en in geval het Hof door eenige speciale
wetsbepalingen in het geven van vonnis jurisdictie zal hebben bekomen boven de gewone jurisdictie in het algemeen
1) Zie Crim. Procedure 1866, a1t. 92. ante bl. 288, en art. 103, ante
bl. 290.
2) Zie Crim. Procedure 1866, art. 102, ante bl. 290.
3) Ante bl. 546, art 20, en Crim. Procedure 1866, art. 93, ante bl.
288, en art. 104, ante bl. 290.
4) Ante bl. 546, en Crim. Procedure 1866, art. 95, ante bl. 289.
5) Zie Crim. Procedure 1806, artt. 74-83, ante bl. 285-286.
6) Zie Crim. Procedure 1866, artt. 85-86, ante bl. 287.
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aan zulk Hof toegestaan, zal de Griffier in de notulen aan~
teekening doen, die zulke speciale wetsbepaling vermeldt, en
ook van de algemeene gronden en redenen van het vonnis.
14. Het verhoor en onderzoek der getuigen zal op de- Onderzoek van gezelfde wijze geschieden als voorzien is in dat opzigt in de tuigen.
regulatien voor civiele zaken. 1)
15. W anneer een beschuldigde zal worden vrijgesproken Vrijschelding.
van de misdaad of overtreding hem ten laste gelegd, of dat
de zaak wegens het niet verschijnen van den aanklager van
de hand gewezen zal zijn, zal de beschuldigde dadelijk uit
zijne gevangenis worden ontslagen. 2)
16. Elk persoon die door het Geregtshof gecondemneerd Crimineele lastbtief
zal zijn tot gevangenis of lichaamsstraf, zal in hechtenis tot strafuitoefening.
worden genomen onder eenen lastbrief, door den Landdrost
()nderteekend, zoo na mogelijk volgens den hieronder ge~
,geven vorm :
Heregtshof van den Landdrost, (of van Landdrost en Heem~
raden) voor het distrikt van ..................... , Zuid
Afrikaansche Republiek.
Aan den cipier of bewaarder van

het gevangenhuis te Vorm van lastbrief.

N ademaal de hieronder gemelde gevangenen op heden
respectievelijk voor dit Geregtshof schuldig verklaard zijn
geworden aan de onderscheidene overtredingen hieronder
vermeld, en door het Hof zijn gecondemneerd tot het onder~
gaan der straffen tegenover de naam van een ieder hunner
()pgeteekend : Zoo wordt gij bij dezen gelast om de gemelde
gevangenen in uwe bewaring te nemen en te houden, tot
dat zij de gezegde straffen zullen hebben ondergaan, of an~
ders wettiglijk worden ontslagen en daarvan vrijgesteld :-

1) Ante b1. 545.
2) Zie Crim. Procedure 1866, art. 85, ante bl. 287.
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Aan welke misdaad schul-1
dig bevonden.
Vonnis.

Namen der gevangenen.

I

T. F.

I

Diefstal.

I

C. D.

I

Aanranding.

I

E. F.

I

Dronkenschap, enz.

I

Gegeven onder mijne hand te .................. clezen .... ..
dag van ........................ 187.

T. L.,
Landdrost.
M. L.,
Griffier van het Hof.
17. In alle zaken van misdaden of overtredingen, die
volgens de wet in revisie of appel1) zullen mogen worden
gebragt, verzocht en toegestaan wordende, zal de Griffier van
het Geregtshof, ten koste der partij die de zaak in revisie
of appel brengt (tenzij hij zal toegelaten worden pro deo te
procederen), afschriften der processtukken gecertificeerd aan
den Griffier van dat hooger Hof toezenden, op dezelfde wijze
als voorzien is bij de regulatien in civiele zaken, zullende
de appellant of applikant in revisie met betrekking tot tijdsbepaling en in andere opzigten ook gehouden zijn aan de
regulatien te dien opzigte in civiele zaken bestaande. 2)
ExploH van dag18. Alle dagvaardingen in crimineele zaken zuJlen door
vaarding.
den bode van het Hof of zijnen wettigen adjunct worden geexploiteercl op dezelfcle wijze als voorzien is in dat opzigt
door de regulatien in civiele zaken. 3)
Hoe te handelen
19. Wanneer bevonden zal worden, dat in eenig opzigt
waar geene regula- niet door regulatien zal zijn voorzien, zal het Hof van alle
tien zijn.
zoodanige gebreken of vereischten dadelijk aan de Regering
rapport doen om volgens wet daarin te kunnen voorzien.
~erro<>ping v. strij20. Alle wetten en bepalingen hiermede in strijd zijn
dJge wetten, enz.
hiermede herroepen en voor nul en geene waarde verklaard.
Revisie of appel.

1) Zie Crim. Procedure 1866, art. 106 en seq., ante bl. 290.

2) Ant<? bl. 548.

3) Ante bl. 546.
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21. Deze bovenstaande regulatien, zoo in civiele als in In werking treden
crimineele zaken, zullen in working komen en kracht van der wet.
wet hebben van af derzelver publikatie, volgens artikel 69
van de Grondwet.
·
THOS. BURGERS,
Staatspresident.
Op

las~,

8\VART,
Staatssecretaris.
Gou vernementskantoor,
Pretoria, 12 December 1874.

WET No. 2, 1874.
TER REGELING VAN MATEN EN GEWIGTEN IN DE
ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIE K.

Vastgesteld bij Volksraadsbesluiten, Artt. 123-128,
dd. 14 October 187 4.

NADEMAAL het voor de bescherming van de belangen Inleiding.
der burgers van de Z. A. Republiek, voor de betere regeling
van den handel en voor het algemeen welzij n en belang
noodig is, dat er standaard gewigten en maten in de ZuidAfrikaansche Republiek zijn, gel\jkvormig met die welke thans
in de Kolonie de Kaap de Goede Hoop en in den Oranje
Vrijstaat bestaan, zoo heeft de HEd. Achtb. Volksraad goedgevonden te bepalen en vast te stellen, gelijk h\j doet
bij deze : ART. 1. Alle wetten en gewoonten in strijd met de be- Vroegere wetten
palingen van deze Wet worden bij deze herroepen.
herroepen.
2. Het wordt aan den Staatspresident opgedragen om zoo Modellen van stanspoedig mogelijk na het passeren van deze Wet, eene copie dard gewigten en
. d en van h et stan d aard pon d , yewu]
· f avm1·
· den
maten zullen door
of mo d e1 t e ontb1e
Staatspresident
dttpoid8, gemaakt van zoodanig metaal of zoodanige mate- verkregen worden.
ria1en als best bestand zullen zijn tegen den invloed van de
lucht en verslijting ;-van de standaard yard, de standaard
gallon, de standaard bushel, de standaard emmer en de
standaard van zulke onderdeelen derzelve als thans in de
36
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Kolonie de Goede Hoop en in den Oranje Vrijstaat bij Ordonnantie No. 1, 1869, ten kantore van den ThesaurierGeneraal, of den amhtenaar daarmede helast, bewaard
worden.
Modellen zullen ten
3. De copwen of moclellen in het vorig artikel vermeld
kantore .van den
zullen ten kantore van den Thesaurier Generaal gecleponeerd
Thdesauner-dGenerbaal en zorgvuldig bewaard worden in eene kist, waaraan twee
ge eponeer en e..
sloten zulled zijn, met afzonderhJke sleutels, waarvan cle eone
waard worden.

bij den Staatsgecretaris en de andere bij den Thesaurier
Generaal zal berusten, en deze copieen of modellen zullen
zijn, en worden mits deze verklaard te wezen de origineele
en echte standaard van alle maten en gewigten door deze
Thesaurier-Generaal \V et ingevoerd. En de Thesaurier Generaal zal op schriftezal maten en gewig- telijk verzoek van eenen der Landdrosten, met toestemming
ten op aanzoek
·
·
Landdrosten
ver-der van d en Staat spres1'd ent , na b eh oor1"1
IJ re 1cenmsgevmg
en op
toonen.
redelijke tij den een of meer der gezegde maten en gewigten
vertoonen, ten einde de juistheid van zoodanige maat of
gewigt te beproeven en to onderzoeken.
4. Er zal van de copieen en modellen in art. 2 van deze
vermeld eene voldoende hoeveelheid van de standaard
'•
maten en gew1gten
gemaakt worden, zoo dat er een genoegzaam getal zij, om ieder der Landdrosten van de verschillende distrikten daarmede te voorzien.

Landdrosten znlleu
n;tet mod ell en voor- wet
~®WWdM.

Landdrosten znllen
5. Iedere Landdrost zal verpligt en gehouden zijn, zoo~odellen in bewa- danige modellen in goede bewaring te houden, en ten allen
mng
houden
en op en re d el"k
.
aanzoek
vertoonen.
1J en t"d
1J e, en na b eh oorl"k
lJ e seh r1'f'~-"el"k
lJ e k ennls-

geving van eenig persoon daarom verzoekende , zoodanig
model of modellen ter onderzoek en ter beproeving van de
juistheid van eenige maat of gewigt te verleenen tegen betaling van een shilling sterling.
0?-de maten e:1 ge6. N a het in working komen van deze \V et zullen de
Wigten afgeschaft en maten en gewigten tot hiertoe in gebruik worden afgeschaft;
mogen op straffe van
. d'
.
d
h t ·
k'
t d
d eze \xr
t
'boete niet verder ge- en 1n 1en 1eman na e 111 wer 1ng re en van
'V e ,
bruikt worden.
iets verkoopen znl, anders clan volgens de standaard, maten

en gewigten, ten kantore van den Thesaurier Generaal gedeponeerd, zal hij onderhevig zijn aan eene boete, geene 40
shillings te bovengaande, met dien verstande nogtans, dat
alle overeenkomsten van koop of andere kontrakten ter
goeder trouw ingegaan v66r hot in working komen van deze
\Vet, zullen ten uitvoer gebragt en beslist worden, alsof deze
\V et niet ware gepasseerd, en ook dat zulks niet op den
verkoop van land zal toepasgelijk zijn, noch ook in den
verkoop van goud, zilver, edelgesteenten of van medicamenten bij de kleine maat, waarvoor bijzondere gewigten zijn.
:Landdrost, Vrede·

7. N a het in werking komen van dezc \Vet zal eenig
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Landdrost, Vrederegter of Hoofdconstabel het regt hebben, regter of Hoofdconop alle redelijke tijden eenige plaats binnen de limieten van sta~el ge~egtigd
ziJ'n district
gehouden, ofeb:mge
. waar goederen
. . ter verkoop worden
.
mnen wtmkel,
e gaanenz.,
om
waar een1gen handel biJ maat of gew1gt wordt gedreven, maten en gewigten
binnen te gaan, en daar alle maten, gewigten, weegschalen, i~ gebruik te vergestalen yards of andere weegmachines die daar zijn te onder- hJken met _standard
zoeken, te verge lIJ. 'kTen en te b eproeven met de ' standaard modellen.
modelmaten en gewigten, die door den Thesaurier Generaal
of de verschillende Landdrosten, zooals in art. 3 en 4 bepaald, gehouden worden.
8. Indien na in het vorig artikel vermelde onderzoek Beslagneming bij
blijken mogt, dat eenige maat of eenig gewigt niet overeen- ver~chil en strafbekomstig met de standaard maten en gewigten bij deze akte p~lmg voor overtrevastgesteld, zullen zijn, of te ligt bevonden worden, of ander- dmg.
zins onregtmatig bevonden worden, zullen dezelve in beslag genomen kunnen worden, en de persoon of personen
in wier bezit dezelve mogten gevonden worden, zullen
na overtuiging, dezel ve verbeuren, en daarenboven strafbaar zijn met eene boete, de som van £5 niet te bovenga::tnde.

9. Eenig persoon die eenige weegschaal, stalen yard of s trafbepaling bij
andere weegmachine in zijn bezit heeft, welke, na zoodanig weigeri~1g om maten
·onderzoek als in art. 7 vermeld, blijken zal onjuist of on- en gewJgten voor te
.
..
f d' d
d
.
l ll brengen en voor het
regtmat1g te ZIJn, o 1e, aartoe gevraag , we1geren za a e b&lemmeren van onmaten, gewigten, stalen yards of and ere weegmachines, die derzoek.
in zijn bezit zijn, voor te brengen, of anderzins zoodanig
onderzoek zal verhinderen of belemmeren, zal, indien zoodanige weegmachine, etc., als onjuist of onregtmatig bevonden wordt of die hij geweigerd of nagelaten heeft tot
onderzoek te produceren, of wanneer hij het onderzoek
verhinderd of belemmerd heeft, die verbeuren, en daarenboven strafbaar zijn met een boete, niet te bovengaande £5.
10. Niets hierin vervat zal beletten dat iemand onder Vervolging voor
den gewonen loop des regts vervolgd kan worden voor bedrog.
bedrog of eenige andere misdaad, begaan door middel van
valsche maten, gewigten en weegschalen.
11. Alle boeten en verbeurtverklaringen, door deze Wet Jurisdictie v. Landopgelegd kunnen verklaard worden voor het Landdrosthof drosthof in het be.
' lks JUriS
· · d'lCt'1e zoo dan1ge
·
h and e1'1ng of we1germg,
·. · 'palen
van derzelve
boete en
b1nnen
we
verdeeling
welke zoodanige boete of verbeurtverklaring tengevolge heeft, en strafbepaling "
en kunnen verhaald worden door eenig persoon die daarom voor overtreders.
eene vordering brengt, en de eene helft van zoodanige boete
·Of verbeurtverklaring zal gaan naar den persoon die daarvan
eene actie brengt met zijne kosten, als hierna vermeld, en
-de andere helft aan het Gouvernement ;-en indien de over·
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treder niet dadelijk de boete met de redelijke kosten van
den persoon die de actie aanbrengt voldoet, of genoegzame
zekerheid ten genoege van den Landdrost voor de betaling
daarvan geeft, zal de Landdrost de magt hebben zoodanigen
overtreder te straffen met gevangenisstraf voor niet meer
dan eene maand.
Verbeurd verklaarde
12. Eenige maat, gewigt, schaal, stalen yard of weegmaten en gewigten machines, welke onder de bepalingen van deze Wet verkunknenhtgebrodken of beurd verklaard worden, zullen in stukken gebroken worden,
ver oc wor en. of 1nd1en
. .
· d en ver1mop b aar ziJn,
..
dezelve voor an d ere d oe1e1n
zullen dezelve verkocht worden, en de helft der opbrengst
daarvan aan den persoon die den eisch van verbeurtverklaring heeft ingesteld, en de andere helft in 's lands schatkist betaald worden.
Getal ponden en
13. Boven op elk gewigt en elke maat zal onder de belen.gte .Yan maat zal palingen van deze Wet in gebruik duidelijke leesbare cijfers
~0~~~11~0 ;;~egestempeld of gegoten moeten zijn, het getal ponden of
lengte van maat, of onderdeelen van het pond of der lengtemaat, welke het voorstelt, aanduidende.
Gebruik v. gewigten
14. Het zal niet geoorloofd zijn gewigten te gebruiken,
van lood of tin ge- die van lood of tin gemaakt zijn, met dien verstande nogmaakt belet, m~ar thans, dat men een looden of tinnen prop zal kunnen inlood
magtotgebrmkt
. een gew1gt,
·
·
worden
regeling. zetten 111
om h etze1ve bon a ji,( l e te rege1en, m1ts
dat hetzelve niet in eene grootere hoeveelheid gebruikt wordt
voor het regelen daarvan als volgt :-Voor gewigton van 10
-50 lbs. tot een tweehonderdste gedeelte van zoodanig geStrafbepaling.
wigt, dat geregeld moet worden. Een ieder die dit artikel
overtreedt, zal strafbaar zijn met eene boete van £5 niet te
bovengaande.
Bepaling v. standard
15. Het is bepaald dat de standaard yard zal zijn 3
maten en gewigten. voet, het standaard mud 3 bushels of negen emmers, het
standaard bushel 3 emmers, het gemiddeld gewigt van een
mud koren zal zijn 200 lbs.
'fermijn van gevan16. In eenjg vonnis krachtens deze wet geveld, zal de
genisstraf in vonnistermijn van gevangenisstraf worden genoemd, te worden
genoemd.
ondergaan indien de opgelegde boete niet onmiddelijk wordt
Jurisdictie v. Land· betaald, zullende het Hof van den Landdrost jurisdictie
drosthof.
hebben in alle zaken in deze Wet genoemd.
Afkondiging derwet
17. Zoodra de standaard maten en gewigten, die onder
bij p~oclamat~e en deze Wet ontboden moeten word en te Pretoria zullen zijn
bepalmg
van m wer- aange k omen, za1 d e Staat spres1'dent 'h'1ervan, zoowel als van
.king
treden.
de verschillende beschrijvingen derzelve, door eene proclamatie in de 8taaf.<;courant kennis geven, en tevens den dag
bepalen wanneer deze wet in werking zal treden; .welke dag
niet vroeger dan zes maanden en niet later dan twaalf maan .
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den van den dag der proclamatie zal moeten wezen, en deze
Ordonantie zal kracht van Wet hebben en in werking komen
van af den dag aldus bepaald. 1)
THOS. BURGERS,
Staatspresiden t.
Op last,
S\VART,
S taa tssecretaris.
Gou vernemen tskan to or,
Pretoria, 14 December 1874.

\WET No. 3, 1874,
Om te bepalen e toelating van personen om Transporten
en Acten va Verband uit te werken in de Zuid.11. ikaansche Republiek.

Vastgesteld bij Volksra dsbesluiten, dd. 17-21 October 1874,
Artt. 135, 136, 137, 143, 146, 147 en 148.

NADEMAAL de plig en der ambtenaren en anderen
naauwkeuriger bepaald mo ten worden, ten opzigte van het
uitmaken van acten van ve and en transporten,
Zoo wordt bij deze vastg steld : ART. 1. Elk burger zal eregtigd zijn, transporten ofBurgers geregtigd
verband-acten voor zichzelven it te maken, en zullen van t:ansportact~n voor
nu voortaan geene ambtenaren g regtigd zijn in kantooruren z1ehzelven mt te
·
k
d
·
d ' d .
k maken. Ambtenaren
pr1vaat wer te oen, en wanne r 1eman zoo amge pra - belet. Tarief.
tijk wil uitoefenen, zal hij behoorlij licentie moeten uitnemen,
en dat het tarief niet meer zal zijn dan 21 shillings.
2. Eenig persoon door de Re ering vertrouwd en ge- Licentie voor uitmaexamineerd voor het uitmaken van
ansporten en Verband- ken van transport.
.. van eene 11c
. n t'1e groot V"f
ac t en moe t voorz1en
ZIJn
IJ p ond en en verbandacten.
Sterling, met uitzondering van pers en voor zichzelven
Transporten en Verband-Acten uitmak: nde zullen geen licentie behoeven.
3. Het examen genoemd in het vo rgaand artikel zal Commissie van exa-..
worden afgenomen door de Commissie v n Examihatoren, minatoren.
zullende door den applicant daarvoor mo ten worden be-

1) Deze afkondiging is nog niet ge beurd, ofschoon de Volksraad bij
beslmt van 15 Junij 1883, art. 345, de afkondiging dezer wet op nieuw
heeft goedgekeurd.
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£10, 1 waarvan de helft zal gaan in de Gouvernements
kas en de a dere helft verdeeld worden tusschen de leden
der' Commissie an Examinatoren in de Regtsgeleerdheid. 2)
4. Alle we en en bepalingen met het bovenstaande in
strijd worden hie bij teruggetrokken.
5. Deze wet z l in werking komen, drie maanden na de
afkondiging derzelv volgens Art. 69 der Grondwet.

Fooi voor toelating. taald

Herroeping van
vraegere wetten.
In werking treden
-der wet.

THOS. BURGERS,
Staatspresident.
Op last,
SvVART,
Staatss ecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 3 November 1874.

WET No. 4, 1874.

3)

REGELENDE :HET ONDERWIJS IN DE ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK.

Vastgesteld bij Vblksraadsbesluit, Art. 155, d.d.
2~ October 1874.
\

Inleiding.

NADEMAAL het n0odig bevonden is, dat de inrigting
van het openbaar onderwijs, met eerbiediging van ieders
godsdienstige begrippen, door de wet worde geregeld, gelijk
dezelve van Staatswege geldelijke ondersteuning vindt, en
nademaal het noodig is. dat overal in het land en zooverre
het mogelijk is van R~geringswege voorziening worde gemaakt voor voldoend openbaar onderwijs, en dat het onder1
wijs zoo veel mogelijk 1vrij zal zijn, behoudens het toezigt
der Regering en behoudens het onderzoek naar de bekwaamheid en zedelijkheid der dnderwijzer en onderwijzeressen:
1·

·----

---~

-'-----

---

1) Dit bedrag iR vermin de! d op :/t7 10s. door V. R. B. 22 Mei 1875,
Art. 114, maar later verhoogd op £12 bij Gouvernements Kennisgeving
No. 36, Staatscou'l"ant 1 Maart 1883, No. 107.
2) Zie bepalingen der Commissie Yan Examinatoren, Sta11tscourant
1 )iaart 1883, No. 107.
3) Deze Wet werd op verzoek van den waarn. Staatspresiclent uitgesteld bij V.R.B. 28 Mei 1875, art. 164, in werking gesteld bij G. K.
StMtscoumnt 23 Febr. 1876, No. 621. en herropen bij Wet No. 10, 1880;
en zie Wet No. 1, 1~.82. Zie verder V.R.B. 3 Oct. 1884, art. 749, 13 Junij 1885,
art. 401, 15 JumJ 1885, a::-t. 405 en 407. 8 Julij 1885, art. 735, 4 Aug.
1885, ar'. 1136 en 1138 en 2 Junij 1886, art. 411.
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Zoo is het dat Ik, Thomas F an<_;ois Burgers, Staatspresident der Z. A. Republiek, me toestcmming van den
Hoog-Ed. Achtbaren Volksraad, heb goedgevonden vast te
stellen, gelijk ik bij deze goedvindt ast .te stellen : I.
ALGEMEENE BEPALI GEN.

ART. 1. Het onderwijs wordt o~derscheiden in lager en Onderwijs verdeelt
hooger onderwijs.
in lager en hooger.
2. Het lager onderwijs worclt onderscheiclen in gewoonLager onderw. verd.
en meer uitgebreicl onclerwijs.
!
ingew.enm.uitgebr.
3. Het gewoon lager onderwijs o±nvat het onderwijs in:- Omvatting van gew.
lager onderwijs.
:
a- h et 1ezen,
,
b-het schrijven,
c-het rekenen,
d-de beginselen der Vormleer, indien mogelijk,
e-die cler N ederduitsche Taal,
f-die der Aardrijkskunde,
g-die der Geschiedenis,
h-het zingen,
4. Tot het me er uitgebreid lager onclerwijs wordt, be- Omvatting van meer
halve het bepaalcle in het voorgaand artikel, gerekend het uitgebreid onderwija
onderwijs in:i-die der kennis van de Na;tuur,
k-de beginselen der kennis! van de levende talen,
vooral de Engelsche taal,
Z-clie cler vViskuncle,
m-die cler Landbouwkunde,
n-de Gymnastiek, indien do r de ouders of voogden
verlangd, en de oefening in het gebruik van sabel
en geweer, alsook in he drillen,
o- het Teekenen,
p-Hanclwerken voor meisjes
q-cle oefening in de Muzij , zoowel theoretisch als
praktisch.
5. Tot het hooger onderwij s wo dt gerekend het oncler- Omvatting v. hooger
wijs in:onderwijs.
1

a-Hoogere N ederduitsche en Engelsche Taalkunde,
b-de Fransche en Hoogcluits he talen,
c-de Latijnsche en Grieksch talen,
d-Hoogere Reken- en Meet nde,
e-Algebra,
f-Scheikunde, ook die van en Landbouw,
g-Natuurlijke Historie,
h- Physiologie cl er clieren,
i-Geologie en Mineralogie,
k- Technologie,
1-Aardrijkskuncle, zoowel Pohtieke als Physieke.
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m-Algemeene geschi~denis en geschiedenis der Letterkunde,
n-Sterrekunde,
o-Logica,
p-Muzijk en Teekenkunst.
6. De scholen worden onderscheiden in drie klassen :-

Verdeeling in 3 kl.

1. Voor het gewoon lager onderwijs, en dragen den
naam van "'\Vijkscholen, waarvan er minstens een
in elk Veldcornetschap zal bestaan.
2. Voor het meer uitgebreid lager onderwijs, en dragen
den naam van Distriktsscholen, waarvan op iedere
hoofdplaats van een distrikt een zal bestaan.
3. Voor het hooger onderwijs, en dragen den naam
van Gymnasium, dat vooreerst een Gymnasium
wordt opgerigt te Pretoria, en dan, zoodra zulks
mogelijk is, te Potchefstroom, en daarna, indien
doenlijk, ook in andere steden of dorpen.

1. Wijkscholen.

2. Districtsscholen.

3. Gymnasium.

Schaal van toelage
7. AI deze
door het Gouverne- eene"!!"toelage op
Daent gegeven.
-~

scholen ontvangen van het Gouvernement
de volgende voege:

Voor de eerste: De som van £25 jaarlijks, indien er
het getal van twaalf kinderen geregeld onderwijs
in ontvangen; £50 als het getal komt tot 25
kinderen, en voor elke tien kinderen dat getal te
bovengaande eene vermeerdering van £20.
Voor de tweede: De som van £300 per jaar, en in
geval er meer dan honderd kinderen onderwijs
geregeld in ontvangen, ·eene vermeerdering van
£100 voor hulponderwijs.
Voor de derde: De som ;van £500 per jaar.
I

Verdeeling van onderwijzers in drie en
klassen en elk in
twee ran:;en.

8. De onderwijzers worden qnderscheiden in drie klassen
elke klas in twee rangen, O}) de volgende wiJ' ze :
1. Onderwijzer eerste klass ,
2.
do.
do.
3.
do.
tweede klas e
4.
do.
do.
5.
do.
derde klasse
6.
do.
do.

lste
2de
lste
2de
lste
2de

rang.
do.
do.
do.
do.
do.

Regering zorgt voor
9. De Regering draagt zorg
hoofd- en takdepot, schoolbehoeften, modellen van scho
voor schoolbehoef- h t
.. b enoo d'1gd 1s,
· op d e
ten, modellen, enz.
e on d erwiJS

or een hoofd-depot voor
lmeubelement en wat tot
zete1p 1aats; en voor een
takdepot te Potchefstroom, waarvan et eerste onder onmiddelijk toezigt en het laatste onder oppertoezigt van den
Superintendent Generaal van Opvoe ing, en waarvoor deze
verantwoordelijk is aan de Regering.
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10. De verschillende Schoolcommissien in iedere wijk en Schoolcomm. zorgen
district zorgen voor een behoorlijk schoolgebouw en zijn voor ~c~oolgebouw,
meubilair en verdere toebehooren.
meubilau, enz.
Als er geen geschikte Gouvernementsgrond of andere Aankoop van grond.
open grond te vinden is tot het bouwen van een wijkschool
zal de Schoolcommissie daartoe zulk een stuk grond aankoopen of op eene andere wijze trachten te verkrijgen, als
zij best rekent. Ook zal zoodanig gebouw tot geen ander Gebruik v. gebouw.
einde gebruikt worden. Alleen zal het nog gebezigd mogen
worden tot de uitoefening van openbare Goasdienst, indien
vereischt.
I
11. De tegenwoordige schoolgebouwen, P.et Gouverne-TransportvanGouv.
ment toebehoorende, zullen kosteloos door qe Regering op schoolgebou~e~. op
· ·.. t er p l aat s~ waar ZlJ ZlJn, die
schoolcommiSSien
d e verse h 1'llen d e Sch oo1co~mlSSien,
dezelve mogen
worden getransporteerd, d1e het regt zullen hebben onder verkoopen.
voorkennis der Regering dezelve zoo noodig t~ verkoopen en
de opbrengst daarvan aan te wenden tot bouw of aankoop
van meer geschikte localen.
12. Geene school zal aanspraak hebben · op geldelijke Geene geldelijke onondersteuning van de Regering tenzij het vereischte getal derst. zonder verleerlingen hebbende, volgens art. 24.
eischte getal leerl.
13. De Superintendent Generaal van Opvoeding heeft Toezigt over schooltoezigt over al de schoolgebouwen. Geen schoolonderwijs zal gebouwen d?or Sup.
. . vertegen- van opvoedmg.
. l ocal en d'1e d oor h em of ZIJn
gegeven word en 1n
woordiger verklaard zullen zijn, wegens gebrek aan ruimte
of anderzins, schadelijk te wezen voor de gezondheid der
kinderen.
14. Indien in zijne uitspraak niet wordt berust, beslist ~eslissi~g der Regede Regering, na ingesteld onderzoek. In afwacht:lng der eind- rmg na mgesteld on.. 1n
. h et age
£ k eurd e l oyaa
, 1 wor d en derzoek.
. .
k an h et ond erWlJS
b esl1ssmg
voortgezet.
\
15. Eenige ouder of voogd van schoolgaand~ kinderen ~~agten over localen
kan zijne klagte over de ongeschiktheid der schoollocalen of biJ d~? s_up. va.n On..
..
.
:
d..-;rwiJS m te d1enen.
h et d aar b lJ behoorende, biJ den Superintendent G neraal van
Opvoeding of zijn vertegenwoordiger indienen.
16. Voor de Goudvelden of andere plaatsen, aar mijn- Speciale regulatien
werken op groote schaal worden uitgevoerd en
le kinde- voor de goudvelden.
ren zijn, worden speciale regulatien gevolgd, in ov reenstemming met den geest van deze wet, door den Supe intendent
Generaal van Opvoeding voorgeschreven.
17. Het onderw~js wordt gegeven door hoofdonderwijzers en kweekelingen, zoo wel mannelijke
welijke.
18. Niemand zal in eenige school, die Gouver ements- Geen onderwijs als
toelage ontvangt, onderwiJ' s mogen !:!'even, tenziJ' hij daartoe door behoorl. ~~ngc.
..
.
stelde onderWIJZers.
van R egermgswege ZIJne aanstellmg heeft.
19. Zulke aanstelling geschiedt alleen wanneer de a plicant Geene aanst. tenzij
v. diploma voorzien.
of gekozene behoorlijk voorzien is van een diploma.
20. Dit ziet echter niet op kweekelingen, of op ilitaire K weekelingen, enz.,
uitgesloten.
onderwijzers.
1

..

..

u
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II.
BIJZONDERE

BEPALI~GE~

VA~

DE SCHOLEN.

Scholen direct on21. Iedere Wijk-, Distrikts- of Hoogere School staat di~er alg. toezi?t van rect onder generaal opzigt van den Superintendent Generaal
Sup. en vsapnecsicahalool- van Opvoeding en het verder onmidclelijk toezigt van de
toezig~ ...
comm1sswn.
plaatselijke schoolcommissie.
Plaatsen van wijk22. De Wijkscholen zullen op zoodanige plaatsen en in
schole~ ~~or school- zoodanige localen worden gehouclen als geschikt zullen gecommissien bepaald.
. .

oordeeld worden door de schoolcommiSSie.
worclen gehouden op de hoofdin geschikte gehuurde of eigene
localen.
Beperking v. toelage
24. Geene Wijkschool zal aanspraak kunnen maken op
Gouvernements Toelage tenzij er minstens 12 kinderen geregeld onderwijs ontvangen; en geene Distriktsschool tenzij
er ten minsten 40 kinderen geregeld onderwijs ontvangen.
Alle blanke kinde25. Tot de scholen worden toegelaten alle blanke kinren ~onder onqer- deren, zonder onderscheid van Goclsdienst, echter met goedscheid
v. Godsd1enst k eur1ng
·
d er d'1rect'1e en on cl er zu lk e voorwaarden as
1 h'1erna.
toegelaten.
bepaald zullen worden.
Geen Godsdienst26. Geen Godsdienst-onderwijs wordt in de schooluren
onderwijs binnen
O'egeven · echter zullen de schoollocalen buiten de schoolnren
0
schooluren, maar
'cl · d
d er seh oo1commlSSien,
· ·
d aartoe b esch1kbaar
·
localen beschikbaar met goe v1n en
ten dien einde.
zijn voor Godsdienstleeraars of onderwijzers, zullende verder
in iedere school in den Bijbel gelezen en in de Bijbelgeschiedenis onderwezen worden.
Schooluren ~edu27. De schooluren zijn gedurende den wintertijcl, d. i.,
rende den wmter en van 1 April tot 1 October van 9 tot 12 uur a.m. en van
zomer
'
,
'
·
2 tot 4 uur p.m., en gedurencle den zomer, d. i., van 1
October tot 1 April, van 8 tot 11 uur a.m., en van 3 tot
5 uur p.m.
Schoolgelden.
28. De schoolgelden zullen zijn : -Voor de Wijkscholen : Dictrictsscholen op
23. De Districtsscholen
hoofdpl. v. district. plaats van ieder district en

Wijkscholen.

1. Voor kinderen beneden 7 jaar, 4s. 6d. per maand.
2. Voor kincleren boven 7 jaar, 8s. per maand.
Districtsscholen.

Voor de Distriktsscholen : 1. Voor ldncleren beneden 7 jaar, 6s. per maand.
2. Voor kinderen boven 7\ jaar, 10s. per maancl.

Hoogere Scholen.

Voor de Hooge Scholen : 1. Voor kinderen beneden 14 jaar, 20s. per maand.
2. Voor kinderen boven 14\ jaar, 30s. per maand.

Sc~?olgelden maa~1dehJks betaalbaar.

29 .. De schoolgelden zijn maaJdelijks betaalbaar aan den
Tresaur1er der Schoolcommissie.
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30. De Regering heeft regt, op aanbeveliDtg der School- Regering gemagtigd
commissie aan arme kinderen ten deele of gehfel het school- gratis onderwijs toe
te staan.
geld te seh' enk en.
.
I

31. Er zullen drie vacantien zijn : Vacantien.
1. Van 25 September tot 5 October. I
2. Van 20 December tot 20 Januarijj
3. Van eene week v66r tot eene w.eek na Paschen.
Tevens zal er geene school gehpuden worden op
Zaturdagen, Zon- en Feestdagen. 1
I

32. Het onderwijs wordt aan meisjes en jongens, zoo Onderw. voor beide
veel doenlijk is, te zamen gegeven, hoe'Yel zij afzonderlijke geslagten ~e zamen,
•t 1 t
hebben .
;
maar afz. zttplaatsen
z1 p aa sen
1
33. Waar eene onderwijzeres aan eep.e school verbonden Meisjes onder be·
is, zijn de meisjes, indien verlangd wordEmde door de ouders stuur .van on.derwijof voogden, in den namiddag uitsluitend onder haar bestuur zeres m namtddag.
in een afzonderlijk locaal voor het leeren van handwerken,
schrijven, teekenen, enz.
34. Het toelaten van kinderen tot, of uitzetten uU de Toelating en uitzet·
school, geschiedt niet dan met toestemming der School- ting ni~t zonder toecommissie.
;
stemmmg.
35. Jaarlijks wordt een examen van de leerlingen ge- Tijd van examen.
kouden, in de maand December, tenzij om gewigtige redenen,
door den Sup. Gen. van Opvoeding vooruit anders bepaald.
V66r elke van de twee andere vacan!tien wordt een examen
in tegenwoordigheid der Schoolcommissie gehouden.
36. Iederen ouder of voogd staa~ het vrij, naar verkie- Over hetgebruik der
zing, zijne kinderen in de Nederdu~tsche of Engelsche taa}Nederduitsche el!te doen onderwiJ. zen Het onderwiJ.S wordt gegeven in de Engelsche talen 1 ~
.
·
'
..
.. . de school na verkieNederdmtsche taal, doch staat het d~n onderWlJzer vrlJ zwhzing van ouders.
bij afwisseling ook van het Engelsch te bedienen. W aar
twee onderwijzers zijn, een voor h~t Nederduitsch en een
voor het Engelsch, ge bruikt ieder de taal waarin hij onderwij s geeft.
:
37. Het .staat iederen burger vrij; de scholen te bezoeken: Bezoek der scholen
doch zonder zich met de werkzaan:llheden der school in te voor elk burger vrij.
laten of die te hinderen.
·
38. In de Distriktsscholen kart ook hooger onderwijs Hooger onderwijs
gegeven worden dan in art. 4 bepaalP-, doch in zulke gevallen kan ook in districtsbetalen de leerlingen de helft meet dan het schoolgeld in ~cholen gegeven
art. 28 bepaald. Dit geschiedt nieti zonder voorkennis van worden.
den Superintendent Generaal van O~:voeding.
Ill.

i
1:

VAN DE ONDERWIJZERS EN ON:qERWIJZERESSEN.

onderwijz~ressen

39. De onderwijzers en
worden gekozen Kiezingen v?.ordragt
door de verschillende plaatselijke Sc:H,oolcommissien, die de van onderwtJzers en
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gekozenen ter approbatie en ter verkrijging der aanstelling,
door middel van den Superintendent Generaal van Opvoe.
ding, aan de Regering voorgedragen.
Wie verkiesbaar zijn
40. Voor de betrekking van hoofd-onderwijzer in de
voor betrekking van Hoogere Scholen zijn alleen verkiesbaar:

()nderwijzeressen
door schoolcomm.

hoofdonderwijzers
in hoogere scholen.

Voor hulponderwijzers.

1. Onderwijzers van de eerste klasse, eersten rang.
2. Doctoren in de Letteren, Go4geleerdheid, Philosophie
en Regtsgeleerdheid.
I
3. Kandidaten in de Letteren/ en die den graad van
Master of Arts, of Bach~lor of Arts, aan eenige
Universiteit ontvangen hiebben.

Voor de betrekking van hulponderwijzer in de Hoogere
School:
1. Behalve de bovengenoemden, onderwijzers van de
eerste klasse, tweden rang.
2. Kandidaten in de Theologie en Philosophie.
3. Personen die aan de hoogescholen alhier het eerste
klasse certificaat hebben ontvangen.

Voor hoofdonderVoor de
wijzers in districts· triktsscholen :
scholen.

betrekking van hoofdonderwijzer in de Dis-

1. Behalve voornoemden, onderwijzers tweede klasse,
eersten rang.
2. Personen die in Holland het certificaat hebben
ontvangen van onderwijzer tweeden rang.
3. Personen die goede getuigschriften uit het buitenland hebben van bekwaamheid, welke door den
Superintendent Generaal van Opvoeding zijn goed·
gekeurd.
Voor hulponderVoor
wijzers in districts- scholen :
scholen.

de betrekking van hulponderwijzer in de Distrikts-

1. Behalve voornoemden_ onderwijzers tweede klasse,
tweeden rang.
2. Personen die aan een hoogeschool alhier het 2de
klasse certificaat hebben ontvangen en goedgevorderde kweekelingen der school, met goedkeuring van den SupEjrintendent Generaal.
3. Onderwijzer derde klasse, eersten rang, en zulke
geschikte personen als I de Superintendent Generaal goedkeurt.
•
Voor hoofdonderwijzers in wijkscholen.

Voor de betrekking van
school:

hoof~onderwijzer

in eene Wijk-

1

1. Onderwijzers derde klasse, eersten rang: voor hulponderwijzer alle onderw'jzers derde klasse of gevorderde leerlingen.
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41. Be~alve de bovengenoe:n;.de vereisc~en, ~ordt van ':.~rdere kwalificaelk onderWIJzer gevorderd, dat hlJ van goed zedehJk gedrag twn.
zij en lidmaat eener Protestantsche Kerk.
ehoorlijke certiticaten zullen hieromtrent van onbekende ersonen worden
;·,~~~evorderd.
/
·:
42. Voor de vereischten van onderwij~ers tot verkrijgen Vereischten tot vervan diplomas, zie onder hoofdexamens
artikels in deze krijging v. diplomas.
wet voorkomende.
43. De jaarwedden van de onderwi"zers zullen niet min- Salar~.ssen voor onder zijn dan,dennJztrs.

T
ah

Voor HoofdonderwijzerHoogere school
Distriktsschool
Wijkschool

r·•
I
i•••

i .••

£400
£200
£100

Voor hulponderwijzersHoogere school
Distriktsschool
Wijkschool

···;

£250
£125
£ 30

I

44. Onderwijzeressen krijgen! respectievelijk dezelfde jaar- Salarissen voor onwedden.
derwijzeressen.
45. Daar de behoeftc aanl hulponderwijzers afhangt Aanstelling v. hulpvan omstandigheden wordt in d~ al of niet noodzakelijke onderwijzer overge.
· .,
ten aan Sup. van
aans t e11mg
van een 'hu 1pon d erWlJrZer
overge1at en aan d e b e- la
Opvoeding.
oordee1ing van den Superintend~nt Generaal van Opvoeding.
46. Ieder onderwijzer of on~erwijzeres zal, in geval van Schorsing v. onderwangedrag, door de schoolcomfnissie kunnen worden ge- wijzer .of onderwij· za1 .h"Iervan 1' b"Innen 14 d agen gege_ven zeres
m geval
seh orst , en k enn1s
wangedrag
doorvan
worden aan den Super1ntender Generaal van Opvoed1ng, schoolcommissie.
die de zaak zal onderzoeken, e de schorsing bevestigen of
opheffen.
In geval van ontevredenltid van een der partijen, valt Beroep op Uitv.
beroep op den H. E. Uitvoere den Raad. Doch dit moet Raad.
geschieden binnen eene maan na de ontvangst der beslissing van den Superintendent eneraal van Opvoeding. Op
de finale beslissing der Reger· g volgt onmiddelijk ontslag
uit de dienst of opheffing de schorsing.
47. l1~ervol ontslag wor t, na eene kennisgeving van Ontslag door Regedrie maanden, door de Rege ng op verzoek van den appli- ring.
kant gegeven, doch niet zon er voorkennis van de schoolcommissie en den Superinte dent Generaal van Opvoeding.
48. Behalve in gevalle , zoo als van insubordinatie na- Bevoegdheid tot h.~t
latigheid in dienst dronken chap en onbevoegdheid wegens geven v~n onderwiJS
vervalt m zekere ge'
.
een of andere red en, verva de bevoegdhe1d tot het geven vallen.
van onderwijs in de schole voor hen die bij een vonnis
veroordeeld z~jn wegens op igterij, meineed, misbruik van
vertrouwen of aantasting de zeden.
i
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Bevoegdheid niet
49. Die de bevoegdheid tot het geven van onderwijs
zonder toe~temming verloren heeft, om redenen in het voorgaande artikel gevan Regermg terug noemd, kan haar niet terugkriJ' gen, zonder toestemming van
te krijgen.

den HEd. Uitvoerenden Raad.

Pligten van onder50. De onderwijzers en onderwijzeressen hebben te letten
wijzers en onderwij- zoowel op de karaktervorming der leerlingen als op hunne
zeressen betreffende
·
·
Z"~
karaktervorming,
verstandsontw1'kk e1'mg en vermeer d ~rm~
van ky.enms.
reinheid v.ligchaam hebben tevens te letten op de re1nhe1d van hgchaam en
en g.eest, enz., der geest, op het gedrag en de gezondheid der leerlingen, en
leerlmgen.
zullen daartoe buiten de gewone schooluren zoo veel moge-

lijk zich op vriendschappelijken voet met de leerlingen in
aanraking stellen en hen bij de ligchaamsoefeningen onderrigten.
Verdere pligten van
51. De onderwijzers of onderwijzeressen zullen zich ontonde:.wijzers n on- houden van iets te leeren, te doen of te laten wat strijdig
derwiJzeressen om- .
d en eerb'1e d , verse h u ld'1gd aan d e go d sd'1enst'1ge betrent Godsdienstige lS met
begrippen, enz.
grippen van andersdenkenden, van het geven van onderwijs
in de Godsdienst gedurende de schooluren, en zich zelfs
buiten de schooluren er niet mede inlaten, tenz~j op uitdrukkelijk verzoek van de ouders of voogden der kinderen.
Onde.~wijzers en on52. De onderwijzers of onderwijzeressen mogen geene
dervnJzeressen mo- ambten of bediening bekleeden dan met goedkeuring der
gen geene ambten R
.
Z"lJ mogen geen h and e1 d rlJven,
..
·
d oen,
bekleeden handel
eger1ng.
geen nenng
drijven n~ch beroep nog eenig beroep uitoefenen. Dit verbod is mede toepasseuitoefenen.
lijk op de leden van het gezin der onderwijzers en onderwijzeressen, voor zoo verre het verbodene ten huize van deze
zou geschieden.
Hoofdonderwijzer
53. De hoofdonderwijzer van elke school zal zorg dragen
zal.zorg dragen voor voor de registers der school dezelve bijhouden en maandelijks
registers der school- . .
'
.
en maandclijksche ZlJne rapporten, volgens schema 1n art. 141 vervat, opzenden
rapporten.
naar den Superintendent Generaal van Opvoeding. Hij is
tevens belast met den verkoop van boeken en andere schoolbehoeften.
t

IV.
V AN DE

SCHOOLCOMMISSIEN.

Zamenstelling der
54. Iedere school zal staan onder het onmiddel~jk toesdchoolbcommissie
zigt van eene commissie, bestaande uit zes leden, gekozen
oor urgers gekoz. d
d b
lk
"k
d e W"k
Veldk. Voo~·zitter v. oor e urgers van e e WlJ , voor
lJ se h o1en, en de
wijkscholen en Land- burgers van elk dorp of elke stad voor de Distriktsscholen.
drost ex-officio van Behalve deze leden zal de Veldcornet ex-officio Voorzitter zijn
districtsscholen
d er W"k
· · en' d e L an dd rost van het d'1str1c
·t
Arubtsti'd.
·
lJ seh oo1-commissie,
J
ex-o,fficio Voorzitter van de Distriktsschoolcommissie. De

Secretaris zal Thesaurier zijn.

leden worden gekozen voor den tijd van drie jaren; doch
kunnen, zulks begeerende, te eenigen tijd aftreden.
55. Uit de Schoolcommissie wordt een Secretaris gekozen, die tevens ook Tresaurier zal zijn.
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56. De hoofdonderwijzer van elke school he~ft zitting en Hoofdonderwijzer
regt van stem men in de vergadering der Schoolcommissie heeft zitting en stem
· geva11 e~ cl'lC h em of ZlJn
.. h u 1pon d er;WIJzer
· ..
persoonlijke
b el1al
1n
of on-'behalve
gevallen.
derw~Jr,eri3 per3oonhJk ge1den.
57. De directie der Hoogere Scholen is. in handen van Zamenstelling van
eene commissie, bestaande uit zes leden, ge~wzen door de cornmissie voor hooburger.s van de stad waarin zij gevestigd zijn, /en op de zetel- gerJ scholen.
plaat~ bovcndien uit twee leden van den Uitf. Raad en den
Superintendent Generaal van Opvoeding.
/
58. De Schoolcommissie zorgt voor een/ geschikt school- Pligte? ~an schoolgebouvr en toehehooren, voor het meubl~ment der school, commissie.
de hehoorlijke uitbetaling der jaarwedden/aan de onderwijzers en voor een geregeld driemaandelijksph verslag van de
werkzaamheden der commissie aan den Superintendent Generaal van Opvoeding, door middel van Jlaren Secretaris opgezonden.
/
59. De leden der Schoolcommissi~ zijn gehouden, de Bezoek der scholen
school gere<Yelcl
te bezoeken acht te slaan op de werkzaam- door leden der com0
'
missie e'l daarmede
h e den d erze1ve, c:l en st aat van
c1e 1oca1'/en en ver d ere toe b e- verbondene
verplighooren waar te nemen en toe te zien dat alles behoorlijk in tingen.
orde is, en de onderwijzers zijn verpligt hun de noodige
inlichting te geven. De commissie heeft echter geen regt
om zich met de wer kzaamheden van · de school in te laten,
noch met de wijze waarop het onderwijs wordt gegeven, behoorende dit tot de pligten van der{ Superintendent Generaa1. Indien zij echter bezwaren hebpen tegen de wijze van
onderrigt geven of iets daarmede in;' betrekking, kunnen zij
zich wenden tot den Superintend~nt Generaal van Opvoeding. Iedere onderwijzer of onder}Vijzeres zal in geval van
wangedrag, enz., (zie art. 4o).
I
60. De Schoolcommissie bepaalt den dag voor het publieke Dag van publiek
examen en regelt de werkzaamhedbn in overleg met de on- examen dooi schoold erw~]zers.
· ", ' z:.IJ IS
· voor t s verp l'1gtl1, zoovee1 mogel"k
bepaald
IJ h aren commissie
engelden collecteerd
zedelijken invloed te gebruiken Itot bevordering van het voor prijzen.
onderwijs. Daartoe doet zij kollekten voor prijzen, leer- en
speelbehoeften voor de leerlingen./
61. De Secretaris en Thesahrier der Schoolcommissie Pligten v. Secretaris
zorgt voor de geregelde invorderi g der schoolgelden en uit- en Thesaurier.
betaling van de jaarwedden de onderwijzers. Hij doet er
maandelijks verslag van bij den uperintendent Generaal van
Opvoeding.
62. De Schoolcomm1ssie h udt maandelijks eene gere- Vergaderingen der
gelde vergadering en bovendien zoo dikwijls als de werk- schoolcommissie.
zaamhcden zulks vorderen.
63. Ingeval van eene vacat re in de commissie worden Stappen in geval va.n
dadelijk stappen genomen om een ander te laten kiezen, vacature.
volgens art. 62.
64. De commissie heeft h t regt huishoudelijke bepa- Comm. regt huish.
lingen te maken, die echter net in strijd mogen zijn met bepalingen te maken
deze wet.

.:e
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Officieel bezoek der
school door eo mm. of

65. Minstens iedere drie maanden bezoekt de commissie
eenige afgevaardigden uit haar midden de school officieel.

V.
I

V AN DEN

SUPERINTENDE~T GENERAAL V AN OPVOEDING.
I

I

'

Superintendent-<J:e66. Er zal een Superinte:1dent jGe~eraal v~~ Opvoeding
neraal v. OJ?voedmg zijn, aangesteld door de Regenng, dte ZIJn verbhJf zal hebben
doorlRd evgeru;g latan op de zetelplaats. Hij moet iemab.d zijn van erkende wegeste . ere1sc 1 en. tenschappe lJke
..
b el{waam h m'd en li.dmaat van eene p·roest

1
tantsche kerk.
Ambtstijd.
67. Hij wordt aangesteld voor: den tijd van zcvenjaren,
doch kan wegens nalatigheid of wangedrag en onbekwaamheid
te eeniger tijd door de Regering uit zijn dienst ontzet worden.
Salaris.
68. Hij geniet eene jaarwedde van £600, 1) behalve
reiskosten volgens tarief voor het bezoeken der scholen.
PHgten van Super69. Hij is belast met het oppertoezigt over de scholen,
intendent van Op- met de regeling van het onderwijs, met de geldelijke en
voeding.
algemeene administratie van de depots ; zorgt voor de geregelde opzending van de maandstaten en copie-registers
der scholen.
Verdere pligten om70. Hij bezoekt ten minste eenmaal in het jaar in persoon
trent bezoek van
alle Hoogescholen en Distriksscholen en zooveel mogelijk de
scholen.
Wijksccholen.
Beslissing ter eerste
71. Hij beslist ter eerster instantie over geschillen, tusin~~~~tie over ge- schen onderwijzers en Schoolcommissic ontstaan, alsook oyer
11
se
en.
de geschiktheid der school-localen.
Jaarlijksch verslag
72: Hij doet jaarlijks in de maand Maart verslag aan
aan de Regering.
de Regering van den algemeenen staat van het onderwijs,
welk versl~ in de Staatscourant wordt gepubliceerd.
"

I

VI.
I

VAN DE

J<~XkMENS. 2)

J.

De vereischten voJr onderwijzers dm·de klasse zijn :
1

Vereischten voor
onderwijzers derde
klasse.
Beoordeeling.

73. Naanwkeurig en natur rlijk lezen met een bcschaafde
uitspraak. De lezers moeten daarbij blijken gevcn dat z~j
het gelezene verstaan.
7 4. Het vervaardigen van\ een schoonschrift-groot, middelsoort en klein-het laatste zoowel met ecn loopende als
staande hand. Bij het beoordeelen van het schrift wordt ook
op dat der opstellen gelet.
1) Zie Volksraadsbesluit, art, 22, dd. 12 November 1874.
2) Zie Regulatien voor het Examen van Onderwiizers vast<rest.eld
bij besluit van den Uitv. Raad, gepubliceerd in 8taatscour~nt 17 Mei
1876, No. 633.
\
'
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7 5. Voldoende kennis van de rededeelen, van de woordvorming en vormverandering; bedrevenheid/ in het taal- en
redekundig ontleden, bekendheid met de / regels voor het
plaatsen van de leesteekens en met die va:q de gebruikelijke
spelling, alsmede bedrevenheid in de toepa~sing van beiden.
76. Vaardigheid om zich zoowel monc.ieling als schriftelijk juist en gemakkelijk uit te drukken. / Zij wordt beoor- Beoordeeling.
decld:
77. N aar de wijze, waarop de vragm , in den loop van
het examen gedaan, zijn beantwoord.
j
78. Naar een of twee opstellen ov
onderwerpen, die
verondersteld mogen worden aan de. ervaardigers bekend
te zijn.
79. Grondigo bodrevenhoid in de ier hoofdbeworkingen Bedrevenheid in de
der rekenkunst zoowel met gewone e tiendeeliO'e
breuken vier hoofdbewerkin,_.
0
der rek"nkunst
als met geheele' getallen, en daarenb ven vaardigheid in de' gen
enz.
~
,.
toepassing der hoofdregels bij de se iftelijke oplossing van
vraagstukken on bij het rekenen nit et hoofd. Naauwkeurige
bekendkeid met het tegenwoordige s elsel van munten, maten
en gewigten, en met die maten en ewigten zelve.
80. De hulponderwijzers moern tevens kennis hebben Leer der evenredigvan de leer der evenredigheden n in staat zijn om een- heden en oplossen
. vraagstu kl{en, steunen de 'o
1
1
van vraagstukken~
vou d1ge
10 eer, v ug en naauwkeurig op te lossen.
.
•
1
81. Algememeene kennis va. n1 de oppervlakte. der aarde Kennisderaardrijksen van de staatkundige aardriJ'ksbeschriJ'ving eon en ander kund~. en staatk.~n<L
•
!
'
aardriJksbescbriJV ~
verkregen ook door het gebrmkian globe en landkaarten.
82. Bekendhoid met de ho fdpunten der go.· schiodonis Kennis der hoofd'in 't algemeen.
punten der gesch.
83. Eenige bekendheid m
dieren, plan ten en delf- Bekendheid met
stoffen, en met de algemeene n;atuurkundige eigenschappen dieren, planten en
. h amen.
delfstoffen.
d er 11gc
,1
84. Kennis van het notens1hrift en de toonschalen, voor Kennis v. notenschJr.
zoo ver die noodig zijn voor h~t onderwijs in hot zingen. en de toon$chalea.
85. Duidelijke begrippen v~n de gepaste middelen waar- Duid. begr. v. hand-door de orde en tucht in do s1hool worden gehandhaafd. hav. v. orde en tucht

j

a·

I
B.
VOOR ONDERWIJZER$ 'rWEEDE KLASSE.

86. De vereischten zijn ]:I Naauwkeurig en natuurlijk Vereischten voor
lezen met een. e beschaafde uitt< raak. De lor-er moot daarbij onderwijzers tweede~
klasse.
bllJ. 'k en geven d at h'lJ· h et ge1ez · ne verstaat.
87. Het vervaardigen van een schoonschrift-groot, middelsoort en klein, -het laatste zoowel met oene loopende als
staande hand. Bij het beoord elen van het schrift wordt ook
op dat der opstellen gelet.
88. Eene grondige kenni van de rededeelen, van de
woordvorming en vormverande ing, bedrevenheid in het taal-

I

37

I
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en redckundig ontleden; hekendhcid /met de regels voor het
plaatsen van de leesteekens en met die
van de gebruikelijke
1
spelling, alsmede bedrevenheid in ~• toepassing van bei~e;
bekendheid met de voornaamste r gels der woordvoegmg
en met de betcekenis en kracht der ' oorden ; eenige bekend.
heid met de voornaamste voortbreng clen der lettcrknnde.
89. Vaardigheid om zich zoowel 1ondeling als schriftelijk
juist en gemakkelijk nit to drukken;
B eoordeeling.

90. Zij wordt beoordeeld : -

N aar de wij ze waarop de vragbn,
in den loop van het
1
cxamen godaan, zijn beantwoord.
91. Naar een of twee opstellen 1over de opgegeven onderwerpen.
K.ennis meetkundige
92. Kennis van de meetkundige ligchamen, en van de
jgcbamen.
regtlijnige figuren, gepaard met bedrevenheid in het mededeelen van die kennis aan kinderen.
Grondige kennis der
93. Grondige kennis van de leer der evenredigheden,
leer der evenredig- vaardigheid in hare toepassing op vraagstukken nit het dagcheden tenl okplossen ,._lijksch lcven ; grondige bekendheid met trekken van den
vraags u { en, enz.
.
.
vierkants- en kub10kwortel u1t geheele en gebroken ge·
tallen ; kennis van de eigenschappen der reken- en meetkundige reeksen.
Grondige kennis
94. Grondige kennis zoowel van de hoofdpunten der
h?ofdpunten der
wis- en natuurkundige aardrijksbeschrijving, als van de
w1s- en
natuurkun- staatk un d'1ge d er verse h'll
H et moe t
dige
aardrijksbe1 en d e were ldd ee1en.
schrijving, enz.
blijken dat de onderwijzer die kennis vooral door het gebruik
der aardglobe en van kaarten heeft verkregen, zoodat het
beeld van de oppervlakte der aarde en de betrekkelijke ligging van landen, zeeen, enz., hem klaar en levendig voor
oogen staat. In het schetsen van kaarten uit de vrije hand
mag hij niet onbedreven zijn.
Bekendheid met al95. Bekendheid met de hoofdpunten der algemeene, en
gem. geschiedenis. vooral der vaderlandsche geschiedenis in hun onderling
verband.
Bekendheid met
96. Bekendheid met eenige voorname verschijnsclen uit
versch. der natuur. de bewerktuigde en onbewerktuigde natuur.
Kennis van noten·
97. Kennis van het n6tenschrift, de toonschalen, en
schr. en teekenkunst accoorden, zoover die noodig is om grondig onderwijs in het
zingen te geven, en de teekenkunst.
Duidelijke begrip98. Duidelijke begrippen van de wijze waarop het schoolpen van g~paste en onderwijs onder het aanleeren van gepaste en nuttige kunnutt. kund1gheden. d'1gh ed en, ' d'wns tb aar k an wor·den gemaa k t aan d e ontw1'kkeling van de verstandelijke .vermogens der kinderen en aan
hunne opleiding tot alle maatschappelijke deugden.
Klassikaal onderwijs
99. Van klassikaal onderwijs.
Versch. leerwijzen.
100. Van de vcrschillende leerwijzen in 't algemeen.
Leerwijze v. elk vak.
101. Van de leerwijze voor elk vak in 't bijzonder.
Gepaste middelen
102. Van de gepaste miUdelen waardoor orde en tucht
voor orde en tucht. in de school worden gehandhaafd.
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103. Eenige bekendheid met de ge~chiedenis van de op-Bekendh. metgescb.
voeding en het onderwij.-;.
,
v. opv. en onderwijs.
104. V ervolg voor onderwij zer twe,ede klasse en onder- Verdere vereischten
wijzeres eerste klasse in de vakken, vermeld onder letters Nederd. en Engelsche talen.
1-p.
van ar t . 4 d ezer wet .
,•
De vereischten zijn: Betrekkelijk,' de Nederduitsche en
En gelsche ft:tlen :
'
105. Een goede uitspraak der taal waarin het examenGoede uitspraak.
wordt afgelegd.
106. Vaardigheid in het overz'etten uit en in de taal. Vaard. in overzetten
107. Kennis van de gronden den spraakkunst.
Gronden d. e:praakk.
108. Vaardigheid in het spreken dier taal.
Vaard. in spreken.
BETREKKELIJK DE WISKUNDE:

109. Grondige bedrevenheid in de beginselen der stel- Beginselen der stelkunst tot en met de leer der vierk~nts-vergelijkingen, daar- kunst.
onder begrepen de leer der wortelgrootheden en der gewone
!
logarithmen.
110. Vaardigheid in de oplossi~g van stelkundige vraag- Oplossing van vraagstukken.
:
stukken.
111. Grondige bekendheid me~ de beginselen der vlakke Beginselen vlakke
meetkunst tot aan de ligging en s:dijding der vlakken.
meetkunst.
112. Toepassing van die kelljbis bij de oplossing van Oploe:sing van eenv.
eenvoudige meetkunstige werkstuk~en.
meetk. werkstukkan
I

BETREKKELIJK DE LANDBOUWKUNDE:
I

113. Kennis van den aard eJ zamenstelling der gronden.Kennis dergronden.
114. Van de grondverbeteri~g in het algemeen, alsmedeGrondverbeteringen
van. de meststoffen en hare ve7zameling, bewaring en ge- meststo:ffen.
bru1k.
:
115. Van de planten- en dierenwereld en van de natuur-Planten- en dierenverschijnselen, voor zoover zij v~n invloed zijn op den land- wereld.
bouw.
BETREKKELIJK GiYMN ASTIEK :

116. Theoretische kennis.
Theo. kennis.
117. Praktische bedrevenhe · , bepaaldelijk in de nuttige Prakt. bedrevenheid
ligchaamsoefeningen.
BETREKKELIJK

TEEKENEN:

118. Behendigheid met de erschillende methoden van Versch. methoden
het onderrigt in het handteeken n.
v. handteekenen.
119. Praktische bedrevenhe ·d in het teekenen naar voor- Teekenen van voorbeelden en voorwerpen.
beelden.
120. Kennis van de begins en der perspectief.
Begins. perspectief.
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BETREKKELIJK DE HANDW~RKEN VOOR MEISJES:

Bedrevenheid in
121. Bedrevenheid in nuttige handwerken, als: naaijen,
nuttige handwerken breijen, stoppen, mazen, enz.
Bedrevenheid in
122. Bedrevenheid in fraaije handwerken, als: borduren,
fraaije handwerken. enz.

I

c. I
VOOR ONDERWIJZERES EERSTE KLASSE.

De vereischten zijn:
Vereischten voor
123. Naauwkeurig en natuurlijk lezen met eene beonderwijzf':lres eerste schaafde uitspraak.
De lezeres moet daarbij blijken geven
klasse.
dat zij het gelezene verstaat.
Schoonschrift.
124. Het vervaardigen van een schoonschrift-groot,

middelsoort en klein, het laatste zoowel met eene loopende
als staande hand. Bij het beoordeelen van het schrift wordt
ook op dat der opstellen gelet.
Kennis rededeelen,
Eene meer grondige kennis van de rededeelen, en woordwoordvorming en vorming en vormverandering, dan bij het examen van de
vormsverandering, hulponderwijzers verlangd wordt; bedrevenheid in het taalenz.
en redekundig ontleden, bekendheid met de regels voor het
plaatsen van de leesteekens en met die van de gebruikelijke
spelling, alsmede bedrevenheid in de toepassing van beiden ;
eenige bekendheid met de voornaamste regels der woordvoeging en met de voortbrengselen der nieuwere letterkunde.
Mondeling en schrif125. Vaardigheid om zich zoowel mondeling als schriftelijk uitdrukken. telijk juist en gemakkelijk uit te drukken. Zij wordt beBeoordeeling.
oordeeld :
126. Naar de wijze waarop de vragen, in den loop van
het examen gedaan, zijn beantwoord.
127. Naar een of twee opstellen over opgegeven onderwerpen.
Kennismeetkundige
128. Kennis der eenvoudigste meetkundige ligchamen
l~?c~amen en regt- en der regtlijnige figuren, gepaard met bedrevenheid in het
hJmge :figuren.
mededeelen dezer kennis aan kinderen.
Vier hoofdbewer129. Grondige bedrevenheid in de vier hoofdbewerkingen
kingen der reken- der redekunst zoowel met gewone en tiendeelige breuken
kunst en stelsel van l
h I'
ll
.
. .
maten, munten en as met ge ee e geta en; en daarenboven vaard1ghmd In de
gewigten.
toepassing der hoofdregels .bij de schriftelijke oplossing van
vraagstukken en bij het rekenen uit het hoofd. Naauwkeurige bekendheid met het tegenwoordige stelsel van maten,
munten en gewigten, en met die maten en gewigten zelven.
Leer der evenredig130. De hoofdonderwijieressen moeten tevens voldoende
heden en oplossen kennis hebben van de leer der evenredigheden en in staat
van vraagstukken,
•.
.
·
'
•
ZIJn om eenvoud1ge vraag$ukken, steunende op d1e leer,.
vlug en naauwkeurig op te ~ossen.
Beoordeeling.

1:
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131. Algemeene kennis van de oJpervlakte der aarde Oppervl. der aarde,
en van de staatkundige aardrijksbesc~ijving der wereld- n.~tuurkun~.ig; aard
deelen; eenige bekendheid met de hoofapunten der wis- en ~~~:~f~~ha;;:~t,:n
natuurkundige aardrijksbeschrijving: alles verkregen ook door landkaarten.
~ r
het gebruik van globe en landkaarten./
132. Bekendheid met de hoofdpy:nten der geschiedenis Hoofdpunten der
in het algemeen in hun onderling v;Brband en met die des geschiedenis.
vaderlands in het bijzonder.
/
133. Voldoende bekendheid m~t de dieren, planten en Bekenaheid met
delfstoffen en met de algemeene nattiurkundige eigenschappen dieren, planten en
delfstoffen.
. h
d er Irgc amen.
134. Bekendheid met het notel;ischrift en de toonschalen, Notenschrift, toonzoover die noodig zijn voor het schrbolonderwiJ. s in het zingen · schalen, pianospelen
;.
' en teekenkunst.
tevens met het bespelen van de J?Iano en de teekenkunst.
1
Duideljjke begrippen:
135. Van de wijze waarop •het schoolonderwijs, onder Duidelijke be2;riphet aanleeren van gepaste en nuttjl.ge kundigheden, dienstbaar pen van g:-paste en
,.~t "kk .
wr e1rng van d e vers t an- nutt. kund1gheden.
k an wor d en gemaa1{t aan d e 011L
delijke vermogens der kinderen /en hunne opleiding tot alle
'
maatschappelijke deugden,
136. Van de verschillende ]eerwijzen in 't algemeen.
Versch. leerwijzen.
137. Van de leerwijze voor: elk vak in 't bijzonder.
Elk vak in 't bijz.
138. Van de gepasse midd~len, waardoor orde en tucht Gepaste middelen
in de school warden gehandhaafd.
voor orde en tucht.
139. Eenige bekendheid m!et de geschiedenis van de op- Bekendheid met de
voeding en het onderwijs. (Zie voorts 104 dezer wet en v.v.) gesch.der opvoeding
D.

140. De vereischten vo01f onderwijzers eerste klasse zijn Vereisc!:ten voor
behalve al het voornoemde i voor onderwiJ" zers bekendheid onderwiJzers eerste
•
klasse.
met·-

Nederduit~he

. a. Hooger
en Engelsche taalkunde.
b. De Fransche en
oogduitsche talen.
c. De Latijnsche en Grieksche talen.
d. Hoogere Reken- n Meetkunde.
e. Algebra.
f. Scheikunde, ook die van den Landbouw.
g. Natuurlijke Hisrrie.
h. Physiologie der Dieren.
i. Geologie en Mi eralogie.
k. Technologie.
l. Aardrijkskunde zoowel staat- als wis- en natuurkundig .
.m. Algemeene Ges1hiedenis en Geschiedenis der Letterkunde.
n. Sterrekunde.
o. Logica.
p. Muzijk en TeeTnkunst, indien mogelijk.
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VII.
BIJVOEGSEL.

Onderwijzers gehou
141. AI de onderwijzers zullen gehouden zijn,
den beh. dagboek en hoorlijk dagboek en register te houden waarvan de
register te houden. door de R. eger1ng
·
zu11en verse h af+\1 wora' en.
!

een bevormen

THOS. BURGERS,
Staatspresident.

Op last,
SW ART,
Staa tssecretaris.
Gouvernementskantoor, Pretoria,
16 December 187 4.

WET No.

5, 1874.

TER BEPERKING VAN DE VERANTWOORDELIJKHEID
DER LEDEN V AN ZEKERE MAATSCHAPPIJEN.

Vastgesteld bij Volksraadsbesluit, Art. 184, del. 31 October 1874.
NADEMAAL het wenschelijk is, dat 'leden van zekere
maatschappijen in staat gesteld worden om de verantwoordelijkheid te beperken voor de schulden en verbindtenissen
van zulke maatschappijen, waarvoor zij verantwoordelijk
mogen zijn: Zoo zij het vastgesteld door den HEel. Achtbaren V olksraad van gezegde Republiek, als volgt :
Beteekenis van het
ART. 1. Het woord maatschappij beteekent in deze wet
woord maatschappij. elke vereeniging, waarvan het kapitaal verdeeld is of waar
men overeengekomen is hetzelve in aandeelen te verdeelen,
zoodat het overgemaakt kan worden zonder uitdrukkelijke
toestemming van al de aandeelhouders, en welke tevens bij
de oprigting of volgende toelating zal bestaan uit meer clan
vijf-en-twintig leden, met bepaling echter clat niets in deze
wet vervat, betrekking zal hebben op eenige bankmaatschappij.
Hoe op te rigten
2. Elke maatschappij kan een certifikaat van registratie
maatschappijen be- met beperkte verantwoordelijkheid van den Registrateur van
perkte verant.woor- A t
··
· h on cl erwerpen d e
delijkheid kunnen
c en cl er R epubl'1ek yerk riJgen,
m1'ts z1c
verkrijgen.
aan de volgende bepahngen:
Aanzoek van Be1. De Bestuurders of provisionele Bestuurders ·zullen
stuurders.
in hun aanzoek aan den Registrateur van Acten
om zoodanige registratie melden, dat eene maatschappij zamengesteld zal worden met beperkte
verantwoordelijkheid.
Beperkt het laatste
2. Het woord " beperkt " zal het laatste woord zijn van
woord.
• den naam der maatschappij.
Inleiding.
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3. De acte van overeenkomst zal eene vorklaring Verklaring in acte
moeten inhouden, dat de maatschappjj met be- van overeenkomst.
perkte verantwoordelijkheid is opgerigt.
4. De acte van overeenkomst zal door niet minder A.cte door niet mindan vijf-en-twintig aandeelhouders geteekend wor- der da:1 25 geteekend
den, welke te zamen niet minder dan drie-vierden
van het nominaal kapitaal der maatschappij in
aandeelen zullen houden.
Elk aandeelhouder
moet niet minder dan een-tiende 0p zijne armdeelen betaald hebben .
.5. Eene verldaring door twee of meer bestunrders ofVerklaring" van twee
of m~er bestuurders
Provisioneele . bestuurders ' gepasseerd voor een dat
t.Iende aandeel
Vrederegter, mhoudende dat het bovengemelde werkelijk betaald is.
lOde gedeelte werkelijk is betaald, zal met eene
gecertificeerde kopie van de acte van overeenkomst (met opgave van de namen, woonplaatsen
en het getal aandeelen van elk der aandeelhouders) gedeponeerd worden bij den Hegistrateur
van Acten. Het bovengenoemde 1Ode gedeelte
zal erkend worden in of door endossement ne
de acte van overeenkomst. En bij voldoening
aan bovenstaande voorwaarden zal de Registratcur
van Acten een certifikaat van registratie met
beperkte verantwoordelijkheid verleenen aan zoodanige maatschappij.
3. Eenige maatschappij, behalve als hiervoor gemeld, Hoe bij reeds bereeds bestaande, kan een certifikaat van registratie met be- s~~ande maatschapperkte verantwoordelijkheid verkrijgen op de volgende wijze plJen.
en o'hderworpen aan de volgende bepalingen : De directeuren van zoodanige maatschappij kunnen Vrijheid van direczulke veranderingen maken in den naam het bedrag van t~uren om verande.
' . .
rm"'en te maken.
het opbetaalde kap1taal en de acte van opngtmg der maat- o
schappij in het algemeen, als mogGn noodig z~jn, om die in
staat te stellen te voldoen aan de voorafgemelde bepalingen.
Dit moet geschieden met toestemming van niet minder dan
drie-vierden in getal en waarde van derzelver aandeelhouders,
die zelf persoonlijk tegenwoordig zijn of door hunne gevolmagtigden vertegenwoordigd worden, waar zulks in de acte
van oprigting wordt toegestaan, op eene algemeene bijeenkomst, daartoe opgeroepen door eene kennisgeving van niet
minder dan zes weken vooraf in de Staaf.'u;ou•·ant. Bij
voldoening aan die voorwaarden, zal de Registrateur van
Acten aan zulke maatschappij onder haren nieuwen naam
een certifikaat van beperkte verantwoordelijkheid verleenen.
Ten gevolge hiervan zullen alle voorregten en verpligtingen
van maatschappijen met beperkte verantwoordelijkheid, hare
aandeelhouders, directeuren en beambten toekomen aan de
maatschappij in zulk certificaat genoemd, derzelver aandeelhouders, direkteuren en beam bten.
4. Iedere maatschappij, die. een certifikaat van Registra- Bepalingen welke
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moeten worden in tie met beperkte verantwoordelijkheid heeft verkregen, zal
a.cht genomen! wan-Iaten schilderen en geschilderd houden haren naam aan de
neer ee~ tcert~1 fi~aatbuitenzijde van ieder kantoor of plaats, waarin de bezigheid
van reg1s ra 1e 1s der maatschapplJ•• word t ge d reven In
· eene d m·de1··k
· h tverkregen.
lJ . zw
bare plaats, in gemakkelijk leesbare letters, en zal haren
naam duidelijk leesbaar gegraveerd hebben op haar zegel,
en genoemd in duidelijke letters in alle kennisgevingen,
advertentien en andere officHHe bekendmakingen van zoodanige maatschappij en in alle wissels en schuldbrieven,
cheques en geld-orders, vrachtbrieven, prijslijsten, kwitantien,
brieven en andere geschriften gebezigd in het drijven der
bezigheid van de maatschappij.
Boete voor het ·niet
5. Indien zoodanige maatschappij haren naam niet
nakomen van bepa- schildert en aangehecht houdt, zooals bovengemeld, zal ieder
lingen.
van hare directeuren onderworpen zijn aan eene boete niet
te bovengaande vijf ponden sterling voor dit verzuim en zoo
verder voor iederen dag zoo lang dit verzuim duurt; en
indien eenig bestuurder of onderbcambte van de maatschappij
of eenig ander persoon, ten haren behoeve cenig zegel gcbruikt, voorgevende te zijn een zegel der maatschappij,
waarop haar naam niet is gegraveerd als voormeld, of eenige
kennisgeving, advertentie of andere officielc bekendmaking
van zoodanige maatschappij uitvaardigt of doet uitvaardigen
van eenigen wissel of schuldbrief, cheque, geld-order, vrachtbrief, prijslijst, kwitantie, brief of ander geschrift in dienst
der maatschappij uitgeeft of doet uitgeven, waarin haar naam
niet is hekend gesteld op de wij ze als voormeld, zal hij
onderworpen z~jn aan eene boete van £20 (twintig ponden
sterling) en zal verder persoonlijk aansprakelijk zijn aan
den houder van eenig zoodanigen wissel, schuldbrief, cheque
of geldorder, voor het bedrag daarvan, tenzij die behoorlijk
door de maatschappij betaald wordt.
Vermeerdering van
6. Geene vermeerdering in het nominale kapitaal van
het nominale kapi- eenige maatschappij, welke een certifikaat van registratie
t..aal moet word en h f
. zal ge.,..eregistreerd
ee t verk regen met b eperk te verantwoordellJ..khmd,
.,
·
adverteerd of anderzins behandeld worden als gedeelte van
het kapitaal van zoodanige maatschappij, v66rdat die geregistreerd is door den Registrateur van Acten. Geene zoodanige registratie zaal gemaakt worden tenzij eene acto aan
den Registrateur wordt voorgelegd, geteekend door deelhebbers, aandeelen houdende ten bedrage gezamenlijk ten
minste van drie vierden van het voorgesteld vermeerderd
kapitaal der maatschappij, noch tenzij het aan den Registrateur van Acten door zoodanige erkenning of declaratie als
hierboven vermeld bewezen is, dat op ieder van zulke aandeclen door den houder daarvan een bedrag van niet minder
dan tien ten honderd inbetaald is.
l3oete voor DirecIndien eenige vermeerdering van kapitaal als voorzegd
uuren bij overtr<::· goad verteerd of anderzins behandeld zal worden als een geding.
deelte van het kapitaal der maatschappij, voordat het alzoo
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geregistreerd is, zal iedere direkteur van zoodanige maatschappij vervallen in eene boete van vijftig ponden sterling,
de betaling van bovengemelde percenten zal erkend worden
in of geendosseerd op de. acten aldus ingeleverd en het feit
dat hetzelve alzoo bona fide is betaald, zal bevestigd worden
door eene beeedigde verklaring van de direkteuren, of eenige
twee van hen, afgelegd voor een Vrederegter.
7. Binnen eene maand na den datum van eenige nieuwe Kopieen van nieuwe
of toevevoegde acte van overeenkomst, welke te eeniger tijd of bij?e-:-oegde acte
of tiJ. den gedurende het bestaan van eenige maatschappiJ. v. op;Igtmg moeten
.
.
.
.
'gereg1streerd worden
welke een cert1fikaat van Reg1stratle met beperkte verantwoordelijkheid onder deze acte verkregen heeft, zal door den
directeur van eenige zoodanige maatschappij aan den Registrateur van Acten overgelegd worden, eene ware kopie van
van zoodanige nieuwe of toegevoegde acte van overeenkomst,
bezworen als een ware kopie op de wijze voormeld, ten einde
voor referte te worden bewaard zoo als voormeld. Zes- Inlevering v. staten
maandelijksche staten van overmakingen van aandeelen moe:.. van overmaking van
ten ingeleverd worden aan den Registrateur van Acten.
aandeelen.
8. In de maanden Januarij en Julij van ieder jaar zul- Inhoud van staat te
len de directeuren van iedere zulke maatschappij, welke een worden ingediend.
certifikaat van registratie met beperkte verantwoordelijkheid
verkregen heeft, indienen of doen indienen aan den Registrateur van Acten den volgenden staat, namelijk : Een Staat overeenkomstig de schedule hier aangehecht,
bevattende de bijzonderheden dam·in omschreven van iedere
overmaking van eenig aandeel in zoodanige maatschappij,
welke gedaan zal zjjn in de Transportlijst van aandeelen, of
boek gehouden door gezegde maatschappij en ook van de
veranderingen in de namen van alle aandeelhouders van
zoodanige maatschappij, wier namen kunnen veranderd zijn
door huwelijk als anderzins, sedert de zoo laatst ingediende
zes-maandelijkse Staat of sedert de registratie van de maatschappij door den Registrateur van Acten, als de zaak moge zijn.
9. Indien binnen den bepaalden tijd zoodanige staat als Boetfil bij nalatigheid
voormeld in art. 8 van deze bepalingen niet zal zijn ingeleverd, zal ieder directeur van zoodanige maatschappij onderhevig zijn aan eene geldboete van niet te bovengaande
twintig ponden Sterling, met dien verstande echter, dat indien
eenige maatschappij, die een certifikaat als voormeld heeft
ontvangen, haar hoofdkantoor of plaats van bezigheid zal
hebben in eenig ander gedeelte van de Republiek dan Kopie v~n staat te
Pretoria en haar distrikt dan zal eene ware copie op de worden mgezonden
··
·
'
.
aan den Landdrost.
WlJze als voormeld, 1n plaats van enkel te worden Ingeleverd aan den Registrateur van Acten, ook moeten worden
ingediend aan den Landdrost van zulk eene afdeeling ; en Boete.
ingeval zulk een staat niet zal zijn ingeleverd in de bovenvermelde maanden, zal ieder Directeur aldus onderhevig zijn
aan eene boete, niet te bovengaande twintig ponden Sterling.
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10. Indien te eenigcr tijd eenig persoon betrokken in
overmaking van een aandeel, schriftelijk aanzoek doet bij
Directeuren van eenige zulke maatschappij, om daarvan
opgaaf te doen, dan zullen de Directeuren gehouden zijn
oogenblikkelijk op zoodanig verzoekschrift zulks to doen: op
voorwaarde echter dat de Directeuren van den persoon die
zulk een aanzoek doet zullen kunnen eischen alle onkosten te
dragen verbonden aan het doen van zulk eene opgaaf.
Verslagen, enz., mo~=11. Eenig persoon zal vrijheid hebben om do verslagen,
~en open zij~ voor acton, registers en bladwijzers, gehouden door den gezegden
mzage of copie.
Registrateur van Acten en den Landdrost, ingevolge voorzieningen van doz.e acte, in te zien of eene copie of extract
te eischen van eenig zoodanig verslag of acte, gecertificeerd
door den genoemden Registrateur van Acten, en voor zulk
eene inzage, gecertificeerde copie of extract zullen betaald
warden zoodanige leges als de President met ad vies en goedkeuring van den Uitvoorenden Raad van tijd tot tijd te dien
einde moge bepalen, niet te bovengaande evenwel een shilling
voor inzage 1) en negon pence voor iedere bladzijde van zulk
een copie of extract; 2) en dat in alle Hoven dezer Republiek
eenige zulke copie of extract aldus gecertificeerd zal gelden
als getuigenis zonder dat do naamtoekoning of het kantoorzegel daaraan gehecht behoeft bewezen te worden.
Leges voor registra12. Ie dere maatschappij voor registratie of voor een cortie dermaatscnappij. tificaat van registratie met beporkte verantwoordolijkheid zal
aan den Registrateur van Acten betalen de onderstaande
sommen, als: Wanneer het nominale kapitaal zal zijn vijf
duizend ponden Sterling of daaronder, de som van tien
ponden. W anneer het nominale kapitaal meer dan vijf duizend ponden bedraagt, doch diet te bovengaande twintig
duizend ponden Sterling, de som van twintig ponden. Wanneer het nominale kapitaal twintig duizend ponden Sterling
zal te bovengaan, de som van dertig ponden Sterling. En
behalve deze sommen en leges als hierin bepaald zullen er
door zulke maatschappijen, geregistreerd als hierboven bepaald, nog betaald moeten warden alle andere leges voor
eenige diensten door den Registrateur van Acten onder bepalingen van deze acte gedaan, die de President, met advies
en goedkeuring van den Uitvoerenden Raad, to dien einde
van tijd tot tijd moge goedvinden te bepalen.
De leden van zulke
13. De leden van eene maatschappij, die zulk een cer~aatschappij zullen tificaat van registratie met beperkte verantwoordelijkheid op
met verantwoorded ·
..
k
h eef'~-l!' zu11en na zulk een cert'fi
lijk zijn voor eenige zoo an1ge WIJZe ver regen
1 schulden, behalve caat ontvangen te hebben, niet aansprakelijk zijn (niettegendie waarvo.or ~n d:ze staande eenige wet hiertegen) voor eenige uitspraak decreet
acte voorz1enm~ IS f b
'
.
gemaakt.
o evel seh r1'ft, welke zal verkregen warden tegen zoodamge
Staat v. eene enkele
overmaking mag
de
word en ingeleverd. de

1) Inzage op alle kantoren (buiten Hoog Geregtshof) vastgesteld op
5s. door V.R.B. 6 Junij 1876, art. 113.
2) Zie Wet No. 5, 1882, Schedule A Tarief.
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maatschappij, of voor eenige schulcl of verbincltenis van zoodanige maatschappij, vercler of anders clan hierna bepaalcl.
14. Inclien eenige executie of eenig proces in voege van Executie tegen de
executie zal uitgevaardigd zijn geworden tegen het eigenclom maatschappij.
of de bezittingen der maatschapp\j, en inclien dezelve niet
volcloende zijn voor de uitvoering van zoodanige executie of
ancler proces, clan kan zulke executie of ancler proces uitgevaarcligcl worclen tegen eenige cler aancleelhouclers, ten bedrage van hunne respectieve aandeclcn in het kapitaal cler
maatschappij, als clan nog niet opbetaald; doch geen
aancleelhouder zal verpligt zijn ten genoege van een of meer
zulke heffingen of ander proces in te betalen eene som
grooter clan het beclrag op zijn nog niet opbetaald aandeel.
Op voorwaarde altijcl dat geene zoodanige executie zal uitgaan tegen eenigen aandeelhouder, behalve op bevel van het
Hof waarin de actie, het regtsgeding of andere procedure
gebragt of ingesteld zal zijn ; en zulk een Hof kan gelasten
dat de executie gevolgelijk worde uitgevoerd met redelijke
kosten aan zulk eene applicatie en executie verbonden,
getaxeerd te worden door den taxateur van gezegd Hof; en
ten einde de namen cler aandeelhouclers en het bedrag van
de nog op te betalen som op hunne respectieve aandeelen
te verkrijgen, zal het wettig zijn voor eenig persoon, geregtigd tot eenige zoodanige executie, op alle geschikte tijden
inzage te nemen van het register der aancleelhouders zonder
leges claarvoor te betalen.
15. Inclien eenige executie of ander proces in den vorm Indien er geene goeeener executie uitgevaarcligcl zal zijn geclaan tegen het eigen- deren zijn, genoegom eene exe. d er b est aan cl e aan cl eelh ou- zaam
d om of cl e g_oe d eren van eemge
cutie tegen de maatders en er mets volcloencle kan gevonclen worclen, waarop schappij te voldoen,
zulke executie of proces kan uitgevoercl worclen, clan kan kan men vervolging
zulk eene executie of proces uitgevaarcligcl worden ~egen ~~~~~ 0~~~~~~~= 11~~~
eenen vroegeren houcler of houders van de aandeelen, 111 gehouden bezit van zulken tegenwoordigen houder voor r-ulk
bedrag als zulk een actueel aandeelhouder in gebreke zal
zijn gebleven om te betalen, in voldoening der executie of
ander proces, in den geest van executie uitgereikt.
a. Mits evenwel, dat niets hierin begrepen zal opgevat
worden om eenigen zulken vroegeren houder of
houders van aandeelen als voornoemcl aansprakelijk te houden voor eenig grooter bedrag, clan
waarvoor hij of zij aansprakelijk zouden zijn geweest onder voorzieningen dozer acte, indien hij
of zij ten. tijde van de uitvaardiging van zulk
eene executie of ander proces in den vorm eener
executie, houder of houders zouden zijn geweest
van zulke aandeelen.
b. Op voorwaarde ook, dat ingeval van executie tegen
eenig vroeger aandeelhouder, zulk aandeelhouder
deelhebber zal zijn geweest ten tijde dat het
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contrakt of verband, v66r hetwelk zulk eene
uitspraak, decreet of anderzins moge zijn verkregen, was ingegaan, of een aandeelhebber werd
gedurende den tijd dat zulk een contrakt of verband onuitgevoerd of onvoldaan was, of een aandeelhouder was ten tijde dat de uitspraak, het
decreet of bevelschrift verkregen was.
c. Op voorwaarde verder, dat in geen geval executie
zal worden uitgevoerd op zulk eene uitspraak,
decreet of dwangbevel tegen den persoon, het
eigendom of de goederen van eenigen zulken
vroegeren aandeelhouder, na verloop van twee
jaren na deze opgaaf van overdragt van de aandeelen van den persoon of de personen, die men
verantwoordelijk acht, zal zijn gedaan aan den
Registrateur van Acten, gelijk voorzien is in afdeelingen zeven en acht van deze acte.
Strenge verantwoor16. Indien de directeuren van eenige zoodanige maatdelijkhei.d v~n. direc- schappij eenige winstverdeeling of dividend zullen verklaren
teuren d1e diVIdends
'tb t I
··
t
d t d
t h
.. b
ofwinstverdeelingen en Ul e a en, wanneer ZlJ we en a . e maa se applJ anmaken, wetende dat kroet is of eenig dividend (winstverdeeling) de betaling
de maatschappij
waarvan met hun beter weten dezelve bankroet zou maken
bankroet is.
.. voor'
lJ en a f:zon'd er1"1
lJ { aanspra k e1"1
lJ { ZlJn
zullen ZlJ.. gezamenl"k
al de a1sdan bestaande schulden van de maatschappij en als
ook voor hetgeen daarna gemaakt zal worden, zoolang zij
respectievelijk hunne betrekkingen zullen bekleeden, op voorwaarde dat het bedrag waarvoor zij aansprekelijk zullen zijn,
niet te boven gaan zal het bedrag van zulk winst-aandeel
en dat indien eenige van de directeuren afwezig zullen zijn
bij het verklaren van het dividend of bezwaar zullen opperen
en hun bezwaar in geschrifte zullen indienen bij den klerk
van gezegde maatschappij, zij van de gezegde aansprakelijkheid verschoond of uitgesloten zullen zijn.
·
Betal. op aandeelen.
17. Betalingen zullen alleen in contanten moeten geschieden.
Herroeping v. tegen18. Alle wetten en bepalingen met de voorzieningen in
strijdige bepalingen. deze acte in strijd worden hierbij herroepen.
Korte titel.
19. Deze Acte kan voor alle doeleinden aangehaald worden als: "de Acte van Maatschappijen met Beperkte Verantwoordelijkheid.''
In werking treden
20. Deze wet zal in werking treden overeenkomstig
der wet.
Art. 69 der Grondwet.
THOS. BURGERS,
Staatspresident.
Op last,
S\VART,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor, Pretoria,
18 December 187 4.
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SCHEDUI~E,

ZIE AFDEELING ACHT.

Staat opgemaakt ingevolge van de Acte van Maatschappijen met Beperkte V erantwoordelijkheid.

OVERDRAGT V AN AANDEELEN.
Naam der Maatschappij.

Bezigheid of Doel.

Naam en plaats van
verblijfvan den persoon door wien
de overdragt is
gemaakt.

Naam en verblijfplaats
van den persoon aan
wien de overdragt
is gemaakt.

Plaats (of voorname
plaats indien meer
dan eene) der
bezigheid.

Duidelijke
nummers van
de overgemaakte aandeelen.

AANDEELHOUDERS WIER NAMEN VERANDERD ZIJN
DOOR HUWELIJK OF ANDERZINTS.
Vroegere
naam.

Vroegere
verblijfplaats.

Tegenwoordige
naam.

I

Datum.

Tegenwoordige
verblijfplaats.

Duidelijke opgaaf
van het getal
aandeele-n.

I

N aamteekening.
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WET No. 6, 1874.
TER INLIJVING V AN MAATSCHAPPIJEN.

Vastgesteld bij

Volksraad~besluit,

Art. 269,

dd. 18

November 1874.

N ADEMAAL het dikwijls gebeurd is en mcer moge
gebeuren, dat aanzoeken aan den Uitvocrenden Raad zijn
gedaan door personen die maatschappijen hebben gevormd
om te zoeken naar mineralen en die te bewerken, als wel
voor andere doeleinden, voor de inlijving van zulke maatschapp~jen, onderworpen aan de wetten van deze Republiek:
Uitv. Raad geregtigd
Zij het vastgesteld door den Edel Achtbaren Volksraad,
brieven vaninlijving dat het wettig zal en moge zijn voor den Uitvoerenden
te verle~nen.
R aad , om b neven
·
· l"IJ v1ng
·
t e geven aan ee1uge
·
van 1n
maatschappijen tegen betaling van eene som van £25, vijf-entwintig ponden sterling, en onder zulke andere bepalingen
en voorwaarden als aan den gezegden Uitvoerenden Raad
goed moge voorkomen.

Inleiding.

THOS. BURGERS,
Staatspresident.
Op last,
8\VART,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 18 December 187 4.
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WET No. 7, ',1874.

1)

Regelende de ontdekking, het beheer en bestuur van de
velden in dezEm Staat, waarop edelgesteenten en
metalen gevonden worden.

Door den Uitvoerenden Raad gewijzigd en vastgesteld in
zijne zitting van den 3den December 1874, art. 142,
ingevolge besluit van den I[oogEd. Achtbaren Volksraad, art. 273, d.d. 18 Noven\lber 1874.

N ADEMAAL het noodig geacht wordt om voorzieningen Inleiding.
te maken omtrent de ontdekking, het beheer en bestuur
van de velden waarop edelgesteenten of edele metalen gevonden worden, wordt hierbij het, volgende vastgesteld en
bepaald:
ART. 1. Het mijnregt op alle edelgesteenten of edele :Mijnr. op edele memetalen behoort aan den Staat.
talen beh. aan Staat.
2. Ieder ontdekker van edelgesteenten of edele metalen Ontdekker zal zonzal, onder stra.ffe van verbeurte der i hi ern a te bepalen beloo- der verzuim kennis
·
· k ennw
· geven v':an
' zoo d an1ge
· on td ekk'1ng gevenaan
nmg,
zon d er verzmm
ambtenaar.bevoegden
met overlegging van het bewijs zijner ontdekking aan den
naasten Landdrost of ander daartoe bevoegd ambtenaar,
die op zijne beurt dadelijk ke!lnis zal geven aan de Regering.
3. Op ontvangst van zoodanige kennisgeving zal de Re- Regering za~ ondergering onmiddelijk maatregelen nemen die zullen strekken zoek doenen·verdere
. h van d e wer
. k el"kh
. stappen nemen.
om z1c
IJ e1·.d d er on td ek' k'
·mg en d e aan wezigheid van goud in betaalbare hoeveelheid te verzekeren, in
welk geval de Regering de grenzen der goudvelden zal doen
bepalen door den aangestelden Goudcommissaris, binnen
welke grenzen de gezegde Commissaris of ander daartoe
benoemd persoon licenties uitreiken, oppertoezigt houden en
juri~dictie uitoefenen zal.
De Regering is geregtigd een Goudcommissaris aan te Regering kan Comstellen wanneer het noodzakelijk geacht wordt voor de be- missaris aanstellen.
langen des lands en ook een Landdrost of bezoekend Landdrost, zoodra de behoeften van de zaak zulks vereischen.
Het is een Goudcornmissaris verboden om "claims" te Goudcomm. bE? let
hebben op eenig goud veld waar hij Cornmissaris is.
clajms te hebben.
4. Het salaris van dien ambtenaar zal voorloopig be-Salaris door Uitv.
paald worden door den Uitvoerenden Raad, totdat het bij Raad te bepalen.
de eerste zitting van den V olksraad definitief zal vastgesteld
worden.
1) Vervangen door Wetten No. 6, 1875, No. 1, 1883, en No. 8, 1885,
met Bijlage, en verdere Wijzigingen vastgesteld door V.R.B. 28 Julij
1886, art. 1222.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

592

[1874

Jurisdictie v. Goud5. Zoolang er gee
commissaris gelijk is, zal de jurisdictie v
met Landdrost..
met die van een Land

Landdrost. of bezoekend Landdrost
n den Goudcommissaris gelijk staan
rost.
Comm. zal Delvers6. De Commissari~ zal een Comite va.n plaatselijk bestuur
Comite kiezen.
uit de delvers doen k1 zen, bestaande mt negen leden.
Pl atselijke regula7. De Commissar· zal te zamen met zulk een comite
te worden opge- van bestuur zulke re ulaties optrekken als geschikt zullen
trokken onderwo.r- zij n voor de plaatselij e vereischten der Goud velden, welke
:pen aan goedkeurmg
.
van Uitv. Raad.
regulat1es
gezon d en z 111 en wor d en aan d ~n St.aat spres1· d ent
ter overweging en go dkeuring van den U1tvoerenden Raad,
na welke goedkeurin de gezegde regulaties onmiddelijk
kracht en werking zu en hebben.
Commissaris zal
8. Ingeval er gee comite van bestuur, zooals vermeld
volle gezag hebben in art. 6, kan word n geconstitueerd, of indien zo0danig
indie.n geen Delvers- comite zal ophouden e bPstaan zal de Commissaris de volle
Coru1te bestaat.
. '
.
magt hebben van, e de phgten vervullen d1e door deze
regulaties bij zoodani comite berusten.
Leden van Comite
9. De leden van et comite zijn geene Gouvernements
geene ambtenaren. ambtenaren, en ontva gen geen salaris van de Regering.
Commissaris zal
10. Ingeval er ee e vacature ontstaat in het comite, zal
Comite aanvullen. de Commissaris die o verwijld doen aanvullen.
Commissaris zal
11. De Commiss ris zal behoorlijke boeken en rekel>Oeken houden en ningen houden en m andelijksche staten inzenden bij den
verslag geven.
Auditeur-Generaal, ov roenkomstig de instructies der Regering; hij zal maandel 'ks de balans der Gouvernementsgelden
in kas bij den Thesa rier-Generaal inzenden en zal borgtogt
stellen, gelijk een La ddrost van den Staat.
Klerk zal Vredereg12. Aan den Co missaris zal een klerk worden toeter en P'::blieke V er- gevoegd, die tevens d pligten van een Vrederegter en Pu-volger ZlJn.
blieke Vervolger zal t itoefenen.
Staatspresident zal
13. De Staatspre ident zal de magt hebben om maatvoor politie zorgen. regelen te nemen v or de oprigting van eene Politiemagt
en om zulke stap..,
te nernen als hij noodzakelijk mag
achten voor het al meene welzijn en de orde van de
Goudvelden.
Pligten van Commis14. Het volgencl zal in acht genomen worden door den
l!aris.
Commissaris, die het ppertoezigt heeft over de Goudvelden : -

ti:n

Geen vreemde delvers toegelaten zonder eed af te leggen.

a. Dat elk pe soon, die geen burger van den Staat is,
aanzoek oende om eene licentie tot het zoeken
van edel esteenten of metalen, v66r dat hem
zulk een licentie zal worden toegestaan, eene
verbindte is van onderwerping aan de wetten
des lands/ zal teekenen.

Geen delven zorder
licentie.

b. Dat geen I persoon het regt zal hebben te delven
zonder eerst eene licentie verkregen te hebben .

Delvers verpl. gratis
hulp te verleenen.

.c. Ieder delver zal, wanneer opgeroepen, hulp verleenen ter bewaring van publieke orde.
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d. De ambtenaar belast met d ontvangst van licentie- Collect. v. licentie-

gelden zal een behoorlijk register houden.

gelden reg. houden.

15. Bij ontdekking van betaalb ar goud of andere kos- Bepalingen omtrent
telijke metalen of edelgesteenten op privaat eigendom, zal priv. eigendommen.
de Regering het geheele bestuur, be'de van handel en delvings belangen, in hare handen ne en, aan den eigenaar
of de eigenaren de helft betalende van het bedrag van
standplaats, del verslicenW~n, die geco lecteerd worden.
16. Elk blank persoon die zich o derwerpt aan de wetten Licentiegelden op
des lands, zal het regt hebben om an de Regering eene G~uvernements en
delverslicentie te koopen voor £2 po den sterling per jaar, pnvate gronden.
voor 15sh. per kwartaal, voor 7s. d. per maand, welke
licentien hem het regt zullen geven m te prospecteren of
te delven op private zoowel als Gou ernementsgronden, met
vrij gebruik van brandhout en water bij het delven benoo.digd voor den tijd waarvoor de re pectieve licentien zijn
uitgenomen. 1)
zal bij het Prospecteurs mogen
17. Geen prospecterende of
prospecteren of delven het regt he ben eenige schade te geen schade veroorveroorzaken aan huizen, gezaaide, t inen, dammen, water- zaken.
voren, boomkweekerijen of omheind zaailand.
18. De Goudcommissaris of a der daartoe aangesteld Graven van waterpersoon, zal het regt hebben het gr ven van waterloopen ofloopen door private
slooten door privaat
o~der ze. eigendom te m gtigen ' zoolang . als hetgronden
kere bepahngen
gegraven van zoodamge waterloopen f sloten geen 1nbreuk oorloofd.
maakt op de besproeijing van land, of ongemak of schade
veroorzaakt aan den eigenaar of de igenaren. Ingeval van
verschil zal de zaak door arbitratie orden beslist.
19. Water zal gemeten worden egen de verhouding van Verhouding van
6 duimen drukking op den vierkan n duim.
watermeting.
20. De belooning voor ontdek ing van goud en edel- Belooning voor ontgesteenten zal bij specia.Ie proclama ie worden vastge~teld. dekking bij proclam.
21. Alle regulation tegenstrijd' met deze wet worden Herroeping v. tegen-hierbij afgeschaft.
strijdige wetten.
22. Deze wet zai van kracht r.~jn onmid1lolijk na pu- Tn wPrldng tre(ien
blicatie.
f
der wet.

'l'H~S.
BURGERS,
/
Staatspresident.

Op last,

SW~RT,

Staatssecretaris.

Oou vernementskantoor,
Pretoria, 10 December 1874.

I
/

------------------------ - - - 1 - - - - - - - - - - -

1) Met betrekking tot de'verR l~centien; zie \\'et No. 6, 1875, art. lH,
No. 1, 1883, art. 22, Bijlage van Wet No. 1, 1883, art. 2, en Wet No. 8,
1885, arts. 8, 22 en 50.

38
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YOLKSRAADSBESLUIT, 22 SEPTEMBER 1874.
Zitting v. twee Jeden
als representanten
der goudvelden.

ART. 2. Op het voorstel en verzoek vermel~ in afdeeling 1 0 der Aanspraak van ZHF.d. den Staatspres1dent, komt
de Volksraad tot besluit:
"Dat, na gehoord te hebben de op heden gegevene inlichtingen van ZHEd. den Staatspresident en Staatsprocureur, en acht gevende op den toestand des lands en der
goudvelden, oru de nu aanwezig zijnde twee afgevaardigden
van de goudvelden zitting te laten nemen in deze vergadering voor deze zitting.
"Dat gedurende deze zitting eene nieuwe wet ten opzigte
van die zaak gcmaakt zal worden, om daarvoor voorziening
tc maken." 1)

YOLKSH:\ADSBESLUIT, 22 EN 20 SEPTEMBER 1HI4.
Gouden ponden verklaard wettigtender.

AET. 2. "De Raad besluit, om de goudstukken voor
den Raad gelegd door ZHEd. den Staatsprcsident en door
ZHEd. verklaard voor de nette en zelfde waarde van een
Engelsch pond Sterling 2) aan te nemen als een wettige
tender in deze Republiek."

VOLKSRAADSBESLUI\, 23 EN 24 SEPTEMBER 1874.
Inspectie v. gronden
ART. 10. "De Raad ~esluit overeenkomstig art. 146
aangeteekend v66r van Volksraadsbesluit dd. 11 Junij 1873 met betrekking
20 Sept. 1871 open- tot 1nspec
·
t eren van gron
' d en, d e zaak 1n
· ' handen te laten
gezet.

van de Regering en haar te autoriseeren de gronden die
wettig aangeteekend zjjn v6vr 20 September 1871, te doen
inspecteren.''

VOLKSRAADSBESLUIT, 28 SEPTEMBER 187 4.
Vrijwillig bcginsel
vastgesteld.

ART. 26. "])e Raad, zijn dank betuigende aan de commissie voor hare werkzaamheden en de moeite door haar
hesteed, kan zich echter thans met hare aanbeveling nu aan
de orde niet vereenigen en besluit voortaan geen salaris van
Staatswege aan leeraren van Kerkgenootschappen meer toe
1) Zie verder V.R.B. 18 Nov. 1874, art. 272.
2) ,l837 in getal, geslagen uit Transvaalsche goud. Zie Gouvernements
Kenuisgeving, No. 1644, Staatscourant 4 November 1874, No. 550, blz. 599~
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te staan, zullende evenwel de predikanten aan wien hetzelve
reeds verzekerd is, die blijven behouden, zoolang zij als zoodanig in deze Republiek werkzaam zijn. 1)
"Art. 227 der Grondwet wordt bij deze in dier voege
gewijzigd."

VOLKSI{AADSBESLUIT,

~8

EN 29 SEPTEMBER 187 4.

~an

ART. 27. " De V olksraad
zich niet vereenigen met Concept· Wet transhet rapport van den Uitvoerenden Raad, omdat het gevaar- port v~n gronden op
lijk is om aan Kafferstammen of Kafferkralen in ons midden ~leuJlmgen afgewoonachtig, grond bij koop of transport als voorgesteld toe eur ·
te kennen, en verzoekt den Uitvoerenden Raad, in overeenstemming met de n~ ontvangene inlichtingen, een ander
voorstel in die zaak te maken en aan den Volksraad voor
te leggen." 2)

VOLKSRAADSBESL~IT,

30 SEPTEMBER 1874.

ve~eenigt

ART. 32. "De Raad
zich volkomen met Uitv. Bijvoeging aan
Raadsbesluit, dd. 21 Octob~r 1873, art. 189, 3) en besluit Weeswet No. 12,
verder de Regering te verzoeken nog in deze zitting een 1870·
.concept voor te leggcn van de1 zoo gewenschte veranderingen
in de Weeswet.'' 4)

\
\}-

VOLKSRAADSBESLUIT, 8 OCTOBER 1874.
ART. 91. De Volksraad gehoord hebbende het voorstel en
verzoek van ZHEd. den Staatspresident om in staat gesteld
te worden tot het daarstellen van eene Botanische tuin door
het toekennen van 18 Erven van het dorp Pretoria met de 18 erven en subsidie
daardoor 1oopende straat. te mogen toe1eggen en tot dat einde toegekend aan Botaverder toe te kennen de somma van Een honderd pond als nis?he Tuin te Pre.
. van d en opz1gter;
.
b es1mt
. d e R aad tor~a.
on d erst eunmg
en sa1ans
de gevraagde grond toe te kennen en het salaris, zijnde £100,
toe te kennen voor een jaar als proefneming, en dat die
£100 per jaar verzekerd wordt voor den tijd van drie jaren,
1) Zie ante bl. 68. In verband biermede zie V.R.B.B. 7 Junij 1876,
art. 120, 8 Junij, artt. 125 en 128, en 31 October 1881, art. 241.
2) Zie V.R.B. 22 October 1871, art. 149.
·
3) Inhoudende dat de vertegenwoordigers van de Weesheeren zijn
:a~geschaft en de Landdrosten van elk district ex officio als vertegenwoordigers van den Weesheer zijn aangesteld.
4) Zie V. R. B. B. 21 M2i 1875, art. 103, en 2 Mei 1876, art. 6.
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indien bewezen kan worden dat die zaak behoorlijk aangevangen en voortgezet wordt, en deze Botanische tuin zal
staan onder toezigt van de Regering. 1)

\

VOLKSRAADSBES:YUI'f, 9 OCTOBER 187 4.
Bijvoeging aan Wet
ART. 94. Op verzoek der commissie van het DelgingsN o. 2, 1873.
fonds besluit de Raad een lid tot de commissie toe te doen,
die heden wordt gekozen en bij afwezigheid van een der
vier leden, drie een quorum zullen uitmaken, waarbij art.
16 van 1 Maart 1873, (V\1 et ro. 2, 1873) vvorde gewijzigd. 2)

VOLKSRAADSB~SLUIT, 12 OCTOBER 1874.
I

:McCorkindale zaak
ART. 112. Aan de i orde het rapport van den Staatsaan Regering opge-procureur omtrent de zaak van A. McCorkindale.
dragen ter fine van
Met betrekldng tot het punt aan de orda besluit de
rapport.
.
Raad aan de Regenng op te drag en deze zaak vo )rt te zetten,
ten uitvoer te brengen en later gedurende deze zitting aan
den Raad een uitvoerig . rapport der geheele zaak voor te
leggen, waaruit het duidelijk zal blijken, wat eigenlijk het
einde van de geheele zaak zal worden of de gronden die
nog onbetaald zijn aan d~n Staat zullen terugkomen of niet,
en zulks zal dienen tot a~twoord aan de commissie. 3)

VOLKSRAAD~BESLUIT,

16 OCTOBER 187 4.

Voorstel van Wet
ART. 132. "De Volksraad gelet hebbende op art. 15
bevattende verande- van Volksraadsbesluit dd. 21 Mei 1873 4) in verband met de
ring der
van Grondwet
artt. 128 en voorges t eld e W et , ar t . 8 d er A anspraa'k en 1ngezon
·
d ene me158
afgekeurd.
mories, besluit de verkiezing van Landdrosten ten strengste
zal gehandhaafd worden, overeenkomstig artt. 128 en 158 der
Grondwet, en keurt de strekking der voorgestelde \Vet af. 5)

-----+

. -----

Zie V.R.B.R. 25 Mei 1875, art. 129, en 7 Junij 1876. art. 119.
2) Zie verder V.R.B.B. 29 October 1874, art. 178, 15 ~Iei 1876, art.
!52, en 5 November 1881, artt. 347 en 348.
3) Zie V.R.B. 20 Mei 1875, art. 95, en verder aanhalingen door voetnoot 2, ante bl. 522.
4) Waardoor de strekldng der voorgestelde Wet uitgesteld werd tot
de volge!1de zitting.
5) Zie verder Bijlage Grondwet 1877, art. 14, en Bijlage Grondwet
1881, art. 4.
1)
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VOLKSRAADSBESLUIT, 19 EN 20 OCTOBER 1874.
ART. 138. "De Raad besluit in erband met art. 24 van Wijziging van art.85
de Aanspraak van ZHEd. den Sta spresident, Art. 85 van der Grondwet en art.
·· ·
1 vo gt : 76 Regl. van Orde.
de Gron dwe t zoo t e WlJZlgen
as
"De Staatspresident zal een
'tvoerenden Raad toegevoegd worden, bestaande uit den Staatssecretaris en drie
stemgeregtigde burgers, die geen gesalarieerde ambtenaren
zijn, gelijke stemmen zullen hebben ;en den titel voeren van
leden van den Uitvoerenden Raad 1). De President en de
leden van den Uitvoerenden Raad zullen zitting, doch geen
stem in den Volksraad hebben, echter deel zullen hebben
in de discussies en gelijke regten m~t de V olksraadsleden. 2)
Alle wetten en besluiten met dezel in strijd worden hiermede herroepen of gewijzigd."
1

VOLKSRAADSBESLUIT, \21 EN 22 OCTOBER 1874.
ART. 149. "De Volksraa~ besluit Wet No. 5 af te keu- Concept-Wet transren omdat het in strijd is ~et Art. 9 der Grondwet, en port v~n grondeu 0 P
herroept bij deze Volksraadsbe uit 23 Mei 1873, art. 19 3) ~;~~~~mgen afgeen 21 4) en Volksraadsbesluit 2 en 29 Sept. 1874, art. 27." 5)

VOLKSRAADSBESL\JIT, 23 OCTOBER 1874.
\
ART. 154. "De Volksrttad besluit dat jaarlijks bij de Begr?oting bij de
opening van den Raad door d_e Regering eene begrooting zal Vopelnkmg dvan dent
o sraa voor e
.
word en voorgelegd, volgens art. 73 der Grondwet, 1nhoudende leggen.
de inkomsten van het verloopene en uitgaven van het toekomstige jaar, aanwijzende de bronnen der inkomsten en tot
welk einde het zal uitgegeven worden.
" Deze begrooting zal of door den V olksraad behandeld,
of aan eene Commissie overhandigd worden, om daarover
rapport te do en.'' 6)
1) Zie verder Bijlage Grondwet 1877, art. 2, Bijlage Grondwet 1881,
art. 2, en V.R.B. 22 October 1884, art. 981.
2) Zie Reglement van Orde 1882, art. 84, en V.R.B. 12 Mei 1882,
art. 113.
3) Art. 19 bevatte Uitv. Raadsbesluit 11 Maart 1870, art. 63, aan~evelende den Kleurling Spaas (Distr. Utrecht) en all@ beschaafde Kleurlmgen transport van gronden te geven.
4) Art. 21 verwijsde de zaak naar den Uitv. Raad, met verzoek zoo
.spoedig mogelijk een voorstel van wet daarover vocr den Raad te leggen.
5) Zie ante bl. 595.
6) Zie Reglement van Orde 1882, art. 66, en V.R.B. 4 Mei 1886,
:art. 10.
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VOLKSRAADSBESLUI'r, 23 OCTOBER 1874.
Naam van di$trict
AR'l'. 156. "De Raad besluit Uitv. Raadsbesluit dd.
Nazareth veranderd 27 Junij 1873, art, 69, 1) goed te ~.euren en te bepalen dat
in Middelburg.
het district en dorp Nazareth zal ZIJn en genoemd warden:

Disi1·ict en dorp

~Middelburg."

VOLKSRAADSBESL~IT, 23 EN 24 OCTOBJCR 1874.
I

Raa~besluit

Verbeterd wapen en
AKT. 157. "De
het verbeterde wapen zoovlag goedgekeurd. als gewijzigd, met den
agen daarin, met de vlag goed te
keuren, onder een saluut an 21 kanonschoten." 2)

VOLKSRAADSBESLUIT, 26 OCTOBER 187 4.
Toekenning van
ART. 160. " De Raad besluit zich niet te kunnen verMakaxulle's kraal eenigen met Uitvoerenden Raadsbesluit, dd. 11 Julij 1871, 3)
aan Albasini afge- art. 61' en keurt hetzelve af."
keurd.

VOLKSRAADSBESLUIT, 29 OCTOBER 1874.
I

Delgingsfonds-comART. 178. "De R~ad besluit dat de Commissie van het
m~ssie geregti~df tot Delgingsfonds geregtjgd \ zal zij n voor re is- en verbljj fkosten~

reis- en verbhJ kosten.

volgens tarief 4)
·

I

VOLKSRAADSBESLUIT, 31 OCTOBER 1874.
Zaak compensatieART. 185. "De Volksraad besluit de zaak der compenre?ten opnieuwnaarsatieregten vermeld in Volksraadbesluit van 26 Mei 1873, artikel
U1tv. Raad verwezen 2 5, op n1euw
·
t e verwlJzen
..
naar d en u·1tvoerend en R aad , t en
einde daaraan gevolg te geven." 5)
1) Recommanderende dat de naam van het district "Naza?·eth" in
Middelburg moge veranderd worden.
2) Gewijzigd door V.R.B. 10 Mei 1875, artt. 30 en 31.
3) Recornmanderende dat ~Iakaxulle's kraal aan J. Albasini in eigendom zoude worden toegekend.
4) Zie verder V.R.B.B. 15 Mei 1876, art. 52, en 5 November 1881,.
artt. 34 7 en 348.
5) Zie verder V.R.B.B. 31 October 1884 en 10 Nov. 1884, art. 1288,
en VE'rdere aanhalingen door Voetnoot 1, ante bl. 516.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

1874]

599
VOLKSRAADSBESLUI'r, 2 NtVEMBER 1874.

Awr. 191. "De Volksraad vere nigt zich in zooverre BUvoeging Jagtwet
met den wem~ch der memorialisten, dat het wenschelijk is No. 10, I RiO.
dat gedurende de lamtijd van den1 15den September tot
15 Januarij het groote jagten en verp.ielen van wild geheel
belet worde, zoo wordt aan de Jagt).vet 1) de volgende bepalingen toegevoegd : " Dat van of den L5den September tot den 1.5den Januarij
van elk jaar niemand zal mogen j1agen zonder order en
licentie daartoe verkregen te hebben \ bij den Jagtopziener,
bij welke gelegenheid in de order of licentie duidelijk zal
moeten bepaald zijn hoe de jagers zic]tl moeten gedragen en
hoeveel wild h\j mag dooden, waarvan de Ja.gtopzicner streng
opzigt zal moeten houden dat dat wild niet vernield worrlt.';
1

No. 1H44.

I
GOUVER~E:\IENTS

ltENNISGEVING.
I

Ter algemeene informatie wordt de onderstaande verklaring van de Muntcrs van het Engelsch Gouvernement
gepubliceerd : "DE MUNTJ ''

Birmingham, Engeland,
4de September, 187 4.
"Wij, de ondergeteekenden, Munters van het Gouverne- Verklaling van de
ment van Hare Majesteit certificeeren hiermede dat wij Mun1.ers van het.En· b '
d
d
_ .... ,. .
gelsche Gouverneont vangen h ebb en eene aar gou wegen e 2., 6 , 2 I o onzen, ment. betreffende
van de Heeren J ohnson, Matthey enj Co. voor rekening van geldstukken van
den Heer J. J. Pratt, Consul-Generaal *an de Zuid Afrikaansche Transvaal goud.
Republiek, en dat w~j van dit goud 37 geldstukken gemunt
hebben, van juist dezelfde waarde en gewigt als het Engelsch
Pond Sterling, het overschot goud ordt terug gegeven in
overschot aan den Heer J. J. Pratt.
(Get.) RALPH

EATON & SONS.

Goud gemunt 215,03 onzen tot £ 37 Staats.
Overschot goud 40,3 gelijk aan £!57 nog in Engeland.
SWA
Gouvernementskantoor, Pretoria,
2 November 1874.
1) Zie Wet No. 10, 1870, art. 1, ante bladz. 388.
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VOLKHitAADSBESJUIT, 3 NOVEMBEH 1874.
RegeringopgGldragen
wegen te maken en
tollen te plaatsen.

AnT. 195. "De Raad besluit met betrekking art. 15 der
Aanspraak aan de Regeri g op te dragen, in zoover het de
finantien des lands moge~toelaten, de meest algemeene wegen
te maken en te verbete en en bij de meest geschikste
plaatsen tollen te plaatsen" 1)

KENNISGEVING VAN DEN LANDMETER-GENERAAL.

INGEVOLGE de magt, mij verleend bij Art. 3 der Instructie voor den Landrrieter-Generaal, voorkomende in 8faafxcou?·allt No. 3m~, Julij 5, 1870, 2) wordt mits deze kennis
gegeven aan de Gouvernements-Landmeters, dat de LandmeterGeneraal instructie heeft ontvangen om goed te keuren, als
zijnde derzelver data genoegzaam overeenstemmend, aile Landmeterskaarten (behalve driehoeken, parellelogrammen, en
vierhoekige figuren met twee evenwijdige lijnen), waarvan
de wederzijdsche onbestaanbaarheid niet de onderstaande
maxima te boven gaat.
I. Wede1·zijdsche onb'estaanbaarheid van disfanties en
hoe ken.
Wanne~r distanties
De distanties en hoeken van eene kaart worden been hoeken van eene schouwd als wederzijds onbestaanbaar wanneer zij het moge.kaart als onbestaan-l''k
·
b· aak , op d en ' gron d , twee verseh'l
ibaar beschouwd
lJ mak e~1_ aan eemge
1 worden.
lende pos1t1es te geven, en de grootte van doze onbestaan-

baarheid wordt bcrekend door de lengte der lijn die deze
twee posities aan elkander \sluit, en die genoemd wordt de
lijn van 'lierplaatsing.
Laat l de maximum-lJngte voorstellen van deze lijn,
dan

waarin
71= perimeter der lmart onder examinatie.
n =het aantal zijden de kaart onder examinatie.
1) In verband met Publieke '\ egen zie Bijlagen Grondwet 1877 en
1881, Wet No. 6, 1883, art. 12, en .R.B. 10 Julij 1885, art. 776.
2) Zie Wet No. 5, 1870, ante bl dz. 371.
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200 wordt gerekend als roeden oflvoeten naar dat de
distanties op de kaart gegeve worden in roeden
of voeten.
II. Onbesfaanbaarheid van den ~nhoud van 'tegtlijn1'ge
fig'lt.reu, met lmn(le zij,/en en lwelcen.
1

onbestaan~aarheid

Laat s de maximum
van inhoud Berekening van onvoorstellen, die toegelaten wordt op ~~arten, dan
bestaanbaarheid.
I

I

1
s=-pl t n,
6

I

I

waarin
n

als vierkante roeden, of vierk/ante voeten, beschouwd
wordt, naar dat de distp,nties van de kaart in
roeden of voeten worden /opgegeven.

Het zal niet noodig zijn voor ! Landmeters, ten einde Land meters hebben
bestaanbaarheid binnen bovengemeltle limieten te verzekeren niet noodig te bereom d e lwe k en te b erek enen, nad er·.fdan 10" van een graad , kenennaderdan10''
en tweede cijfer van
of distanties nader dan het tweede ~ijfer van decimalen van decimalen.
de eenheid ?Jan maat waarin zij gegtlven zijn,-of de ·iuhour7,
tot minde: da~ vierkante eenhedenl van dezelfde maat.
.
De d1stant10s van alle stukkeni gronds 10 morgen 1n Distanties in voeten
grootte niet te bovengaande, moeteljl in voeten worden op- op te geven.
gegeven.
I
Voorts worden Landmeters v rwittigd, dat de kaarten Kaarten moeten met
van plaatsen bestemd voor de ka oren van den Landmeter- netheid 0 P goed teekenpapier vervaar'
.
.
Gxeneraal en Reg1strateur van Acte , zoowel als d1e voor de digd worden.
eigenaren, met netheid en naauw eurigheid op goed feekenpap?'er moeten worden vervaardigd; kunnende alleen die van Kaarten van erven
erven op goed Foolscap worden eteekend. De distanties op Foolscap.
en hoeken moeten in zeer duid lijke cijfers worden geschreven. 1)
Ten einde gelijkvormigheid in e beschrijving der kaarten
te verkrijgen, wordt onderstaande J' orm aanbevolen, die zoo
veel mogelijk gevolgd moet worde_\:
Bovenstaande Figuur, A ......... \... F, vertegenwoordigt de Vorm
plaats genaamd .................. bevaitende ............ vierkante
roeden ............... vierkante voett ( ............... Engelsche

van kaarten.

1) In verband met dit onderwerp zie Gouvernements Kennisgeving
Nos. 357, 358 en 359, d.d. 2 December 1884, gepu.bliceerd in Staatscourant
11 December 1884, en de Kennisgevingen van den Landmeter-Generaal,
d.d. 22 December 1884, Staatscourant 1 Januarij 1885, No. 206, en 2
April 1885, Staatseourant 15 April 1885, No. 221.
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acres). Gelegen in het distrikt ............... Zuid-AfrikaanseheRepubliek, en grenzende als hierbovcn gemeld.
De bakens zijn aangewezen door den Heer ................ .
en de plaats is gemeten voor den Hcer ............... door m~1
Cion vernements-I 1andmeter.
A£<Stand van het dorp . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. omtrent ........ .
uren te pam·d. 1 )
SAl\IL. MELVILL,
Landmeter-Generaa L
I

Kantoor van den Landmeter-Generaal,
Pretoria, 4 November 1f7 4.

VOLKSRAADSBESLUlT, 4 NOVEMBER 1874 .
.A.angef'telde VredcART. 206. "De Volksraad gehoord hebbende het verwek
regters te worden van ZHEd. den Staatspresident, besluit de Raad het onts]ag
ontslagen en nieuwe door ZHEd. den Staatspresident te geven aan alle thans
te worden aangesteld
ld V d
h ..
f
d · b" d

· o an erzms IJ ezen
aangeste e re eregters, etz~J ex qffi czo
goed te keuren, waardoor alle thans bestaande aanstellingen
verklaard worden teruggetrokken te zijn, en draagt aan
ZHEd. op zoodanige nieuwe aanstellingen van Vrederegters
te doen als hij in het belang van het land in het algcmeen
noodig mag oordeelen. 2)

VOLKSRAADS\_sESLUIT, 13 NOVEMBER 1874.
Leening goedgeAr~T. 244. "De Raad keurt de leening als aangegaan
kenrd en Gouverne- door ZHEd. den Staatspresident goed en authoriseert ZHEd.
mentsnoten na 1 Fe·
·· te 1eenen,
bruarij 1875 niet
verd er zoo d amge
som op d e meest voord ee1'1ge WIJze
meeralslandsschuld als voldoende zal zijn om het nog in omloop zijnde bedrag
erkend.
Gouvernements N oten en " Goed vom·s" in te wisselen.

"Verder besluit de Raad dat na 1 Februarij 1875 de
Gouvernements Noten en "Goed voors" niet langer als landsschuld erkend zullen warden."
1) Zie V.R.B. 7 Julij 1882~ art. 744.
2) In verband hiermede zie Gouv. Kennisgeving No. 1681, Slatltscourant 2 December 1874, No. 554, en Gouv. Kennisgeving No. 51,
8taatscourant 4 October 1881, No. 25, en V.R.B. 3 Junij 1882, art. 272.
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VOLKSRAADSBl~SLUI'l',

16 NOVEMBER 1874.
I

ART. 252. "De Volksraad be~luit het Commissie-rapport Goedkeuring -van
van art. 2 tot en met art. 22 \ voor kennisgeving aan te Spoorweg-Commis. z1c.
· h ten vo11e:\ me~ d e~ wen1r van
, ZHEd . swrapport
en vastnomen en ver~emgt
stelling ". spoorwe~den Staatspres1dent, met de vera~ermg 1n de derde afdee.- he lasting.
ling, dat in plaats van '£1 1Os.' zal gesteld worden 'Een
pond sterling' 1) en besluit verde het geheele rapport met
den wenk door ZHEd. den Staatspr sident in de notulen op
te nemen.
,

\VENK V AN ZHED. DEN STAATSPRESIDENT.
" De Raad, het rapport der commissie voor den spoorweg
behandeld en overwogen hebbende, keurt deszelfs strekking
en hoofdinhoud goed en besluit bij dozen:" I. Dat, aangezien het hoogst wenschelijk is voor het
belang en den bloei dezer Republiek dat er zonder verzuim
een spoorweg met een smalle spoor van 2 voet 6 duim zal
gelegd worden van de haven van Delagoabaai tot aan den
voet van den Drakenberg en aangezien er volgens ontvangene inlichtingen geen bezwaar bestaat tegen de uitvoerbaarheid van dit plan, er onmiddellijk stappen genomen
worden om hetzelve ten uitvoer te brengen.
" II. Dat aangezien er volgens berekening een som van
niet meer dan £300,000 vereischt zal worden om de kosten
te bestrijken, er eene leening zal gesloten worden van genoemde som voor een tijdvak van niet langer dan 50 en
niet minder dan 25 jaren.
"Ill. Dat voor de verzekering van de prompte betaling
der rente van dat kapitaal eene jaarlijksche belasting zal
geheven worden van £1 op elke Leeningsplaats in de Republiek, en van een £1 op iederen burger, onderdaan en inwoner van den Staat, die geen eigenaar is van eene Leeningsplaats, welke belasting zal ingevorderd worden zoodra
de leening zal zijn aangegaan en uitsluitend verpand en gebruikt zal worden tot gezegde doel en slechts zoolang zal
ingevorderd worden totdat de gewone inkomsten van het land
of de opbrengst van den spoorweg de rente kunnen dekken.
"IV. Dat .als waarborg voor de uiteindelijke afbetaling
van het kapitaal zullen verbonden worden 500 Gouvernementsplaatsen van 3,000 morgen elk, en opgemeten door de
Landmeters Moodie en Walker, waarvan kaarten hiernevens
a.angehecht zijn.
1) Bij V.R.B. 5 Junij 1876. art. 118. werd de Spoorwegbelasting verhoogd op £1 I Os. en door V.R.B. 30 ·Oct. 1884 art. 1110 wederom op
£1 verminderd.
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"V. Dat er een vertrouwd persoon afgevaardigd worde
naar Europa met volmagt om een tractaat met de Regering
van Zijne Majesteit den Koning van Portugal te sluiten op
de meest voordeelige wijze voor dezen Staat, indien mogelijk
voor den tijd van 99 jaren, en tevens eene concessie van
gezegde Regering te verkrijgen voor minstens 25 jaren voor
het leggen en vrij en onbelemmerd werken van een spoorweg van Lozenc;o Marquez tot aan de grens dezer Republiek
op den Lebomboberg.
"VI. Dat aan genoemden afgevaardigde voorts volmagt
worde gegeven tot de sluiting van de gezegde leening op
de meest gunstige voorwaarden, tot het emploijeeren van
een paar kundige spoorweg-ingenieurs, om zoo spoedig mogelijk de noodige opmeting van de spoorweglijn te doen en
aan de Regering te rapporteren en tot het treffen van eene
voorloopige overeenkomst met een of meer firma's tot het
maken van den spoorweg en wat er toe behoort.
VII. Dat ZHEd. T. F. Burgers, Staatspresident der Z. A.
Republiek, als daartoe door den HoogEd. Achtb. Volksraad
gekozen, door de Regering zal warden afgevaardigd en voor:den van de noodige volmagt en alle benoodigde documenten.

VOLKSRAAUSBt~SLUIT, 18 NOVEMBER 1874.
I

ART. 271. Aan cl~ orcle brief van ZHEcl. den Staatspresiclent, cl.d. Gouveniementskantoor Pretoria, 18 November
1874, luiclencle als volgt:Regering gemagtigd
"Ik heb de eer bij deze voor te stellen, dat de Regering
revenuezegels te
gemagtigd worde behoorlijke zegels 1) te doen maken volgens
doen maken.
de Wet op de Zegelregten No~ 2, 1871, daar tot op dezen
dag zulke zegels niet bestaan en hiertoe dikwijls gebruik
wordt gemaakt van postzegels, hetgeen groote verwarring
geeft in de postrekeningen, te meer daar er op zulk eene
wijze geen behoorlijk toezigt is op de betaling van zulke
zegelregten.
\
" De Raad besluit het verzoek m dezen brief· vervat
goed te keuren."

VOLKSRAADSBES~UIT,
Banklicentie bepaald.

18 NOVEMBER 1874.

ART. 27 4. "De Volkstaad besluit dat elke bank behalve
voorloopig de Kaapsche H~ndelsbank, een licentie ~oet be- - - - - - - - - . --- ________ _,. ______
1) In verband hiermede zie Wet ten Nu. ~ eu ~ 1 18 i 5 · Gu u vemements
Kennisgeving Staa.tscourav.t 15 Maart 1876, No. 624, e'n V.R.B. 3 Julij
1882, art. 686.
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tal en van £7 5 per jaar, 1)
opdragt tevens aan de Hegoring om in de volgende zit ing van den Volksraad een
wetsontwerp op Banken aan den Volksraad in te leveren.

r

No. 1Gs9.

GOUVERNEl\IENTS 1zENXISGEVING.
\

ZIJ het bij deze kennelij~, dat ingevolge Uitvoerende Bepaling. van. MarsRaadsbesluit, art. 147, dd. 3 D~cember 1874, voorloopig iskramershcentJes.
besloten, de licenties van marskramers te bepalen op £6
per jaar, of 10s. per maand, 01\ dat van 1 Januarij 1875
niemand toegelaten zal worden negotiewaren op de straten
of bij de huizen rond .te venten z0nder licentie, op boete of
straf, bepaald bij Ordonnantie No. 12, 1871, art. 6.
4

THOS. BURGERS,
Staat~president.

Op last,

SW ART,
Staatssecretaris.
Gou vernementskantoor,
Pretoria, 8 December 187 4.

No. 1705.

\
PROC~_AMATIE.

NADEMAAL het gebeuud is, dat verschillende personen
binnen dezen Staat van tijd, tot tijd zich het regt hebben
aangematigd, zonder eenige a~torisatie of lastgeving van de
Regering dozer Republiek, van de omliggende Naturellen
gronden te ruilen of te koope~ zonder weten of toestemming
der Regering en daardoor aanle~ding gegeven hebben en nog
geven tot groote verwarring et\ misverstand, waardoor zooI

1) Zie GouvernPments Kennisgeving ~~o. 36, 15 Februarij 1876, omtrent
verdeeling van Banklicentie per 6 maand n en per kwartaal, Staatscourant
16 Fetruarij 1876, No. 120, Wet No. 2, 1 81, en Wet No. 6, 1882, bepalende Banklicenties per annum, etc.
\
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I

wel aan d.ezen Staat al~ aan de N aturellen nadeel wordt
toegebragt; en nademaal het geheurd is en nog gebeurt dat
diezclfde of andere persori.en zich onwettig en zoncler autorisatie of lastgeving van deze Hegering, inmengcn met zaken
betrekkel~jk de Naturelleri en met de politiek van deze Regoring ten opzigte van 'de N aturellen binnen het land en
buiten de grenzen:
.\.mbtenaren alleen
Zoo zij het hierb~j ijekend gestehl, dat de cenige pergemagtigd met Na- sonen die magt en autoris~tie hebben met de Naturellen te
turellen te onder- onderhandelen uit naam van dezen Staat de navolgende ziJ'n:
handeleu.
'
. :
'
.
.
·
De Landdrost van Utrecht.
De \Vaarn. Lanclclrost; van Lijdenl)m·g.
De Landdrost van Zmjttpmu·;berg.
De Resident Vrocleregter voor de ~pdonkun, Zon}JH.nl4bcrg.
De Resident Vrederegter voor Nieuw ~chotland.
J)e Commissaris van Lichtenburg.
De Lanclclrm;t van Chdstiana,
en verder al de Landclrostcn himwn de re::'podivc di::.;trikten .
.Andere dan bovenEn zij het verder be~~end gmua.akt, dat imlien eenig
genoemde persoueu ander persoon clan bovengenoem<ien, hctzij ond-amhtenaren
zich met
naturellen- o f ou d-o f~
·
·
1e arn1J t enaren o f'· o ffi1meren,
·
zaken
bevattende
11Clcren,
o f' nog f ungcrenc
:sdmldig aan lwog- bevonden zullen worclen op eenigerlei 1rijze zich in te laten
verraad.
of in te mengen met zaken de naturellen betreffende, tenz~j
daartoe speciaal geauthorise~rcl, strengelijk gestraft zullen
worde~, volge~s de wet voo\r hoogve.rraacl, en bij herhaling
der mrsdaad mt den Staat v~rbannen worden. 1j
\
I
i

I THOS. BURGERS,
\

StaatHpresident.

Op last, \
S\VART,
.
Staatssecrctans.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 14 I:ecember 187+.

1) Deze hepalingPn zijn gqvijz'g(l door <le \Vet.ten No. 3, ISiG, No.

11, 1881 en No. 4, 188:i.
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"

/

GOUVERXIBMENTS KENNISGEtiNG.
I

Ter algemeenc informatie wordt onderst~and Uitv. Raads- Kwestien omtrent
hesluit del. 11 Fobruarij 187 5 art. 38 · hiermede gepu- b~kens va!l p~aats.~n
\Ll.
·d' .
'
'
the over distriCtslgn
~ lCCOI ·
.
gaan te worden be"~ Besloten, dat wanneer kwestion bestaan over bakens slist in district waarV2m plaatsen die over do lijn van het eene district in een onder plaats behoort
and.er district gelegen zijn, de kwestien beslist moeten wor«len voor den regter van dat district waaronder de plaa.ts
wa,n gedaagde behoort. 1)
Op last,

H. STIEMENS,
W aarn. Staatssecretari.-.
e-nl\ f;Crl1CJllell tskan tool',

Pretoria, 22 l\faart

1~37 5.

VOLKSRAADSBESLUI'l'EN, 8 E:rr 10 MEI 1875.
AR'r'r. 30 en 31. "De Volksraad 1besluit, omtrent de Oude vlag en wapen
nmtie van de heoren de Vries en Primhoo in verband met blijft vlag en wapen
. .:11
•
.
qe
memones
tegen d e veran d enng
van· d e ' ou d e v l ag en h et van het land.
wapen, dat de oude vlag 2) en het oude wapen zullen zijn
en hlijven de vhg en het wapen vari het land, zoodat het Herroeping van_
Volksraadsbesluit van 24 October 1874, artikel 157, bij doze Volksraadsbeslmt
k h
ld t
.. d
.
24 Oct. 1874, art. 157
.
wo:rdt h erroepen en lnuten rac t geste , erWIJ 1 e n1euwe.
vlag wordt verklaard als te zijn de F-refn:rlents Vlag, die ge- Nienwe .vlag te zijn
hesch.en zal worden naast de Staatsl vlag op de dorpen ofde Presidentsvlag.
plaatsen waar ZHKd. de Staatspresident zijn verschijning
maakt. Dit besluit iH onmicldolijk vah kracht volgens art. 12
der Grondwet."

2
N·o. lH :>. GOUVEHNI£l\IENTS

K~NNtGEVING.

\V ordt hiermede bedend gemaakt aan alle ambtenaren, Ambtenar~!1 belast.
oola,st met 's lands geldelijke admin stratie, dat voortaan met geldehjke adunl) Zie W t No. 4. 18i5, art. 25, en Wet ~o. 6, 1885, art. 7.
2) Zie V ~.1.B. 27 Mei 1876, art. 89.
I
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quitantie~

mogen worden uitgereikt dan die
op gedrukte en door den Auditeur-Generaal genomi"vormen" hun worden afgegeven. 1)

P. J. JOUBERT,
W d. Staatspresident.
( )p last,

ll. STIEMENS,
W d. Staatssecretaris.

Gou vernementskantoor,
.Pretoria, 11 Mei 187 5.

VOLKSRAAnSBESLUIT~

11 MEI 1875.

Kaffers nietgedwonART. 44. "In antwoord op memorie
gen kleed:cren te
verzoekende eene wetsbepaling dat geen
dragen.
zich op een dorp moge vertoonen, besluit

(van Lijdenburg)
ongekleede Kaffer
de Volksraad:
"Dat de Volksraad voor het oogenblik nog niet de
wenschelijkheid inziet: om de Kaffers te dwingen zich van
kleederen te voorzien. 'J 2)

VOLKSRAAJSBESLUIT, 12 MEI 1875.
ToelatingvanzendeART. 56. Goedkeuring van Uitv. Raadsbesluiten, dd. 9
lingen van Parijsc?e Maart 1875, art. 71 S, en 8 December 187 4, art. 166, wei:=~~.otschap gewei- gerende toelating der zendelingen der Parijschen Zend ... Ge-

nootschap, op grond dat dezelve zich te veel met poht1eke
aangelegenheden inlaten, hetwelk nadeelige gevolgen zoude
kunnen te weeg brengen in de uitbreiding van het Evangelie,
reeds bcgonnen door andero genootschar1pen. 3)
"De Volksraad vereenigt zich met Uitv. Raadshcsluit,
dd. 9 Maart 1875, art. 71 8."

VOLKSRA~DSBESLUIT,

13 MEI 187 5.

ART. 79. "Aan e orde punt 3 van memorie van Utrecht,
contracten geslot n met dienstboden in andcre Staten
----------'------------- ----

In het buitenland
gemaakte contracten dat

1) Zie "Gen. Jnstructien" 1882, art.. 6.
. 2) Volgens art. 23, afd. a, ,·an Wet. No. 3, 1876, waren de kleurlingen.
bmnen steden of dorpen komende, verpligt zich te kleeden, maar genoemde 'Vet is herroepen door W etten No. 11, 1881 en No. 4, 1881i.
3) l':ie V.R.B. 26 Sept. 1876, art. 45.
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~aad,

bier geldig mogen zijn, besluit de Uitv.
11 Maart 1875, met dienstboden
art. 71, q.q.
/
bier niet geldig.
"dat aan het punt over contractfn niet kan word en
voldaan 1).
1
"De Raad vereenigt zich~met Uitv .I Raadsbesluit, d.d. 11
Maart 187 5, art. 71, q.q."

VOLKSRAADSBESLUIT, 20 MEI 187,5.
ART. 96. "De Raad besluit omtrent art. 6 van de aan- Wegbelasting vastspraak de Regering te magtigen eene belasting te heffen ~:steld voor manne. d er man.n.e1··k
·
personen, zoovan 1e
lJ persoon, b ove~ d e 16 Jaar
ou d , zooweI hJke
wel wit als zwart.
wit als zwart 2) van 2s. 6d. per .Jaar, alleen bestemd voor
het instandhouden en verbeteren van de publieke wegen in
deze Republiek, zoodat geen post daarvoor op de Begrooting
zal worden nitgebragt, zullende dit besluit onmiddellijk in
werking treden volgens art. 12 der Grondwet.

VOLKSRAADSBESLUITE:tp", 21 MEI 1875.
I

103. "De Raad besluit luitv. Raadsbesluit dd. 18 Gelden vroeger aan
October 1870, art. 89, 3) te wijzi~en, dat van nu voortaan vertegenwoordigers
alle geld en ag,n de V ertegen woor~igers van den . \V eesheer ~:~e~ e:~ii:~r \~~:~
toegekend, aan de W eeskamer zu/Llen behooren, 1ntgenomen k:amer behoor:m.
copy-werk."
/
ART. 110. '' Aan de orde l_Hrven te verkoopen £2000, Verkoop van erven
in verband met de recomman tie der Commissie, welke op dorpen goedge.
recomman d eert , d a.t t en d1en
e1. d e een zelrer aan t aI ervcn
in den loop van dit jaar verk cht worden in die dorpen,
Die post met de recomwelke in vooruitgang toeneme
mandatie goedgekeurd."
ART. 111. " Aan de orde In omsten Landmeter-Generaal Leges v. I,andmeter£500, in verband met de re· ommandatie der Commissie Gencraalskantoor in
ii>~O"
· 1mmsten b egroot o oeo
welke d e In
u, a1sme d e oo k d at ge- Gouvernernentskas
te storten.
deelte, dat alle leges van dat ka toor in de Gouvernementskas
zullen gestort worden.
"Ook zal de Landmeter Generaal verpligt zijn iedere Landmcter-Generaal
maand vemntwoording te d~on bij den Auditeur-Generaal zal maandelijks ver. t e zend en zooal s a ll e an d ere sla''
d oor een maan d el IJ.. k se h en st aa 1n
ambtenaren die geldelijke ad inistratie onder zich hebben.
"De Raad vereenigt zic met" de recommandatie der
commissie en keurt de imkomsten van den LandmeterGeneraal goed.''
- - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - - - - - ART.

keurd.

doen.

1) Zie eehter art. 1--5 van Wet No. 13, 1880.
2) Zie V. R.B. 5 .lunij lq7f\, art. 102.
3) Vertegenwoordigers van den Weesheer, het copyloon, registratiegelden en de magt bije:mkomsten te houden toekennende.
39
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VOLKSRAADSBESLUIT, 22 MEI 1875.
ART. 114. Aan de orde zegels op Grondbrie1;en, £1.
"Met bijna algemeene stemmen worden de zegels op.
grondbrieven door de commissie aanbevolen goedgekeurd."
Aan de orde, zegels op contmcten (uitgezonderd contracten met dienstboden) 1 percent.
Zegel ·op contracten
"De Raad besluit de zegels op contracten als door de
uitgezonderd con- commissie aanbevolen goed te keuren."
tracten met dienst·
· 1 f
boden.
Aan de orde zege1s op prorwtssory
no t en ( w1sse
s o
schuldbewijzen.)
Zegel op grondbrieven.

Zegel op wissels of
schuldbewijzen wanneer verhandeld.

a. Niet te bovengaande £10, 6 pence, wordt goedge-

keurd, met bijvoeging der woorden, "alleen wanneer het verhandeld wordt."
Zoo ook worden goedgekeurd :

b. Boven £10 en niet te bovengaande £25
c.
"
£25
"
"
£50
d.
"
£50
"
"
£100
e.
, £100
,
,
£200
l
" £200
"
"
£500
g.
,
£500 en daarboven
Aan de orde, zegels op aanstelling van

£0
0
0
0
0
0

1
1
2
2

0
6
0
6
3 6
5 ()

Zegel op aanstelling
van Landmeters.
Landm eters

15

0 0

.Admissie van doetoren.

10

0 0

5

0 0

.••
W ordt goedgekeurd, alsook admissie van
Docto1·en
Met meerderheid goedgekeurd.
.Admissie van
Aan de orde, admissie van ApofhPkers
apothekers.
W ordt algemeen goedgekeurd, alsook admisDoctor en apotheker sie van Doctor en Aprdl1ek1?'t'
Zegel op LandmeAan de orde, zegels voor een kaart van elk
terskaart van plaats door een Landmeter gemeten plaats of gedeelte
en erf.
JI>l
er van, ~
, en erf of gedeelte er' van, 1Os.
Wordt goedgekeurd.
Zegel op ~ankAan de orde, zegels op elke order op de
cheque! mtgezon- Bank (cheque) van welk bedrag ook uitgezonderd d1e van Gouv.
.
'
'
.
getrokken.
derd d1e welke van wege het Gouvernement Ultgereikt worden, zal voorzien moeten zijn van een
zegel van 1d.
W ordt met meerderheid goedgekeurd.

12 10 0

VOLKSRAADSBESLUIT, 24 MEI 1875.
AnT. 116. Aan de orde recommandatie der BegrootingsCommissie, en wel dat gedeelte hetwelk luidt:

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

611

1875]

"Geen zoodanig 1) document za1 in een Geregtshof in Zeker document
aanmerking genomen worden tenzij voorzien van de behoor- ~noet gezegeld zijn
..
t arw
· f"
m GereO'tshof.
zege1s, vo1gens d't
1
.
"'
1IJke

VOLKSRAADSBESLUIT, 24 MEI 1875.
ART. 118. Aan de orde re:commandatie der Commissie
1uidende : " Ook recommandeert de Commissie dat voortaan de Be1asting op plaatwet za1 gehandhaafd worden met betrekking tot p1aatsen sen grooter dan 3000
'
mor"'en
door 1andmeters opgemeten en grooter dan 3000 morgen ;
" ·
namelijk dat van elke 1000 morgen grooter dan 3000 morgen, van zoodanige plaats 1Os. meer belasting zal worden
betaald."
De Raad besluit zich te ve~eenigen met het punt van
het Commissie-rapport thans aan )de orde. 2)

VOLKSRAADSBESLUITEN, 26 MEI 1875.
ART. 146. Aan de orde
tings-Commissie, luidende :

d~

recommandatie der Begroo-

'

" De commissie recommandeert dat de Regering zal R.sgering opgedracorrespondeeren met de Vrijstaa' sche Regering omtrent het ge:~ n~et v.rijstaatomheffen van Licentien op ponte die over de Vaalrivier~~!~~t ~~ge;~nge
11
tusschen die beide Staten in
erking worden gebragt en schuiten te on~er
geeft tevens kennis dat door de rijstaatsche Regering eene handelen.
licentie geheven is van £7 5 3) oor iedere schuit of pont
die over <ie Vaalrivier gebezigd w rdt.
"De Raad besluit zich te vere nigen met het commissierapport thans aan de orde en teve s aan de Regering op te
dragen met de Regering van den 0 anje Vrijstaat te onderhandelen betrekkelijk licentien op ponten en schuiten aan
de Vaalrivier."
11

Volksraarls notulen gevcn geen inform tie welk document en welk
is: ook is het commissie-rappo nlet te vinden.
2) Zie V. R. B. B. 5 Junij 1876, arts. 105 en 107; 7 Julij 1882, art.
744 en 8 Julij 1882, art. 755.
3) Volgens Ord. No. 6, 1880. en No. 6. 1884, van den Oranje Vrijstaat
is de licentie tot het houden van een pont op de Vaalrivier £15.
1)

tarief

be<~oeld
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ART. 147. Aan de otde recommandatie der Commissie,
luidende:
Eigenaars van erven
" Ook wenscht de Commissie aan te bevelen, dat zooook ond~rhevi~. aan danige personen welke eigenaars van Erven zijn in een dorp
~=~~oonhJke bildra- waar eene Municipaliteit gevestigd ~-s' oo~ onderhevig zullen
zijn aan het voldoen van\ persoonhJke biJdragen, zoowel als
diegenen welke geen grond of slechts eene eigendomsplaats
bezitten."
\
"De Raad besluit zic~ te vereenigen met het Commissierapport thans aan de ord~."

VOLKSRAADSBESLUITEN, 27 MEI 1875.
"ART. 148. "Aan de orde de recommandatie der Commissie, luidende : "De commissie komt tot het besluit om aan te bevelen
dat een ieder, zonder onderscheid, die drank verkoopt, behoorlijk licentie zal betalen, volgens wet vastgesteld, tenzij
er eene societeit of club mogt opgerigt z\in, die door de
Regering als zoodanig erkend en goedgekeurd· is.
Door de Regzring-'
"De Raad vereenigt zich met de aanbeveling der comgoedgekeurde !!ocie- missie en draagt aan de Regering op om de wetten tegen
t.eiten betalen geene verk oop van st er k en d ran k t en st rengs t e t e d oen h an dh aven,
dranklicentie
en wanneer er societeiten of clubs opgerigt worden, zullen
·
hunne regels voor de Regering gelegd worden ter goedkeuring, indien zulks niet in strijd is met de wetten des lands,
zulke societeiten toe te laten.
Societeiten of clubs, niet door de Regering goedgekenrd,
zullen aan de wetten des lands onderworpen zijn."
T

•

ART. 150. Aan de orde recommandatie van den Waarn.
Postmeester-Generaal, inhoudende :
Postgeld voor stads"Aanbevelenswaardig zou zijn om brieven di~ niet per
of districtsbrieven. post verzonden word~n maar afgehaald worden aan hetzelfde
kantoor waar zij gepost worden met oen zegel van 1d. te
voorzien.
"De Raad veret'nigt zich zoo ver .met de a.anbeveling
van den Waarn. Post eester-Generaa] tot t~jd en wijle de
wet daarin voorziet. "

~e

SpPeie kan als boekART. 151. Aan
orde de recommandatie van den
post vt.>rzonden
W aarnemende Postmee'ster Generaal inhoudende: " Het verworden met.gedwond
Jd ' .
·
'
.
.
gcn rcgiHtratie.
zen en van ge. 1n sp~cw (hardgeld) waar1n de postwet met

voorziet, aanradende dat als boekpost te doen betalen, met
gedwongene regiRtratie." \
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'' De Raad vereenigt zich zoover met de aanbeveling
van den W aarnemende Postmeester Generaal tot tijd en wijle
de wet daarin voorziet."

WET No. 1, 1875.
VOOR KRUIDMAGAZIJNEN IN DE ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK EN INSTRUCTIE VOOR
DEN KRUID-MAGAZIJNMEESTER.

Vastgesteld bij Volksraadsbesluit, dd. 31 Mei 1875, art. 172.

ART. 1. Elk kruitmagazijn of gebouw ter bewaring van Kruitmagazijnonder
ammunitie in elk distrikt, door het Gouvernement daartoe toezigt der Regering.
gobruikt, staat onder onmiddelijk toevoorzigt der Regering.
2. vVaar zoodanig gebouw bestaat zal niet toegelaten Houden van kruit in
worden in private huizen of pakhuizen meer dan 5 lbs. private pakhuizen
· te h ou d en om gevaar te voor·k omen.
belet.
k rmt
3. De invoerders van ammunitie hebben het regt om Invoerdersgeregt.igd
zoodanige hoeveelheid als de ruimte in het magazijn het luuit in Gouv. matoelaat aldaar te bergen, tegen betaling van 2s. 6d. per 100 gazijn te bergen.
lbs per maand.
BEPALI)l'GEN EN OPZIGT OVER DE KRUITMAGAZIJNEN.

4. Er zal door de Regering over elk zoodanig magazijn Rrgering benoemt
of gebouw een opzigter of kruitmagazijnmeester aangesteld ambtenaren.
worden onder een s::.tlaris van £
1) per annum, na het
stellen van voldoende securiteit of borgen, ten genoege der
Regering, voor zijne administratie en nakoming zijner instructie.
5. De Magazijnmeester is verpligt het kruithuis te openen, Uren bepaalt voor
indien er aanzoek om gedaan wordt, elk en dag, Zon- en Feest- de nitgifte van kruit'
dagen uitgezonderd, van des morgens 8 tot 10 uur en
des namiddags van 4 tot 6 uur, tot ontvangst en uitgave
van kruit. 2)

1) Bepaald bij Begrootin"'.
0
2) Gewijzigd door G. K. No. 66, 22 Junij 1877, Got•ermnent Gazette
7 Julij 1877, No. 13.
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Magazijnmeester
6. Bij afwezigheid van den Kruitmagazijnmeester,
a~nsprakelijk voor hij in zijne plaats alleen zoodanig persoon aanstellen
zlJn plaatsvervanger. wiens handelingen hij aansprakelijk blijft.

kan
voor

7. Op last der Regering zal de Kruitmagazijnmeester
eenigen tijde verpligt wezen het magaz\jn te openen.
8. Bij aankomst van ammunitie, die bestemd is om in
magazijn geborgen te worden, zal de Magazijnmeester
dadelijk na ontvangen kennisgeving verpligt zijn het magazijn
te openen ter ontvangst daarvan.
Betaling voor tijde9. Wanneer kruit voor private personen bestemd naar
lijk bewaren van
eenige andere plaats, tjjdelijk in het magazijn of gebouw
kruit.
geborgen moet worden, zal daarvoor betaald moeten wor den
2s. 6d. voor 100 lbs. voor den tijd van elke dertig dagen
of een gedeelte daarvan.
Pligten v. :Magazijn10. De Magazijnmeester zal de uiterste zorg in acht
meester.
nemen voor het kruit onder zijn toevoorzigt in het magazijn
aanwezig, ter voorkoming van schade of bederf, waarvoor
hij bij nalatigheid verantwoordeljjk zal zijn.
Luchten van kruit.
11. De Magazijnmeester zal zooveel malen noodig het
kruit behoorlijk luchten en keeren op een daartoe geschikten
dag en de grootste voorzigtigheid in acht nemen ter voorkoming van ongelukken.
Boekhouden van
12. De Magazijnmeester zal verpligt wezen behoorlijk
Magazijumeester.
boek te houden van al het kruit dat in het magazijn geborgen wordt, zoowel van Gouvernementswege als van private personen.
Afsluiten v. boehn
13. De Magazijnmeester zal maandelijks de boeken been verslag aan Audi- hoorlijk afsluiten en een extract daarvan aan den A uditeur
teur.
Generaal indienen, en het door hem ontvangen geld voor
het bergen van kruit, ontvangen van private personen,
maandelijks storten bij den Landdrost van zijn distrikt.
Pligt magazijn ten
allen tijde te open en. ten
Ontvangst van ammunitie.
het

Magazijnmeester
verpligt afschriftzn
te verleenen.

11. Op aanzoek van den Auditeur Generaal, zal de
Magazijnmeester verpligt zijn zoodanige afschriftcn te goven
als gevraagd worden en inzage der boeken te verleenen.

Magazijnmeester zal
15. Alvorens zijne betrekking
eed afieggen.
Magazijnmeester den volgenden eed

te aanvaarden zal de
in handen van de Regering of eenig ander ambtenaar, daartoe door de Regering
benoemd, afieggen : -

Vorm van eed.

"Ik beloof en zweer plegtig trouw aan het volk dezer
Republiek, in mijne betrekking en ambt eerlijk,
regtvaardig en billijk, zonder aanzien des persuons,
overeenkomstig de wet en naar mijn beste kennis
en geweten te zullen handelen; naar waarheid
te zullen schrijven datgene wat van mij gevorderd zal worden ; volgens de wet te zullen gehoorzamen aan de bevelen der boven mij gestel-
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den en behoorlijk rekenschap te zullen geven
van de gelden aan mijne verantwoording toevertrou wd, waar en wanneer zulks van mij gevorderd zal worden.-Zuo wamiijlc helpe m~i
(;o,l .'llmagtiy."

16. Deze wet zal onmiddelijk na publicatie in werking In werking
treden.
der wet.

treden

P. J. JOUBERT,
W d. Staatspresident.
Op last,
SWART,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor, Pretoria,
20 September 1875.

WET No. ' 1875.
REGULATIE VOOR l)EN Z
DEELERS VAN ZEG LS IN DE ZUID
AFRIKAANSCHE REPUBLIEK.

Vastgesteld bij Volksraadsbesluit, dd. 31 Mei 1875, art. 173.

AR'r. 1. Alle post- of ander z els der Zu1d Afrikaansche Vervaardiging van
Republiek worden door eene Co missie, benoemd door de ze~el.s door comRegering, vervaardigd en door di Commissie verzegeld in missie.
bewaring gesteld bij den Thesaurie -Genera.al.
2. De drukpers voor zegels, i kt, enz., worden onder Drukpers ten kanzegel ten Uitvoerenden Raadskantor bewaard.
tore van Uitv. Haad.
3. De post- en andere zegels w rden bij den Thesaurier Zflg-elmeester ontGeneraal alleen door den zegelmees er onder kwitantie ont- vangt zegels van
en deelt
vangen, en d oor h em a11 een aan d e on d ersch m"dene d epart e- Thes.-Gen.
dezelve uit.
menten, daartoe door de Regering a ngewezen, in elk district
•Onder kwitantie uitgegeven.
4. Hij zal maandelijks
zijn verslag aan den Maandelijks verslag
Auditeur-Generaal indienen.
aan Auditeur.
5. De door de Regering benoem e ondersqheidene zegel- Verslagvan zeg~luit
uitdeelers zullen maandeliJ"ks een s aat der door hen ver- deeletrs
ta.an AudiTtehur
en s or mg aan
ek OCh te zegels aan het kantoor van den Auditeur-Generaal saurier.

......
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inzenden en het
raal storten. 1)
In werking treden.
6. Deze wet z
zijn.

Thesaurier-Genena publicatie onmiddelijk van kracht

P. J. JOUBERT,
W aarn. Staatspresident.
p last,

\

H. STIEMENS,
W aarn. Staatssecretaris.

Gouvernementsk:mtoor,
Pretoria, 14 Julij 1875.

WET No. 3, 1875.
Regelende de wiize der vervaardiging van Post- en andere
Zegels der Zuid Afl.'ikaansche Republiek.

Vastgesteld bij Volksraadsbesluit, dd. 31 Mei 1875, art. 174 ..

Cornrnissie ter verART. 1. Er zal e~ne commissie bestaan om het toezigt
vaardlging v. zegels. te hebben omtrent het vervaardigen der zegels.
zamenstelling van
2. De commissie ~al bestaan uit den Auditeur Generaal,
cornmissie.
Thesaurier Generaal, ~x-o(1ic1:o, en een non-officieel persoon,

daartoe door de Regering van tijd tot tijd te worden aangenon-officieel lid zal gedurende zijne
vervaardigen der zegels genieten
£1 per dag.
:
Thesaurier geeft
3. \Vanneer de r_r:hesaurier Generaal bevindt dat er be~en.nis aan Regering hoefte aan post- en iandere zegels bestaat, zal h~i daarvan
1
ntd 1ten bchoefte be- aan de Regering kennis geven, die dan het on-officieel lid
s aa.
b
.
zal enoemen, ten en)de zooveel zegels als verzocht of vereischt worden, te doen vervaardigen door de commissie.
Drukpers ten u. R.'s
4. De dri1kpers, platen, inkt, enz., worden onder zegel
kantore bewaard. der commissie ten Uitvoerenden Raadskantore bewaard.
Ccrnmissie houdt
5. De door de commissie vervaardigde zegels worden
boek van z:>gels en door de commissie geboekt en onder behoorlijke quitantie
overhandigd
·
G eneraa1 overh and'1gd , we'11ce qu1'tant'1e
Thesaurier. aan
aan d en Th esaur1er
met het rapport der commissie aan de Regering worden
ingezonden.

Vergoedingvan non- steld en be8edigd.-Het
officieel lid.
werkzaamheid tot het

1) Zie " Geuerale Instructien" 1882, art. 12.
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6. De Thesaurier Generaal zal alleen aan den Zegel- Thesaurier zal alleen
meester op diens aanzoek post- of andere zegels mogen aan zt'gelmeester
•
I
d
afgeven
afgeven, volgens bestaande regulatle
~oor en Zegelmeester. 1)
·
7. Reeds verkochte zegels zullenj niet aan den Thesaurier Reeds verkochte zeGeneraal, Zegelmeester of eenig am~tenaar als geld worden gels. kunnen niet gP-1
remttteerd worden.
gerem1'tteer d . 2)
8. Het on-officieele lid legt den /volgenden eed in handen ~n-officieel zal eed
van de Regering af : :
1~ handen van Rege1

rmg afieggen.

1

"Ik .................................
beloof en zweer
plegtig, dat ik in mijne\ betrekking als een van
de commissarissen van i zegels mij getrouw en
stiptelijk gedragen zal i volgens de regulatien,
voorgeschreven voor de ibewaring van de zegelstempels en het vervaatdigen van zegels.-Zoo
v•r.wrli;jlc helpe mi;j God At'rnagh'g."
9. Deze Ordonnantie zal in werk.ing treden volgens art. In werking
69 der Grondwet.
der wet.
1. . . . . .

,

treden

P. J. JOUBERT,
Waarn. Staatspresident.
Op last,

I

I

H. ST!EMENS,
\~aarn. Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 14 Julij 187 5.

WET No. 4,\ 1875.
BEPALENDE

3

)

DE INS;lUCTIE VOOR DE

LANDCOM~SSIE.
I

Gewijzigd en vastgesteJd bij Vo~sraadsbesluit dd. 1 Junij
187 5, art. 7 5.

ART. 1. Er zal in ieder d1stric eene Landcommissie zijn, Zame~st7lling
bestaande uit drie leden, te word
benoemd op voordragt commxssxe.
van den Landdrost door den Sta tspresident, waarvan een
Voorzitter en een Secretaris zijn, Uoor hen zelven te benoemen.

der

1) Zie GenPra1 e Instru,..tiiin 1R82, art. 12 en 13.
2) Volgens GouvernEments Kennisgeving, 1 I\fei 1877, zullen Revenue
Zegels in betaling van }Wrmitten, protr,sten, enz., nangf'nomen worden,
en volgens \Vet No. 3, 188!, artt.. 20, 22 en 25, moeten t0l<>grammen in
Pc•stze 1 els lwtnald worrle:1.
3) Foutief gepubliceerd in St::LatscourJ.nt van 1875, als Wet No. 2.
1875.
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Landdrost regt voor2. De Landdros heeft het regt om voorloopige aanstelloopig aanst. te do~n lingen te doen ter a probatie van den Staatspresident.
Jurisdictie van corn3. Deze commi sie is belast met het onderzoeken en
missie.
beslissen van alle k estien van plaatsen en gronden. 1)
Bijeenkomen der
4. Doze commis ie is verpligt op verzoek van iederen
commissie.
burger bijeen te ko en 2) en zal altijd uit drie leden moe-

ten bcstaan. De co missie zal vooraf trachten de kwestie
tusschen partijen vri ndschappelijk te schikken.
rngeval van diskwan. Wanneer ee of meer der leclen bela.ng bij eene
lificatie van een der kwestie heeft of een zijner of hunner bloecl- of annverwanlPden wordt een
.
'
burger gekozen.
ten tot In
den
derd e graa d , of een of meer d er 1ed en verhinderd is, zal het o erig lid of leden een of twee verstandige burgers kiezen et toestemming der partijen om zoolang,
na alvorens door de voorzitter to zijn beeedigd onder deze
instructie te handele .
Schri~~elijk verzoek
6. Als iemand d]e commissie. verlangt, zal hij zich schrifom hiJeen te komen. telijk tot den voorzi~ter der commissie moeten wen den, die
alsdan de leden zal~ bijeenroepen op dagen en plaats door
hem to bepalen, bin en den tijd van eene maand.
Kiezing v. voorzitter
7. De commissi heeft uit haar mid den een tot haren
voorzitter, waarvan aan het publiek door middel van de
Gouvernements Cour nt kennis wordt gegeven.
Commissie houdt
8. De commissi is verpligt eene lijst te houden van
lijst van verzoeken. dag en datum der ~erzoeken die b~j haar zijn ingekomen;
en zooveel mogelijk I de orde in de lijst te volgen, dat, die
het eerst aanzoek ~eeft gedaan, ·ook het eerst geholpen
worde.
:
Vr~~ere scbikkin9. De commissi~ is verpligt te onderzoeken of er ook
gen ge'O~c"'...".v.eerd. vroegere schikkinge9 bestaan en zal zich daaraan moeten
~..
houden.
i
Aans~hrijving van
10. Ten opzigte [van getuigen zal eene annschrijving van
voor~Itter geldt. als: den voorzitter gelde~' als wettige dagvaarding en alle bepawettige dagvaardmg. :J:.
·
· · 1
tv-ngen om t rent getm· en In
CIVIe
e zaken voor Geregtsh oven
z~llen golden voor a dus aangeschreven getuigen.
Afnemen van ver~ 11. De commisMe is verpligt, alle verkhri11gen door
klaring(;n.
partijen aangeboden i of die door hen verla11gd worden, te
hooren en naauwket~ig op te schrijven, op verzoek van een
der partijen te doe bezweren en aanteekening te houden
van ingediende bowi sstukken.
Voorzitter em officio
12. De voorzittjer van iedere Landcommissie zal in de
Vrederegter.
uitoefening van zijne\ function vrederegter zijn.
Afrijden der 1;Jnen
13. Indien het door de partijen of een derzelve geeischt
en gang der _:;aarden. wordt, zal de com~issie verpligt zijn, de lijnen van eene
plaats af te rijden, , volgens inspecteurs instructie, en zorg
dragon, dat de gang, der paarden, die gebruikt worden, zal
zijn van drie ho11derd. Rijnlandsche voeten in eene minuut. 3)
1) Gewijzigd door Wet No. 6, 1885, art. 1.
2) Zie Wet No. 6, 1885, art. 7.
3) Zie V. R. B. B. 7 Julij 1882, art. 744, en 8 Julij 1882, art. 755.
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14. De voorzitter der Landcommissie zal dadelijk, na Overzenden van
-den afloop der zaak, alle origineele stukke of de geheele stukken aan Landbehandeling der zaak aan het Landdrostka toor overzenden dros;t.
van het distrikt, alwaar zij onder behoort.
15. De landdrost zal publiceeren in e Staatscotwant Publicatie van comdat zoodanig commissie-rapport gedurende twee maanden missie-rapport in
.
.
Staatscourant.
ter mzage van bela.nghebbenden ten ka.n ore zal hggen,
zullende in zooda.nige advertentie naauwke rig worden opgegeven de naam der respectieve partijen de plaatsen, erven
of stukken grond, met opgave van derzelver ligging en wijk.
16. Gedurende twee maanden van af en dag dier pu- Partijen geregtigd
blicatie staat het part~jen vrij, appel aan ~e teekenen van tot appel binnen
· · t en L an ddros tk an t ore, t egen b et a1·1ng d er twee maanden.
d e L an d commissie
kosten van appel voor het Hof van Landdro~t en Heemraden.
17. W anneer binnen die twee maand~n geen appel is Uitspraak beslif:send
aangeteekend, zal de uitspraak der Landcommissie uiteinde- waar geen app(il.
lijk beslissend zijn.
!
18. Wanneer appel is aangeteekend ! zal zulks bij de Appel van het Hof
eerste zitting van het Hof van Landdrost en Heemraden in van Landdrost en
. t n"kt moe t en word en ge b rag t , rriet
· 1nac
· h tnemmg
· Heemraden..
h et d IS
der wet. 1)
19. De leden van de commissie worden benoemd voor Diensttijd der cornden tijd van twee jaren.
missieleden.
20. Elk der leden van de commissie i zal genieten 21s. Vergoeding aan
per dag, gedurende het oponthoud zijner bezigheden, en 15s.leden.
wagenhuur per dag.
I
21. De verliezende partij zal de kosten betalen.
Verl. partij kosten.
22. De bij de uitspraak der commissie veroordeelde partij
die nalatig mogt zijn de kosten te vold,oen, binnen twee
maanden na de uitspraak, hetzij appel wordt aangeteekend
of niet, zal zoodanige uitspraak even als e$n vonnis van een
Hof op verzoek van den voorzitter der commissie bij den
Landdrost b~j order van dezen door den Baljuw geexecuteerd Executie van vonnis
kunnen worden.
bij nalatigheid.
De kosten-rekening zal vooraf door den Landdrost van Taxatie van kostenieder district moeten geteekend en goe~gekeurd worden rekening.
volgens de wet.
!
23. Bijalclien er geene Landcommiss~e in, een district Gere~tsh(~fbeslist in
bestaat of 1emand mogt verkiezen zijne tegenpartij direct voor afw2Z1? 1 ~~Hl van
een der Geregtshoven te dagvaarden en de zaak door dat commissie.
Hof te doen beslissen, in stede van door de Landcommissie,
zal het Hof van Landdrost daartoe bevoegd.zijn. 2) Zullende
van de uitspraak van dit Hof, als in alle andere civiele
zaken, appel 3) zijn naar het Hof van Landdrost en Heem- Appel.
raden.
1) Zie Wet No. 6, 1885, art. 8.
2) Gewijzig-J. door Wet No. 6, 1885,
3) Zie Wet No. 6, 1885, art. 8.

art.

2,

afd.

d.
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24. Iedere tege partij zal moeten zijn aangeschreven op
wijze en onder e bepaling vervat in art. 10.
25. Wanneer k esties bestaan over bakens van plaatsen
over de lijn V n het eene district gelegen zijn, moeten
die kwestien beslist orden voor den regter van dat district
waaronder de plaats van gedaagde behoort. 1)
26. Deze instru tie zal in werking treden volgens be-paling in art. 69 de Grondwet.

Aanschrijving van
partijen.
de
Beslissing v. bakenkwesties.
die

In werking treden
der wet.

P. J. JOUBERT,
W aarn.. Staatspresident.

~p

last,
H. STIEMENS,
W aarn. Staaffisecretaris..

Gou vernementskantoor,
Pretoria, 23 J unij 187 5.

VOLKSRAADSBESLUITEN, 1 JUNIJ 1875.
Twee erven in MidART. 178. "De Volksraad besluit omtrent Uitv. Raads•·
delhurg toegekend besluit van 26 Januarij 1875, art. 28, het verzoek toe te·
aan \\Tesleyaansche staan van de inwoners van J\Iiddelburg, om twee erven voor·
gemeente.

eene kerk van de W esleyaansche Gemeente aldaar.

Transport en afstand
ART. 17 9. Nog aan de orde art. 17 der Aanspraak in,
van erven aan Ned. verband met eene ingediende memorie van D. P. AckerHerv. gemeente te
· naam en op 1ast van den Eerw.
M. w. Stroom.
mann en (' . C. W eeb er, u1t

Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente te M. W. Stroom.
" 1. Verzoekende de erven voor kerkel~jk gebruik bestemd bij het oprigten van het dorp M. \V. Stroom, te·
laten transporteeren op naam van den Eerw. Kerkeraad
alhier.
"2. Dat een of meer erven aan genoemden Kerkeraad:
af te staan voor eene pastorie.
" De Raad besluit zooveel mogelijk aan den wensch
van memorialisten te voldoen."

1) Zie U.R.B. 11 Februarij 1875, ante bl. 607.
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VOLKSRAADSBESLUIT,/2 JUNIJ 1875.

Ar..T. 183. "De Raad vereenigi zich met Uitv. Raadsbe- Pligt v. Hegistrateur
sluit dd. 25 Januarij 1875 art. 22 luidende als volgt :-Dat op van Acten omtrent
~
' ,van A· cten omschreven za1kaarten.
elke ' kaart door d en Reg1strateur
worden onder welke transportacte die kaart begrepen is."
1

WET No. 5, 18~5.

l)

I

INSTRUCTIE VOOR DEN COMMISSARIS V AN
LICHTENBURG.
I

Goedgekeurd en vastgesteld bij besluii van den Volksraad,
art. 185, dd. 2 Junij 1885.

De Commissaris te Lichtenburg bekleedt de volgende betrekkingen : A.

ALS AGENT ONDER DE :NA'l'URJ<:LLEN

in den omtrek van Lichtenburg en de zuidwestelijke grenzen, Pligten van Cornin welke capaciteit hij handelen moet volgens speciale in- missaris als agent
·
.
st rue t1en,
we lk e h'IJ· van tiJ· 'd t ot t'lJ'd van d e R egermg
za1onder deN :a.turellcn.
·Ontvangen.
B.

ALS JUDICIEELE MAGTHEBBENDE.

Hij zal binnen het dorp Lichtenburg en de dorpsgronden Uitoefening van
de volle jurisdictie en magt uitoefenen als een LanddrosU:uisdictie in judi··
·
lmn c1eele zaken.
· t ver d er. \?, an z~Jne
vo1gens we t , d oc h n1e
vonn1ssen
appel word en aangeteekend voor het Hof van Landdrost en Appel.
Heemraden te Marico, volgens wet. In civiele of crimineele
zaken zal hij het regt hebben om getuigen buiten het dorp Dagvaarding Yan
of in het distrikt wonende te laten dagvaarden om voor getuigen.
hem te verschijnen.

C.

ALS VREDEREGTER

zal hij het regt hebben, alle licentien uit te reiken voor Pligten
het dorp Lichtenburg en de dorpsgronden, en voor het dis- regter.
trikt Marico, in de nabijheid van: Lichtenburg. Verder zal
hij het regt hebben de belasting op de dorpserven te ontvangen,

als Vn'dt>-

. 1) De bepalingen ntn deze wet zijn opgt~h~~vPn door de verklaring van
LIChtenburg als een afzondt>rlijk distriet Pn henoeming van een Lanrl<lrost in Junij 1882.
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Bepaling van erf- dewelke bepaald is op 15 shillings per jaar voor elk waterbelasting.
erf, en 10 shillings vo r elk droog erf. 1)
Ontvangt heerenOok heeft hij het egt heerenregten en alle andere beregt.en en pl~atsbe·lastingen binnen het d rp Lichtenburg en de dorpsgronden
lastwg
en renutteerd aan h et a~ ouvern em en verschuldigd
aan
Landdrost.
.
, te ontvangen , welke
heerenregten en plaatsb lastingen door hem verantwoord en
geremitteerd worden aa den Landdrost van het distrikt. ·
P. J. JOUBERT,
W d. Staatspresident.
Op last,

H. STIEMENS,
W d. Staatssecretaris.
Gou vernem entskan to or,
Pretoria, 4 Augustu

1875.

VOLK~RAADSBESLUIT,
\

3 JUNIJ 1875.
.

Ambtenaren met
"ART. 188. 'Aan de orde art. 19 der Aanspraak.
geld~lijke ad mini"De R'aad besluit Uitv. Raadsbes1uit d. d. 10 April1875.
stratJe zullen borgen
.
'
'
stellen en aeen amb- art. 94, de Regermg op te dragen deze1ve te doen ondertenaar eer;ol ontsla- zoeken en volgens de wetten te 1aten invorderen, en die
gen t~. warden v66r ambtenaar die de kosten veroorzaakt, zal dezelve vo1doen,
dat hiJ heeft.
versla"'o ge· en a11e am bt enareh
· d'1e geld e1"k
· ·
t'1e on d er z1c
· h
geven
lJ e a d m1mstra
hebben, zullen goed~ borgen 2) moeten stellen, en dat geen
ambtenaar eervo1 ohts1ag za1 krijgen voor en aleer hij verslag za1 gegeven hebben van z~jne ge1de1ijke administratie.'r

WET No. 6, 1875.

3)

Wijzigende de Wetten betrekkelijk de Goudvelden, (Nam. Wet
No. 2, 1872, en Wet No. 7, 18'?4.)

Vastgesteld bij Volksraadsbesluiten van den 3den en 4den
Junij 1875, artt. 190 en 192.
IIerroeping van
ART. 1. Alle we~ten en bepalingen hiermede in strijd
vroegere bepalingen. worden bij dezen he~roepen, behoudens echter dat alle bel

1) Gewijzigd door V. R\B. 6 Junij 1876, art. 114.
2) Zie Wet No. 7. 1885.
3) Fontief gep'.:bliceerd in Staatscourant van 1875 als Wet No. 1,
1875, gewijzigd door Wet No. 1, 1883, No. 8, 1885, en wijzi/.dngen in
laatstgenoemde gemaakt in Julij 1886, gepubliceerd in Staatscourant 4
Augustus 1836, No. 289.
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staande belangen of previlegien, ~lke onder vroegere bepalingen werden verkregen en toege~end. niet hierdoor zullen
worden veranderd.
2. o. Het woord "youdcommi.'-~~ar£,.;" zal beteekenen de Beteekenis v. zekeie
ambtenaar vertrouwd met het toezigt beheer en woorden in deze wet
algemeen bestuur van de Goudveld~n of eenig gebezig<'l.
gedeelte daarvan.
b. Het woord "pe'owon" zal beteekenen de houder
van een delvers-, handels- of andere licentie, of
eenig ander individu. ,
c. Het woord " c aim " zal ,beteekenen dat gedeelte
van land, waarop eenig persoon, personen, of
compagnien geregtigd iullen zijn te delven, of
hetzelve te occupeeren onder de bepalingen van
deze wet.
d. De woorden "rdeuwe gondde1ve1'1;jen" zullen beteekenen grond vroeger onbewerkt.
e. Het woord "ha11del" zal beteekenen en insluiten
eenige verkooping of overmaking van goederen,
koopmanswaren en artikelen, door dezelve publiek
uit te venten of anderzins.
f. Het woord "qo?u·e1·nement.~yro1ul" zal beteekenen
alle landerij en of gronden behoorende aan den
Staat, hetzij dezelve verhuurd zijn of niet, tenzij
anders bepaald.
\
g. De woorden "pn'vate gronrfen" zullen beteekenen
alle gronden door de R~gering aan private personen, door middel van ~rondbrief of transport,
afgestaan' en overgedragert.
3. Het mijnregt op alle edelgest~enten of edele metalen Mijnregt behoort
behoort aan den Staat, met uitzond~ring nogthans van alle aan den Staat.
vroegere wettige overmaking van dat regt aan een privaat
persoon, personen of vennootschappe:b., hetzij door middel
van concession of anderzins gedaan. \
4. ZHEd. de Staatspresident hee{t de magt, met ad vies Proclameeren van
en consent van den HEd. Uitv. Raa~, eenig distrikt of ge- goudveld.
deelte van een distrikt met bepaling \ran de grenslijnen in de
Staot.'u·mtrant te proclameeren en O):\>en te zetten voor een
goud veld, onder de bepalingen en bedoeling van deze wet,
en in gelijke wijze deszelfs grenslijn~n te veranderen naar
vereischte der omstandigheden.
\
5. Ieder ontdekker van edelgesteellten of edele metalen Kennisgeven in ~e
zal, onder straffe van verbeurte der hierna te bepalen beloo- val van ontdekkmg
ning, en van z~jn prospecting claim pf claims waartoe hij van goud.
geregtigd zou zijn, zonder verzuim klmnis geven van zoodanige ontdekking met overlegging v~n het bewijs zijner
ontdekking aan den naasten Landdrost, \ of and er daartoe bevoegd ambtenaar, die op zijne beurt dad\elijk kennis zal geven
aan de Regering; op ontvangst van zo~danige kennisgeving
zal de Regering onmiddelijk maatregele~ nemen die strekken

I
\

I
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zullen om haar van
werkelijkheid van de ontdekking en
van de aanwezigheid ;van goud in betaalbare hoeveelheid te
verzekeren, in welk geval zij ten spoedigste het terrein tot
Aanstelling van
een Goud veld zal proclameren, een Goudcommissaris zal
Goudcommissaris
aanstellen en de grenzen zal doen bepalen, binnen welke de
en Landdrost.
· Jt,l.ris
· · · d'wt1e
· za1 Ul't oe £enen, of h et t oez1gt
·
gezegde Commissans
houden, en delverslicentien uitreiken, zij zal tevens het regt
hebben om, zoodra de omstandigheden zulks vereischen, een
permanent of bezoekdnd Landdrost aan te stellen, wiens
jurisdictie zal z~jn, zooals hierna zal warden bepaald. 1)
Van den Goudcom6. De Goudcomm~ssaris zal oppertoezigt hebben over de
missaris.
goudvelden waar hij jll\fisdictie heeft. Hij zal tevens bekleed
zijn met magt om ave zaken betrekkelijk de delverijen te
regelen en te bestureni op de best mogelijke wijze. Hij zal
ook vooral letten op \de gerieven van de delvers, en alles
doen wat strekken k::l.n tot bevordering van den bloei der
delverijen, en van den\ gezondheidstoestand van hare bevolProviso in gevallen king. In gevallcn waa~ geen Landdrost of bezoekend Landwaar e~ geen Land- drost is aangesteld, z~ hij de jurisdictie hebben van een
drost 1s aangesteld. Landdrost; in gevallen j echter waar een Landdrost of een
bezoekend Landdrost za~ zijn aangesteld, zal r.ijne jurisdictie
;dch slechts uitstrekken\ tot politiezaken en geschillen, of
zaken betrekkelijk het ~elven. Bij zijne aanstelling zal hij
den eed, van een Landdrost gevordercl, moeten afieggen, en
gelijk deze borg.en stellen\.
l{estriktien voorden
7. Het is den Goud6ommissaris verboden om claims te
Goudcommissaris. hebben op eenig goudveld, waar hij commissaris is, tevens
zal hij niet geregtigd zijn\ hetzij direct of indirect, eenigerlei
handel te drij ven of agentschap waar te nemen van welken
aard ook, noch eenig aandeel te houden in eenig vennootschap van delvers of handelsbezigheid. 2)
Verde~re pligten .van
8. De Goudcommissaris zal verpligt zijn behoorlijk boek
de:l c.oudcommls- te houden van alle inkomsten en uitgaven, hiJ. zal tevens
~aris.
behoorlijke registers houden van alle licentien, of regten
door hem aan personen of vennootschappen toegekend, en
wel op de volgende wijze : 1. Een Regi.ster voor alle handelslicentien.
2. Een Hegister voor alle delverslicentien uitgereikt
voor delven op ·Gouvernementsgronden.
3. Een Register voor alle delverslicentien uitgereikt
· voor delven op private gronden, met vermelding
van den eigenaar en naam der plants waarop
gegraven wordt.
4. Een Register van alte toegekcnde regten voor watcrleidingen, machinerien, em-;., door hem aan private
personen of compagnien verleencl.

l:'rodameeren van
gouJve-ld.

1

1) Zie nitleg van dit artikel door V. R. B. 2G Jun:i 1882, art. 580.
2) Zie We-t No. 1, 1HH3 art. 10. No. R, 1885, art. 29, en Wijzigingen
van deze \Vet in July 188H, art. 12.
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Hij zal voorts verpligt zij~, maandelijks behoorlijk
zijne maandstaten op te :zenden aan den AuditeurGeneraal en de surplus igelden, in zijn bezit, bij
den Thesaurier Generaa te storten. Icdere drie
maanden zal hij behoor ijk opgave van alle ontvangene en uitgegeven gelden, alsook van het
getal licentien of conce ien, uitgereikt op private
gronclen, met vermeldi g van den naam van elke
plaats, en de Gouvern mentsgronden, elk afzonclerlijk in de Stautscl!u, ant doen publiceeren.
9. a. De Goudcommissaris al een comite, bestaande Verdere regten varll
uit negen leclen, laten iezen uit de houders van de~ Gou~co.mmis
hetzij handels- of delv rslicentien, voor den tijd ~~n\e Kiezmg varll
van niet meer clan t aalf maanden, waarna de mi ·
leden, tenzij zij herkoz n worden, zullen moeten
aftreden.
b. Genoemd comite ;r,al den namn dragon van" Delvers Naam en magten v~
Comite" en zal held ed ;r,ijn, behalve met de" Delvers-Comite.H'
magt zooals hierna in a t. 10 en art. 24 (b) bepaald,
met alle muuicipale re ten en magten, on wordt
gekozen door alle lie ntiehouders, hetzij handelaars, delvers, of and rzins, door eene publieke
stemming, na kennisg ving van minstens veertien
dagen vooraf in een ieuwsblad op de goudvelden; of waar er geen ieuwsblad is door aanplakken van eene publiek kennisgeving aan de dem;
van zijn kantoor. G~n kandidaat zal verkiesbaar
zijn tenzij die persoo zich verkiesbaar heeft gestelcl in het kantoer van den Goudcommissaris,
zeven dagen v66r den dag der verkiezing.
c. Niemand zal het regt v n stemmcn hebben of ge- Wie verkiesbaar zijn.
kozen kunnen worcl~n tot een lid van gezegd en regt van stemmeu.
comite tenzij hij vol8.aan heeft aan de bepaling hebben.
van art. 15, en incli~h hU geen delver is, zal hij
desniettcmin als hou~er van een handelslicentie,
regt van stemmen h~bben of van gekozen te worden, indien h~i dezelfdc verbin<ltenis, in art. 1 Ra
voorschreven, heeft onderteekend.
il. In gomlvclden op private grondcn ;r,nllen (le eige- Vertegen woordigiDg
naren of zal de eigeuaar het regt hebben, zich van eigendom.
door een gevolmagtigde in gezegd comite te laten
vertegenwoordigen; .deze zal deelen in alle voorregten van gezegd comite en daarvan een lid
zijn.
e. De Goudcommis;;;aris zal in dat ligchaam het Gou- Goudcommissari:s:
vernement vertegenwoordigen en V oorzitter van voorzitter v. comite.
hetzelve zijn.
10. De commissaris zal te zamen met het delverscomite Verdere magt 'lt'tm
van tijd tot tijd zulke bepa1jngen maken en regulaties op- het cornite.
trekken als geschikt zullen ziJn voor de plaatselijke vereisch40
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ten der Goudvel en, welke regulaties, na bekomene goedkeuring van de \,egering, onmiddelijk gepu bliceerd zullen
Aangaande verand~-worden en kracht van wet hebben. Geene verandering zal
:ringen in regulaties. echter gemaakt warden zonder dat er minstens zeven-negenden van de leden tegenwoordig zijn. Geene verandering zal
echter gemaakt worden dan na verloop van vier maanden
na elke verandering, tenzij de noodzakelijkheid zulks vereischt.
Commissaris heE>ft
In geval er geen Delverscomite, zooals voormeld in
mag~ pligten van art. 9 (a), kan worden geconstitueerd, ofindien zoodanig comite
Conut~ te vervullm. zal ophouden te bestaan, zal de commissaris de volle magt
hebben van, en de pligten vervullen die volgens deze regulaties bij zoodanig comite berusten.
Commissaris zal CoIn geval er een vacature ontstaat in het comite, zal de
mite opvullen.
commissaris die onverwijld door eene publieke verkiezing
doen opvullen.
Leden van comite
11. De leden Yan het comite zijn geene Gouvernements
geen ambtenaren. ambtenaren en ontvangen geen salaris van de Regering.
Salaris van d~n
12. Het salaris van den Goudcommissaris zal bepaald
Goudcommissar:s. worden door den Uitvoerenden Raad, tot dat het door den
Volksraad de:finitief zal vastgesteld worden.
KlerkvandenGoud13. Aan den Goudcommissaris zal een klerk worden
commissar:s.
toegevoegd, die tevens klerk zal zijn van het Delverscomite.
In gevallen waar de Goudcommissaris de functien van den
Landdrost uitoefent zal zijn klerk tevens de pligten van een
Vrederegter en Publieken Vervolger uitoefenen; tenzij wegens
de menigvuldigheid der werkzaamheden die pligten aan een
ander persoon zijn opgedragert.
Politiemagt.
14. De Staatspresident zal de magt hebben om maatregelen te nomen voor de oprigting van een politiemagt en
om zulke stappen te nemen als hij noodzakelijk mogt achten
voor het algemeen welzijn en de orde van de goud velden.
Genoemde politiemagt zal staan onder onmiddellijk bevel
en orders van den Goudcommissaris, deze zal echter niet het
regt hebben, genoemde politiemagt uit te breiden, zonder
kennisgeving aan cl n Staatspresident en verkregene toestomming van hem.
Verdere pligten van
15. Hot volge de zal in acht genomen worden door den
Goudcommissaris. Goudcommissaris :
a. Dat elk ersoon, goon burger Yan den Staat zijnde
en die anzoek doet om een delvorslicontie, v66r
het ver rijgen van zoodanige licentio oene schriftelijke erbindtonis van onderwerping aan de
wetten des lands zal aangaan, door onderteekening van zijn naam in een book, waarin
de navblgende Yerldaring van getrouwhoid en
onderw,rping aan den Staat zal zijn boschreven:
Verbindtenis tot ge"Als houcll.er van een del verslicentie, onderneem en
trouwheid en ondaren v~rbind ik mij plegtig, zonder cenige reserdanig.leid.
vatie: hoegonaamd ook, door mijno naamtoeke.
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ning in dit boek tot volkom~ne gehoorzaamheid,
getrouwheid en onderwer ing aan de wetten
van de Zuid Afrikaansche epubliek, en beloof
ik plegtig, zoolang ik in ~zen Staat mag verblijven, in alle opzigten ge ijk een burger van
den Staat mij te zullen ge ragen, waarvoor ik
tevens door mijne handtee ening mijn persoon,
eigendom en goederen ver in d."
.h. Dat geen persoon zonder lice ie eenig handel zal Geen reg~ tot ~elven
drijven, of delven zal zond de bij de wet be- zonder hcentle.
paalde licentie daartoe te he ben verkregen .
.c. Dat zijn klerk of klerken be oorlijk boek en no- Ondergeschikte
tulen houden van alle zaken n zijn hof behandeld ambtenaren moeten
.t
d at ZIJne
··
1
· en o~ d erge- behoorlijk
verant0 f b es1IS . en
on d e .wonge
woording doen.
schikte ambtenaren hunne p 1gten behoorhjk vervullen en behoorlijk veraiwoording doen van
alle opdragten aan hem g daan of gelden door
hem ontvangen .
.a. Dat alle Gouvernementskanto en, gebouwen, gevan- Gouv. gebouwen in
genissen, tenten, goederen, ~nz., enz., in behoor- orde te houden.
lijke orde worden gehouden~
e. Dat alle invoergelden volgenf tarief op goederen Invordering van Invan het buitenland ingevoe d, en waarvoor nog voergelden.
niet reeds betaald is, b hoorlijk worden in;
gevorderd.
16. Ieder delver of licentie-houder zal, wanneer daartoe Delver zal hulp ver~pgeroepen, hulp verleenen ter bewarin van de publieke orde.leenen.
17. Ieder persoon, geen handelsli!ntie hebbende en nog- Straf voor handelen
thans handel dr~jvende, zal schuldig ijn aan de strafbepa- ~n de!ven zonder
lingen van 's lands wet, en eenig pers on die zonder delvers- hcentle.
licentie op Gouvernementsgronden ~f op geproclameerde
goudvelden of op private gronden, z nder toestemming van
den eigenaar, delft of graaft naar go d, zal onderhevig zijn
aan eene boete van niet minder dan, £5, en niet meer dan
£25 voor elke overtreding of bij g<dbreke van betaling aan
gevangenisstraf, met of zonder harllen arbeid, voor niet
minder dan eene maand en niet me.Jr dan twaalf maanden.
18. Elk blank persoon die zich dnderwerpt aan de wetten Regt tot verkrijgen
des lands volgens artikel 15 (a), zal/het regt hebben om van van delverslicentie.
de Regering een delvers-licentie te ~oopen voor £3 Sterling
per jaar, 15s. per kwartaal, of 5s. p r maand, welke licentie
hem het regt zal geven om te prosp cteeren of te del ven op Voordeelen van
Gouvernementsgronden, als ook op private gronden, in zoo- delvers.
verre als daardoor niet schadelijk inbreuk gemaakt wordt
op water en hout van eigenaars, v or welk gebruik de toe- Regten v. eigenaren
:s~emming van den eigenaar verkr gen moet worden totdat bescherm<l.
d1e gronden als Goudvelden gepro ameerd worden, in welk
geval de eigenaar op redelijke wij e gecompenseerd of vergoed moet worden door het Gouvernement uit de inkomsten
der delverijen. Dat ieder eigenair van eene pllw.ts waarop

I
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gedelfd wordt moet in ~et bezit zijn van een licentie-boek
van denzelfden vorm alsi een cheque-boek, waarvan iedere
licentie behoorlijk voorzieil zal moeten zijn van een Gouvernements zegel, ter waarde van 2s. 6d, welke licentie door
den eigenaar kan worden verkocht tegen 5s. en dat ieder
delver een dergelijke licentie vereischt, v66r hij kan beginnen
te delven. 1)
Vermeerdering van
19. Indien echter het door den Goudcommissaris noodig
licentieregten met mag worden geoordeeld, zal hij het regt hebben, vergunschadevergoeding. ning te geven tot het graven van waterloopen of slooten
door private eigendommen, grenzende aan de plaats waarop
de delverijen worden gedaan, zoolang als het graven van
zoodanige waterloopen of slooten geen inbreuk maakt op de
besproe~jing van land, of ongemak of schade veroorzaakt aan
't Maken van dam- den eigenaar of de eigenaars, tevens zal hij het regt hebben,
men, enz.
magt te verleenen tot de constructie van dammen op naburige private eigendomm~n en standplaats voor molen, met
dien verstande echter, dat in zoodanige gevallen de eigenaar
of de eigenaars van die naburige plaatsen schadeloos zullen
worden gesteld. In geval van verschil, zal de zaak door
Arbitrage bij ver- arbitrage worden beslist; de schadevergoeding zal moeten
schil.
voldaan worden voordat zoodanige toekenning zal worden
verleend.
De Regeringmaghet
20. Bij ontdekking van betaalbaar goud of andere kosbestuur van goud- telijke metalen of edelgesteenten op private eigendommen,
velden in handen
nemen.
zal de Regering, indien noodig, het geheele bestuur, beide
van handels- en delversbelangen, in hare handen nemen, en
aan den eigenaar of de eigenaars de helft betalen van het
bedrag van delverslicentien die gecollectoerd wordon. Golden
door de wet opgelegd voor standplaatsen van handels- of
andere bezigheden zullen geheel aan den eigenaar of eigenaars toegekend zijn. 1
Huizen, landen, enz.,
21. Geen prospecteerende of delvers porsoon of personen
enz., beschermd.
zal bij het prospecteren of delven het regt hebben eenige
schade te veroorzaken; aan huizen, gezaaide, tuinen, dammen,
watervoren, boomkwekerijen, of omheind zaailand.
Arbiters hoe ge22. In alle gevalllen waarin onder doze regulatien eene
kozen.
arbitrage noodig zal bevonden worden, zal de zaak onder
arbitrage beslist worden door twee arbiters, gckozen een
door elk der belanghehbende partijen. Deze zullen voordat
zij tot arbitrage ovhgaan, te zamen een scheidsregter aanstellen om, in gevrll van verschil tusschen de arbiters, te
beslissen; de uitspr11ak van de meerderheid zal verbindend
zijn, en wanneer ge}egistreerd .bij den Goudcommisearis zal
die uitspraak voor I eenig competent hof geldig zijn en gehandhaafd kunnen 1worden · door eenige van die partijen_
1) Zie ui tleg van
Art. f80.

t

t artikel door V olk sraads besl ui t 26 J unij 1882
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Het zal wettig zijn voor den Goudco missaris om indien Schatters of asses~
partijen, in gevallen van geschil of ispuut over delvers- soren. in geval van
zaken, zulks begeeren, een of meer onpartijdige schatters ofgeschil.
assessoren aan te stellen, ten einde :de zaak te beslissen,
partijen zullen nogthans het regt hebbep., tegen een of meer
der schatters te objecteren, in welk; geval anderen zullen
worden aangesteld. Van hunne besli~sing valt beroep op
het Hof van Appel van den Goudcmhmissaris en het Delverscommite en van daar op den Uitv;. Raad.
23. Er zullen twee hoven van appel zijn-een voor alle Hoven van Appel.
zaken betrekkelijk delverijen, en een voor civiele zaken.
24. Van alle delverszaken beslist door assessoren (schat- Hof van Appel voor
ters) en door den Goudcommissaris, valt beroep op een Delverszaken.
hooger hof. Dit hof zal bestaan : - 1
a. Uit den Goudcommissaris tdt voorzitter.
Comite.
b. Uit minstens twee derden der leden van het Quorum.
comite. 1)
1
In gevallen van appel echter' van het Goudcommis- Goudcommissaris
missaris Hof, zal een de:r: leden van het comite geen regt tot stemtot voorzitter worden gek~zen en de commissaris men.
bij het verhoor der zaak tegenwoordig kunnen
zijn om inlichtingen te keven, doch zonder het
regt tot stemmen te, hebben. De meerderheid
van stemmen zal beslis~end zijn. Van dit hof
valt appel naar den Uitvt Raad.
25. Van alle ci viele zaken door! den Landdrost, of wan- Hof van AppM voor
neer er geen Landdrost of bezoekenkl Landdrost zal zijn en Civiele zaken.
de Goudcommissaris, volgens art. 6 ails Landdrost handelende,
-zal zijn beslist, valt beroep op het ~ooger hof.
26. Dit hof zal bestaan : 1
a. Uit den Landdrost, bezoekende Landdrost of Goud- Landdrosthof van
commissaris, handelende als Landdrost volgens Appel.
art. 6 als voorzitter, die de 'handelingen zal regelen en de noodige inlichtingen geven; doch geen
stem in het vonnis hebben zal.
b. Uit zeven jurymannen ~olgens wet gekozen, ge- Jurij.
zegde jurymannen mo~ten of burgers zijn van
den Staat of houders .1van licentien volgens artikels 15 en 18, wiet uitspraak door meerderheid van stemmen zal gegeven worden.
27. Van deze uitspraak valt' beroep op het Hoog Ge- Beroep op Hoog Ge~
regtshof.
:
regtshof.
28. De handelingen van dit Hof zullen zijn volgens de Jurisdictie van Hof
.algemeene wetten des lands en deszelfs jurisdictie gelijk gelijk met Landstaan met het Hof van Landdrost en Heemraden.
drost en Heemraden
29. Crimineele zaken, die boven de regtsbevoegdheid Zaken boven de
van dit Hof gaan, alsook boven die van het lagere Hofregtsbevoegdheid
1)

Zie Uitv. Raadsbesluit d.d.

23

Nov.

1875,

art.

298.
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van dit Hof komen van den Landdrost of b zoekend Landdrost, of Goudcom~
voor het Hooge Ge- missaris, als zoodanig ag rende, word en volgens de alge--.
regtshof.
meene wetten des lands b handeld en voor het Hooge Geregtshof gebragt.
Regels geldende
30. De regelen der eide bovengenoemde hoven van
voor deze Hoven. appel geldende zullen zijn:
a. V oor het Hof an Appel van den Goudcommis~
saris en Commhe zullen de regels gelden bij het
lager hof in ge/bruik.
b. Voor het Hof F:,an Appel van den Landdrost en
Jurymannen zullen die regels gelden welke in
het lager ho volgens landswet worden gebruikt.
Welke agenten regt
31. Geen agent toegelaten te praktiseren in het Hofvan
heb_ben voor de ver- den Goudcommissaris zal daardoor het regt hebben om te·
sch1llende kantoren
.
d
f
h
te praktiseren..
prakt1seren voor het Hof van Land rost, o voor et
Hof van Appel waarop peroep valt uit het Landdrosthof,
tenzij hij volgens algemeeje landswet daartoe geregtigd zij.
To elating v. agenten.
32. Alle agenten, pro ureurs of advocaten, die volgens:
procureurs en advo·landswet geregtigd zijn vo. r de civiele hoven des lands te
eaten.
praktiseren, en die door hjet Landdrosthof geadmitteerd zijn,
zullen het regt hebben aldaar toegelaten te worden om te·
praktiseren. In gevallen waar de Goudcommissaris als Landdrost ageert, zullen slechts. de hierboven genoemde personen
toegelaten worden te praktiseren.
Tarief voor Agents33. Het tarief voor licentien benoodigd om in eeniglicentie.
hof op de Goudvelden te Lkunnen verschijnen en te ageren,
zal zijn volgens vastgestelqte ordonnantie.
Geen ongelicen34. Geen ongelicentie~rd persoon zal het regt hebben
tieerd _persoon mag zaken in een Hof voor ahdere partijen waar te nemen,
verschlJnen voor echter zal het ieder pers on vrijstaan wanneer hij zulks
anderen.
..
. m~
·len persoon voor
'
· H of op d e
verk'1est , zlJne
zaalr m
eemg
Goudvelden waar te nem~n, hij zal echtcr niet het regt
hebben rekening van kos~en voor het verdedigen van zijne
zaak te maken, anders d~n de benoodigde kosten voor getuigen, hofpenningen en dagvaardingen. Zelf zal geen agentsof procureurskosten kunnen gevorderd worden van de verliezende partij in delverszaken.
Provisie voor Corn35. Wanneer er op een geproclameerd Goudveld localipagniel_l om g~ud- teiten gevonden zullen warden, alwaar goud niet in genoegwasschmgen mt te zame h oeveelh e1'd IS
· on d ekt om d en pnvaten
·
· d"lVl"due1en
voeren.
of 1n
delver te betalen, of waar geen individuele delver wenscht
te delven, zal het wettig zijn zulke localiteiten bij concessie'
uit te geven aan compagnien. Gezegde compagnien zullen
zich v66r de aanvraag o:n::i een zoodanige concessie, eerst
behoorlijk moeten constit1feren en bewijs leveren, dat erminstens een derde van h~t vereischte kapitaal is opbetaald
en dat zij wezenlijk een b'ona fide vennootschap is.
Applicatie om con36. De aanvraag om ~en zoodanige concessie zal bij den
cessie.
Uitvoerenden Raad in geschrifte, behoorlijk vergezeld van•
de in het vorige artikel genoemde bewijzen, gedaan worden en
1

b
1
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de Regering zal, na verkregen inlichting van den Goudcommissaris en het comite, de gev~aagde concessie verleenen
onder zoodanige condition als in de ve schillende gevaJlen
1
billijk zullen zijn.
37. De gezegde aanvraag :r:10et. ve~ezeld gaa~ ~ van een I~e~~ maa_nd kenniscertificaat van den Goudcommissaris e het com1te, dat er gevmg vo6r de aanminstens een maand kennisgeving is g schied van het voor- vraag.
nemen der partijen die de aanvraag do~n. Zij zullen derhalve verpligt zijn om per publicatie ien aanplakking aan
de deur van het Goudcommissariskant or de delvers bekend
te maken met hun voornemen, noeme de de localiteit door De localiteit moet
hen begeerd. En de Goudcommissaris Iza1 verpligt zijn, aan- worden .afgebakend
t e h ou d en van d'1e k enmsgev1ng
·
·
·
tee k emng
en <-l ezel ve t e en gereg1streerd.
doen aanplakken artn zljne kantoordeut. Tevens zullen de
partijen de localiteit aan den Goudco~missaris aanwijzen en
behoorlijk in zijne tegenwoorcligheid afpakenen. Als er bin- In g-eval er grondig
nen eene maand na do kennisgeving teen gegrond protest protel"t word t geof objectie wordt gemaakt, zal het c0rtifikaat worclen ver- maakt.
leend door den Goudcommissaris en het Comite. In geval
er echter schijnbaar grondige ohjectie of protest worclt gomaakt, zal de Goudcommissaris met, het Comite de zaak
onderzoeken en claarvan onverwijld aan de Regering rapport
cloen, die clan naar bevincl van zaken zal handelen. En indien het bevonden mag worclen dat er zonder reden of nit Wat in geval van
boos opzet objectie wercl gemaakt, clan zal degene die zulks boos opzet.
gedaan heeft, in regten vervolgd kunl}en worden om schadevergoeding voor verlies van tijd of g~lcl, of de kosten van
onderzoek.
;
38. De Regering zal, daar in ;zekere gevallen geene Staatsaandeel in gelicentien worden uitgereikt, geregtigq zijn tot een hedrag vonden goud.
van drie shillin9s Sterling op ieder: ons goud door eene
maatschappij, door werken onder zu¥{ een concessie verrigt,
gevonden. Daartoe zal zij ten allep. tijdo vrijen toegang
hebben tot de boeken en document~n der maatschappij en
de Goudcommissaris zal het regt h~bben zelf tegenwoordig
te zijn of zich door een beambte te :laten vertegenwoordigen
bij de wassching of zuivering van ~et goud in de vergaarbakken of sluizen. Van de betali:ng van drie shillings zal
een derde aan de eigenaren der pl~ats worden toegekencl.
39. Indien het blijken mag d!at de beambten of be- s.traf bij verduistestuurders van zulk eene maatschappij, ten einde de belasting rmg.
op goud (RoyaJty) te ontduiken, g:eene juiste boeken houden
of verkeerde opgave doen van hu:q. gevonden goud, clan zal
gezegde maatschappij vervallen in eene boete van niet minder clan £100 en niet meer clan l £1,000 voor elke overtreding. En bij gebreke van bet311ing, zullen de bestuurders
en beambten zich aldus schuldig ! makende gestraft kunnen
worden met van vijf tot tien jaat gevangenisstraf, met of
zonder harden arbeid, en zullen. de goederen van de bestuurders en beambten der maatschappij executabel verklaard
r
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kunnen worden tot best jking der kosten en de ontbre-

J

Belooning voor aan- ken de helastingen.
De elft van genoemde boete zal beb:renger.
taald word en aan den aanprenger of be kendsteller van zulke

overtreding.

!

M.aatschappijen heh40. Zulke
~r het regt van als individuele
e vers.
schappij zal in

maatschapPiijen zullen hetzelfde regt hebben
delvers. ~en gevolmagtigde van iedere maatalle deeh~n gelijk staan met een gelicentieerden delver en dezel~de voorregten hebben, mits zich
onderwerpende aan de v?orschriften dor wet. Aan ZIJNE
persoonlijke verbindtenis ivolgens art 15 (o) is ook de maat,..;chr:LpJiU gehouden en verlbonden.
De Regeringkanook
41. Behalve hovengelhoemde magt, behoudt de Regering
andere conces 8 ien, zich het regt voor om zoodanige speciale concessien of regten
enz., verleenen.
t e verIeonen as
I nooCtlg
J •
en nu tt'1g mag b evon d en wor d en.
Belooning bij spe42. De belooning voor de ontclekking van goud, goudciale proclamatie. velden en edelgesteenten zal later bij speciale proclamatie
worden bepaalcl.
In werking treden
43. Dezo wet zal daclelijk na publicatie van kracht zijn.
1

d.er wet.

P. J. JOUBERT,
\Vaarn. Staatspresident.
Op last,

H. STIEMENS,
\Vaarn.

Staat~secretaris.

Gouvernementskantoor,
Pretoria, 21 Junij 1875.
No. 1983.
GOUVERNEl\1ENTS KENNISGEVING.
TER algemeene kennis wordt hiermede gepubliceerd tot
der administratie en afbetalinO' van 's lands
tatMsgewiJze mtbe.
.
.
o
ta.ald worden.
schuld dat de u1tbetalmgen van salar1ssen voortaan overeenkomstig wet behoorlijk 1h·ic maalidelijks moet geschieden, 1)
en wordt het hiermede ter kennisse gebragt van de ambtenaren die met geldelijke administratie belast zijn om daarovereenkomstig te handelen tot nadore kennisgeving der
Regering. 2)
P. J. JOUBERT,
vVaarn. Staatspresi.dent.
Op last,
\
H. STIEMENS,
\Vaarn. Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor, \
Pretoria, 3 Augustu~ 187 5.
Balarissen van amb-

~enaren ~:ullen.kwar- betere regeling

1) Zie Grondwet art. 207, ante bl. tl6.
2) Zie Gouvernements Kennisgeving 27 April 1877, gepubliceerd in
Goverrlmerd Ga.zette 5 l\Iei 1>\ 77, No. 4. Zie ook Generale lnstructien
1802, art. 26.
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GOUVERNEMEN~S Kl£NNISGEVING.

KRACHTENS besluit va\n den Uitv. Raad, dd. 10 Augustus 1875, art. 144, wordit onderstaande Concept-Ordonnantie hiermede gepubliceerd.\
Op last,
I

I

H. STIEMENS,
W d. Staatssecretaris.

Gou vernementskantoor,
\1
Pretoria, 16Augustus 187g.

Concept-Ordonnantie,
Regelende de wijze waarop, of hoedanig, tenders gevraagd worden voor het doen van pubheke werken en het leveren van
benoodigdheden voor 6f aan het , Gouvernement der Zuid
Afrikaansche Repu bliek.

ART. 1. Voor elk publiek werlt, dat de som van om- Tenders voor elk putrent £10 te boven gaat, zullen vopraf tenders moeten ge- biek werk boven de
vraagd worden door hem aan wien het toezigt der werken is sorn van ;flO.
toevertrouwd.
\
2. Voor alle benoodigdheden to~ Gou vernements einde Tenders voor alle
of gebruik de waarde van £5 te boven gaande zullen even- benoodigdheden boals voor r;ublieke werken tenders mbeten word~n gevraagd,
de waarde van
tenzij door den Uitv. Raad tot aanko:op besloten wordt.
·
3. Ieder tender tot het doen van\ een publiek werk, of Wijze van uitschrijhet leveren van iets benoodigd zal, duidelijk verstaanbaar ven .van. t~nders en
.
' . ,
d
pubhcat1e m de
moe t en mtgeschreven worden om rrnsverstan te voorkomen, Staatscourant.
en zal door publicatie in de Staaf.c.;courant tijdig genoeg voor
publieke mededinging bekend gemaakt moeten word en. 1)
4. Alle tenders zullen overeenk6mstig de advertentie Tenders aan Postvoor het uur op den bepaalden dag bij den Postmeester rneester-Generaal in
,
kt ZIJn:
..
" T en d er hem
te zenden en door
Generaal 2) verzegeld en op h et couvert gemer
overhandigd
voor ........................ '' moeten ingezonden word en, en door aan cornrnissie.
hem ongeopend worden voorgelegd aan de daartoe benoemde
commissie.
5. De commissie zal bestaan of zamengesteld zijn uit Zamenstellirg van
den Auditeur-, Thesaurier- en Postmeester-Generaal.
commissie.
6. De commissie is gehouden dadelijk na den dag en Bijeenkornen van
het uur dat voor het inkomen van den laatsten tender be- commissie en rap· b"
·
paaId Is,
IJeen t e k omen, d e tond ers openen
en een b eh oorl"k
IJ port
Uitv. derzelve
Raad. aan
procesverbaal er van opmaken en met hunne beoordeeling
0

;t;

l) en 2) Gewijzigd door Generale Instructien1882, art. 26, letters.
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en recommandatie aan ten Uitv. Raad toezenden, die daar.
over zal beslissen. 1)
In werking stellen
Deze ordonnantie rl voorloopig in werking gesteld
van ordonnantie.
worden. 2)
I

I

P. J. JOUBERT,
W aarn. Staatspresident.

i

Op ~ast,

H. STIEMENS,
W aarn. Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 16 Augustus 1875.

No. 2072.
GOUVERNEl\IENTS KENNISGEVING.
ZIJ het bij deze kennelijk, dat bij Uitvoerende Raadsbesluit, dd. 7 October 187 5, art. 161, voorloopig is vastgekenmgen
. h et vervo1g t'1en sh'll'
menten op docu- st eld , d a t In
1 mgs en zespence moet en
·
worden betaald als zegelregt voor legalisatie van hanrlteekeningen op doccmenten, die buiten dezen Staat verzonden
worden, ten voordeele van 's lands kas. 3)
Zegelregt voor lega-

lisa~ie van hand tee-

S\VART,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 7 October 187 5.

No. 2080.

\
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.

Invoerregten op
VOLGENS ·,besluit van
meubelen, muziek- art. 170 d.d. 3i Mei 1875
instrumenten en
'
·
'
juwelieren goederen. geheven worden ~p meubels,

den HEd. Achtb. Volksraa.d
zal er 11· percent invoerregten
. .2
•
muziekinstrumenten en JUWe-

liersgoederen.
De Landdrost of daartoe gemagtigd ambtenaar van het
distrikt waar zoodanig handelaar of persoon inkomende in
de Republiek het eerst aankomt of doorgaat, zal het regt
hebben te eischen, dat de invoice of vrachtlijst van zoo1) Gewijzigd door Generale Instructien 1882, art. 26, letter s.
2) Deze Ordonnantie schijnt niet later door den Volksraa.d goedgekeurd te zijn.
3) Zie Gouvernements Kennisgeving, No. 127, dd. 29 April 1884,
Staatscourant 1 Mei 1884.
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danigen wagen, indien er tw~jfel bestaat, bezworen zal worden · dat dit invoerregt va:q 1! percent ook geheven zal
worden op alle wagens, karretl of andere rijtuigen, van buiten de Republiek ingevoerd,: en dat alle personen, die genoemde goederen in de Republiek verkoopen of verhandelen
zonder de betaling voormeld,' eene boete zullen betalen gelijkstaande met vijfmaal het brdrag. 1)
\,

SW ART,
Staa tssecretari s.
-Gou vernementskantoor,
Pretoria, 12 October 187 5.

No. 2082.

:

GOUVERNEME~TS KENNISGEVING.

~~1

INGEVOLGE hesluit
den Uitv. Raad, dd. heden,·Licentie bepaald
art. 186, wordt hiermede b kend gemaakt, dat voorloopig voor kegelbaan.
bepaald is, tot nadere goed euring van den HEd. Achtb.
Volksraad, dat voor het hou en van eene kegelbaan, eene
licentie zal moeten betaald w rden van £12 per jaar, £9
per 6 maanden en £5 per k'~artaal.
\,

l

S'VART,
Staatssecretaris.

Gouvernementskantoor,
Pretoria, 12 October 187 5.

No. 2089.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
DAAR de heer J. D. L. Botha is aangesteld als Veldcornet over een gedeelte van de wijk Klein Marico, waardoor
die verdeeld is als volgt : "Van af de plaats genaamd Nooitgedacht van den heerVerdeeling v. VeldLucas Marthinus Swart, zooals de berg van Zee- corn.etschap Klein
rust zich uitstrekt en met die bergrand tot aan Manco.
de Groot Maricorivier, verder met den loop van
Groot ~farico op, tot aan bovenste oog; zijnde op
de plaats van den heer Evert Potgieter, genaamd
Bokkraal."
1)

Zie Wetten

No. 2, 1881, No. 4

en

6, 1882

en·

No. 9, 1886.
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W ordt deze verdeeling hiermede bekend gemaakt, ten
einde een iegelijk in staat te stellen, binnen den tijd van
eene maand na publicatie zijne bezwaren hiertegen schriftelijk
ten Landdrostkantore to Zeerust in te brengen. 1)
S'VART,
Staa tssecretaris.
Gouvernementskantoor, Pretoria,
16 October 1875.
No. 2092.

/

GOUVERN~EMENTS

KENNISGEVING.

TER algemeene i formatie wordt onderstaand Uitv. Raadsbesluit, del. 14 Octo er 1 R7 6, art. 227, volgens art. 3 cl er
Instructie voor den Lanclmeter Generaal 2) hiermede gepubliceerd.
S'VART,
I
Staatssecretaris.
Gou vernementskantodr,
Pretoria, 18 Octpber 187 5 .

I

.Landmeters zullen
"De LandmeterrGeneraal bevonden hebbende dat verzich vo~nzien van scheidene kaarten ter goedkeuring ingezonden, niet overeenInspectie-Rapportenkomstig de inspectie-rapporten ziJ'n zoo wordt hiermede aan
van op te me ten
' ..
plaats en aangren- Landmeters bekend gemaakt, dat ZlJ van nu af gehouden
zende plaatsen.
zijn, bij het _9pmeten der plaatsen, zich te voorzien van het
inspectie-rapport der op te meten .plaats, alsmede van de
inspectie-rapporten der rondom aangrenzende plaatsen, en
dat, wanneer zij bespeuren dat een of eenige der bakens
hun aangetoond, in strijd is of zijn met de inspectie-rapporten, zij dit aan belanghebbenden moeten bekend maken,
en het verschil daardoor veroorzaakt aanteekenen op hunne
kaart of kaarten." 3)
No. 2139.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
TER algemeene informatie wordt hiermede onderstaand
Uitv. Raadsbesluit, dato 17 November 187 5, art. 238, bekend
gemaakt:Ambtenaren verbo" Besloten, dat het duidelijk verstaan moet worden, dat
den agentschappen aan de Hoofdambtenaren, Baljuws en gesalarieerde klerken
waar te ne men, exe- b
. agentschappen waar te nomen,
cuteuren
datief in epaald verb od en word t eemge
Executeuren Datief in vreemde boedels te zijn, vendutie te
Zie Gouvernements Kennisgeving, No. 25, dd. 7 Febr. 1876.
Zie ante bl. 371.
3) In verband hiermede zie V.R.R. 7 Julij 1882, art. 744, afd. a, en
"Instruct~e voor Landmeters," gepubliceerd bij brochure, d.d. 18 Sept. 188Z.
1)

2)
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houden of iets te doen wat den schijn van Agentschap vreemde boedels te
hceft 1), totclat hierover door den HEd. Achtbaren V olksraad ~~~J~ venduties te
op de eerstkomende gewone zitting nader zal besloten zijn.
·
(Get.) P. J. JOUBERT,
vV d. Staatspresident.
SvVART,
~
"
Staa tssecretaris.
J. J. FOURIE.
" S. J. P. KRUGER.
" SvVART,
Staatssecretaris.
Gou vernementskantoor,
18 November 187 5.

No. 2161.

GOUVER"'EME}!T~ KENNISGEVING.

TER algemeene informatie wordt onderstaand Uitvoerende Raadsbesluit, dd. 23 N~vember 1875, art. 298, hiermede bekend gemaakt.
\
SWART,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 26 November 1875.

"Besloten, daar er in Wet \No. 6, 1875, geen tarief isToekenning aan
vastgesteld voor de betaling vah leden van het Delvers-leden van Delvers1 H of van Appe'l , d at Comite
wanneerinzitcoml't;e, wanneer ZlJ·· z1'tt•1ng h oua;·
n as
ting houdende
aan de leden van dat Comite, wan eer zij als zoodanig zitting Appelzaken.
hebben, zal toegekend worden dezelfde betaling als aan
Heemraden wordt toegekend, namel~'jk 1Os. per dag .
."Verder, dat de appellant ge ouden zal zUn eene genoegzame som geld te deponeren o securiteit te stellen tor
goedmaking der kosten van het appel 2)
(Get.) P. J . .TOUBERT,
W d. Staatspresident.
S'V" RT,
"
Staatssecretaris.
J. J. OURIE.
" S. J. . KRUGER.
" C. J. JOUBERT.

"

1)
2)

Zie ook V.R.B. 3 October 1884. art. 733.
In verband met zaken van appel, zie Wet No.

8, 1885,

art.

41.
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No. 14.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
TER algemeene informatie wordt onderstaand Uitv.
Raadsbesluit, dd. 13 Jan. 1876, art. 30, hiermede gepubliceerd.
Staatspresident ge·
" De Uitv. Raad besluit dat indien het den Staatsmagtigd ond.er zeke· president blijkt, dat er door de opmeting eener plaats inre omstand1ghedeu
· gemaakt op . eene vroeger gemet,ene p 1aa t s, Zll"L"'d
het
teekenen van b reuk IS
kaarten te we'igeren. gehouden zal zijn ten alien tijde te weigeren zulke ]mart te
teekenen, al is dezelve ook behoorlijk gepubliceerd en de
drie maanden, bij de \'f et vereischt, verloopen zonder dat er
protest tegen gezegde kf1art is gelegd. 1)
" Dit besluit, volgens Ord. No. 1, 1864, 2) dadelijk in
working te brengen." \
_[1_,

•

\

(Get.) P. J. JOUBERT,
\Vd. Staatspresident.
SWART,
"
Staatssecretaris.
J. J. FOURIE.
", S. J. P. KRUGER.
C. J. JOUBEHT.

"

S\VART,
Staatssecretaris~

Gouvernementskan to or,
Pretoria, 14 Januarij 1876.

No. 13.

\
GOUV~RNEMENTS

KENNISGEVING.

TER algemeene informatie wordt hiermede gepubliceerd
Uitv. Raadsbesluit, d.d. 13 Jan. 1876, art. 33:Geen a.mbtenaar
"Besloten dat geen ambtenaar het regt hecft, iemand ·
he~ft regt iemand te te dwingen tot het maken van een schriftelijk contract met
dwmgen contracten
··
1
met Kaffers te
Kaffers op ZlJne plaats wonende of door hem gehuurc, en
maken.
dat de Veldcornct ve ligt is op een enkel certificaat van
1) In verband hiermede ie Volksraadsbesluit 2 Junij 1882, art. 261
en artt. 8 en 9 van Wet No. , 1884.
2) Deze Ordonnantie waarvan aanhaling op bladzijde 17 4 is overzien,
werd te zamen met ander"' wetten van 1864 uitgesteld en later niet door
den Volksraad behandeld.
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een burger, dat de Kaffers bij em verhuurd zijn, hem
gratis passen te verleenen volge s art. 9 van de Paswet
No. 4, 1873."
(Get.) P. J. JOUBERT,
/ W d. Staatspresident.
"
I SWART,
Staatssecretaris
J. J. FOURIE.
" S. J. P. KRUGER.
"
C. J. JOUBERT.

"

SWART,
Staatssecretaris.
Houvernements Kantoor,
Pretoria, 14 Januarij 1876.

No. 25.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
INGEVOLGE nadere kennisgeving van den Landdrost
van Marico, wordt onderstaande verdeeling van de wijk
Klein Marico, gepubliceerd in 6taatscourant No. 600, onder
advertentie No. 2089, 1) hiermede zooals nu veranderd
gepubliceerd, en zal dus zijn : "Van af de plaats genaamd Nooitgedacht, van den heerverdeelingvanVeldLucas Marthinus Swart zooals de berg van Zeerust zich cornetschap Klein
uitstrekt tot regt tegen~ver de plaats genaamd Driefontein, 1\Iarico.
van den beer Frangois Jacobus Naude, en van daar met
en tusschen de plaatsen Bronkhorstfontein, van den heer
Hendrik Strijdom, en de plaats Rietvallei, van den heer
Jurie Georg Meijer, en zoo voort tot aan de oude lijn."
Bij afwezigheid van den Staatssecretaris,
Op last,
H. STIEMENS,
1ste Staatsklerk.
Gouvernements Kantoor,
Pretoria, 7 l1"'ebruarij 1876.

1) Zie ante bl. 635.
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No. 36.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
INGEVOLGE Uit. Raadsbesluit wordt bekend gemaakt,
de Banklicentie geheven op Banken in de Z. A. Republiek
verdeeld is als volgt :
Voor 12 maanden £75 0 0.
6 maanden £56 5 0.
" 3 maa~den £32 16 3. 1)

VerdeelingnmBank
liceniie.
dat

"

S\VART,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 15 Februarij 1876.

No. 42.
Wet No. 4, 1874 in
werking gesteld.

\
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.

TER algemeene inform.atie wordt hiermede kennis gegeven dat de W elEd, heer W. J. v. Gorkom door ZHEdele
den heer T. F. Burgers, Staatspresident der Z. A. Republiek,
in Europa is aangesteld en in functie is getreden als Superintendent-Generaal van Onderwijs en thans alhier is aangekomen, waarom de Wet regelende het Onderwijs No. 4,
187 4 2), die bij besluit van den H.Ed.Achtb. Volksraad,
art. 164, 1875, was uitgesteld, thans in werking treedt, en
zulks ter kennis van de respectieve ambtenaren wordt
gebragt.
/
P. J. JOUBER1\
W d. Staatspresident.
Op last,
SWART,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 15 Fehrnarij 1876.

\

\

No. 75.
GOUVERNEl\IENTS KENNISGEVING.
Geen geschreven Z€•
AANGEZIEN de noodige voorziening is gemaakt tot
gels te word en g£- het vervaardigen van zegels en het stempelen der bank~~~~~t van af 1 April cheques, wordt hiermede bekend gemaakt, dat van af 1 Ap~il

aanstaande, geene geschreven zegels meer op eenige docuI) Zie Wet No. 2, 1881\en Wet No. 6, 1882.
2) Zie ante bl. 566 en al\nhalingen 3) aldaar.

\

\
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Henten mogen gebruikt worde~, maar alleen de daartoe
vervaardigde plakzegels mogen orden aangehecht, ook zullen van dien tijd af geene onge egelde cheques meer mogen
worden gebruikt.
De zegels zullen tegen dien ;tijd verkrijgbaar :djn bij de
respectieve zegeluitdeelers.
!
Het document moet met d~ zegels ongeschonclen er op Zegels moet.en ongeworden ingeleverd.
;
schonden zijn.
De ambtenaar belast met ~et ontvangen van het docu- Oontrole en onment zal toezien dat geene ree s gebruikte zegels worden bruikbaar maken.
opgep1akt en d a d el lJ"lt b"
lJ h et o t vangen van h et d ocument door ambtenaren.
de zegels onbruikbaar maken do~r zijne initialen (voorletters)
en den datum van het docume t in cijfers er over heen te
schrijven, of anderzins met zi n kantoorstempel te stempelen. 1)
De cheques zullen door de commissie voor het vervaar- Stempelen van
cligen van zegels gestempeld wor en. De chequeboeken kun- cheque-boeken.
nen tot dat einde onder dienst postvrij opgezonden worden
aan den Thesaurier-Generaal, bij I wien de zegelmeester dezelve, na gestempeld te zijn, ter terzending naar de respectieve banken moet ontvangen.
\

1.

J

P J. JOUBERT,
W d. Staatspresident.
Op last,

SW ART,
8taatssecretaris.
Gou vernementskantoor,
Pretoria, 15 Maart 1876.

i

VOLKSRAADSIESLUIT, 2 MEI 1876.
An'r 6. "De V olksraad besluit dJt, daar er misverstand Besluit over de
kan bestaan omtrent het hoofd der ~eeswet, 2) als zoude Weeswet 1870.
verstaan kunnen worden als of die slfchts voor een jaar in
werking is gesteld, te bepalen dat die wet van af 1870
reeds in werking is en als zoodanig an kracht is en blijft."
~) In verband hiermede zie Gouvernem

ts Kennisgeving, No. 2.'i,

1. 1\Te1 .1877, Governn~ent Grtzette, 5 .Mei 1877, 'o. 4; Gouvernem0ntR Kenmsgevmg... No. 76, 5 Junij 1879 en Gouvem ments Kennisgeving-, No.
77, 7 .!UlllJ 1879, Gove?·nrnent Gazette, 10 Jnnij 1879, No. 124; V. R. B.
3 .TuhJ 1882, art. 686 en GouvernPmE>nts Kenllisgeving, No. 127, :W April
1884, St,.atscourard 1 Mei 1884, No. 168.
2) Wet No. 12, 1870. Zie ante bl. 395.

41
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VOLKSR.\ADSBESLUITEN, 5 MEI 1876.
Goedkeuring van
ART. 2H. "De. Raad
Tractaat met Belgie. den Staatspresident met

besluit
Z. M.
gesloten en thans aan de orde 1)
te nomen met dankbetuiging aan
zaamheden daaromtrent."

Goedkeuring van
Tractaat met Holland.

het Tractaat door ZHEd.
den Koning van Belgie
met volle goedkeuring aan
ZHEd. voor gedane werk-

ART. 30. "De Volksraad keurt goed het Tractaat gesloten
door ZHEd. den Sta~tspresident met Z. M. den Koning der
N ederlanden 2) ond~r dankbetuiging aan ZHEd. voor de
diensten daardoor aa? land en volk bewezen."

YOLKSRAADSBESLUITEN, H EN 10 ::\IEI 187H.
Goedkeuring van
spoorwegleening.

A1u. 43. ~~De Volksraad besluit, naar aanleiding van
het rapport vtLl ZHEd., en gelet op de memories 'V'1or en
fggen de leenin
vermeld in art. 1 der Aanspraak, dat die
leening door Z
d. in Nederland gesloten ten bedrage van
£300,000, is o~ereenkomstig Volksraadsbesluit van 16 November 187 4, ar~. 250. 3)
"Dat, daar ~ie leening door den Volksraad beschouwd
wordt in het wE\zenlijk belang van het land te zijn, zijnde
die leening beste~d tot het maken van een spoorweg van
den Drakensberg tpt aan Loren<;o Marques.
" Dat die leening gesloten is op voordeelige voorwaarden, waaruit blijk\ dat ZHEd. de Staatspresident daartoe
zijne beste krachte heeft aangewend, waarvoor hem den
hartelijken dank var het volk det Z. A. Republiek toekomt,
welke ZHEd. bij eze door de Vertegenwoordigers wordt
toegebragt.
"Voorts besluit o Raad cone commissie van vijf leden
uit den V olksraad te benoemen, ten einde te zamen met de
Regering een rapport over de plannen ter uitvooring van
den spoorweg, mede t ans aan de orde, met de daarop betrekkelijke memories n g in deze zitting van de Volksraad
voor to leggen, om die aak tot een einde te brengen.
Art. 44. Aan de or e de vijf loden te kiezen, als in
voorgaand besluit vervat.
Daartoe gekozen de oeren Hutchinson, Preller, Lys,
Birkenstock en Munnich.
1) Oepubliceerd 8taa.tscoura:1-t 7 Febmarij 1877, No. 671.
2) Dit Traetaat is niet gepubliceerd.
i$) ~ie ante bludz. 603.
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REGLEMENT 1)

VOOR HET EXAMINEREN V AN ;QNDERWIJZERS.

Vastgesteld en goedgekeurd bij besluit van den Uitv. Raad,
d.d. 12 Mei 1876, art. 95.

ART. 1. Tweemaal 'sjaars zal gelegenheid gegeven wor- Tijd voor afie~ging
-den tot het afleggen van een examen: ter verkrijging eener van examen.
acte als onderwijzer der 1ste, 2de of ~de klasse.
2. Het examen bedoeld bij art. 73-86, 2) wordt afge- Zamenstelling van
nomen in de hoofdplaats van een distrikt, door eene corn- C~mmissie van Exa. · b est aan d e Ul't d en Superm
· t en d:ent G:reneraa1 van 0 p- mmatoren
voor onilllSSle,
derwijzers derde
voeding als Voorzitter, den distrikts hoofdonderwijzer en klas~>e.
drie leden der distriktsschoolcommissie, door deze zelve aan
te wijzen. De commissie kiest uit haar midden een Secretaris.
3. De examens bedoeld bij art. 86-141, 3) worden afge- Zamenstelling van
nomen in de zetelplaats door eene commissie bestaande uit Commissie van Exa· t en d en t Generaa1 van 0 pvpe d'1ng ' as
1 V oorz1'tter, derwijzers
minatoren voor ond en Supenn
tw 3 ede en
den rector en den 2den leeraar van de Hoogere School, den eerste klasse.
den distrikts onderwijzer, een der zes door de burgers gekozen leden der hoogere schoolcommissie, door de commissie
te benoemen, een der Regeringsleden dier commissie, door
den .Uitv. Raad te benoemen en den Landmeter Generaal.
De Commissie kiest uit haar midden ecn Secretaris.
4. De dag en plaats waarop het eiamen zal plaats heb- Bekendmaking van
ben, worden telkens drie maanden te :'voren in de Staats- dag en plaats van
cou1·ant aangekondigd. De commissies zullen ook tusschen- examen.
tijds candidaten tot een examen toelat~n, indien, naar het
oordeel van den Superintendent Generaal van Opvoeding
het belang van het onderwijs in eer1igi deel der Republiek
dit vordert.
:
5. Geen candidaat wordt tot ee~ examen toegelaten, Toelating van cantenzij hij bewijzen van onberispelijk ~edelijk gedrag over- didaten.
legge. Ook wordt geen candidaat meer dan drie malen voor
hetzelfde examen toegelaten.
!
~- De candidaten die, naar het oprdeel van de meer- Verei~chten v66r
derheid der commissie, een voldoend xamen hebben afge- toelatmg.
l~gd, ontvangen een gezegeld diploma., dat door den Voor- itreil~ing van ge~e
Zitter en den Secretaris der commissi , namens deze, wordt geld diploma en mg ete
. ek en d en d u1'd el"l
IJ c d en naam, cl en 1oe f tiJ"d en d e b evoeg d - houd daarvan .
he1d van den houder aanwijst.

f.

U.

1) Deze Regulatien zijn herroc>pen door Wet No. 10, 1880, en vervangen door de bepalingeu der \Vetten No 1 1882 en No. 13, 1886.
2) Zie a.nte bl. 57G.
I
I
3) Zie ante bl. 577.
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Commissie-leden ge7. De leden dcr < nunissie genicten geene vacatic-gelden.
nieten geen vacatie- De noodzakelijke kost n worden gedekt door de examengJ·~lden.
ld
gelden, die respec. tievel~'k £3, £2 of £1 bedragen voor een
. !.xamen-ge en.
..
'
kl

candidaat-onderWlJzer 1 te, 2de of 3de
\
.

asse.

THOS. BURGERS,
Staatspresident.

Op last,
S\VART,
Staatssecretaris.

\ \
Gou vernementskanto or,
Pretoria, 15 Mei 1876.

VOLKSlAADSBESLUIT, 15 l\IEI 1876.
Delgingsfonds-ComART. 52. "D
missie gemagtigd . over het Delgings
meer dan zes percent hetzelve goed met
renten te nemen. d
d'

Volksraad het rapport der Commissie
nds ter tafel, overwogen h8bbende, keurt
dank aan de Commissie en besluit verder
· · n1et
·
' b on den za1 ZlJll
..
at voortaan 1e Commissie
meer ge
aan de tenders v n zes percent 's jaars, wanneer er tenders
voor hoogere per enten worden gemaakt, met eene behoorlijke en voldoend securiteit, zal dezelve door de Commissie
kunnen worden a ngenomen, en worden alle vroegere be·
sluiten door den aad daarorntrent in dezen zin gewijzigd,
en over te gaan t het kiezen van een ander lid in plaats
van den heer Ho tshausen, die als lid van den Uitv. Raad
is gekozen."

VOLKSRAADSBESLUIT, 16 MEI 1876.
Goedkeuring van
het 'l'ractaat met
Portugal.

Art. 59. "Aan de orde art. 6 der aanspraak.
" De heer de Vries stelt voor deze wetten zoo lang uit
te stellen en het tractaat met Portugal eerst te behandelen,
hetwelk door den geheelen Raad wordt aangenomen.
" Zoodat nu het tractaat met Portugal aan de orde is,
hetwelk wordt gelezen, waarna de heer Taljaard het voorstel doet, dit tractaat 1) met acclamatie goed te kcuren,
hetwelk door den heer Munnich wordt ondersteund.
"De Voorzitter stelt voor hetzelve puntsgew~jze te be·
1) Dit tractaat (dd. 11 Dec. 1875) is 11iet in de StaatsCO'nr':tnt gepubli·
eeerd. Zie verder SupplemE:ntaire 'l'ractaat, dd. 17 Mei 1881:, goedge·
keurd door V. R. B., 1 Nov. 1884, art. 1185, en gepubliceerd in Staat~·

co1want, 20 Nov, 1884, :No. 200.
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handelen, waarmede de heer Mare instemt, omdat er woorden in voorkomen die onverstaanbaar zijn.
"Zijn HEd. de Staatspresident geeft uitleg van die
woorden, waarop de Raad het tractaat met acclamatie aanneemt."
VOLKSRAADSBESLUIT, 23 MEI 1876.
ART. 79. "Gelezen memorie van N. P. Muller en 4 Regering gemagtigd
anderen verzoekende dat de Regering de plaats Standers plaats Sta.ndersdrift
· a1's voor een d orp u1tgegeven
·
Dr1ft
za1 overnemen a1s Staat s als dorp mt te geven
eigendom.
"De Raad besluit de memorie te verwijzen naar de
Regering en haar op te dragen de zaak te behandelen in
het belang en welvaart van het land." 1)

VOLKSRAADSBESLUIT,

r

2F

MEI 1876.

ART. 89. "De Volksraad heeft 1~t genoegen ontvangen Vlaggenlied van de
het vlaggenlied vervaardigd door. den heer W. P. van Z. A. Republiek
Hengel en op ~uziek gezet door deb. heer J. W. Berner. goedgekeurd.
" De Volksraad draagt den V oo:tzitter op die heeren den
dank toe te brengen voor hunne belangstelling en verklaart
dat lied te zijn het ' Vlo.guenried vim de z~uid Afr·ikaan.<;che
Republiek,' 2) met opdragt aan de Regering om het te laten
drukken on het voor het pnblic,k verkrijgbaar te stdlen,
tegen een geringen prij s.

WET No. 1,

1~76.

s)

I

REGELENDE HET ALGEMEEN KIESREGT DER BURGERS
V AN DE ZUID AFRIKAANS HE REPUBLIEK.

Goedgekeurd en vastgesteld bij Volk aadsbesluiten, dd. 29 Mei
1876, Artt. 61, 64, 67, 7 , 7 5, 80 en 91.

is, dat het kiesregt van Inleiding.
NADEMAAL het wenschelij
de burgers der Zuid Afrikaansch Republiek nader bepaald
·en omschreven worde, zij het hie bij vastgesteld als volgt : 1

1) Zie Proclamatie der Tusschen !Regering, d.d. 14 Dec. 1878, herroepen door Proclamatie 2 Maart 1882:
2) Gepubliceerd in StaatscrJUrant 22 Nov. 1876 No. 660.
3) Gewijzigd door Wet No. 7, 1882.
'
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ART. 1. Elk hnrger an de Zuid Afrikaansche Republiek
zal geregtigd zijn te ste men bij verkiezingen, met inachtneming van de hieronder volgende bepalingen :
a. Om burger te
zen moet men binnen de Republiek
K walificatie van
burger.
geboren zijn 1n den ouderdom van 21 jaren bereikt hebben behalve in de keuze van krijgsofficieren wa:hneer de ouderdom van 18 jaren
voldoende zal zijn. ·
b. Niet in de R~publiek geboren, maar van elders
K walificatie i ndien
huitenlands geboren
komende, moet men, om burger te zijn, eigenaar
wezen van vqstgoed binnen de Republiek.
V erkrijging van burc. Iemand van elders komende en geen vastgoed in
gerregt door een
de Republiekl bezittende verkrijgt het burgerregt
jaar inwoning.
door een ja~r inwoning, gehoorzaamheid aan de
wet en goed gedrag.
d. Geen persoon, ~uiten den Staat geboren als genoemd
Aflegging van burgereed.
in letter b e£ c en na het passeeren dezer wet
in de Republiek komende, zal stemgeregtigd zijn
tenzij hij door het afleggen van den volgenden
eed, voor den daartoe door de Regering aangestelden ambtenaar, als burger of onderdaan dozer
Republiok is genaturaliseerd :-

Bepalingen hetreffende bet kiesregt
der burgers.

" Ik beloof en zweer plegtig trouw aan het Volk en de
Regering dozer Republiek, gehoorzaamheid aan
de wetten en trouw aan hare onafhankelijkheid."

Vorm van eed.

Beperkin~ van stem2. Niemand, die niet tot de blanke bovolking van de
regt. tot blanke beA. Republiek wordt gerekend zal als stemgeregtigd burger
volkmg-.
~angeteekend word en, volgens a;t. 9 der Grondwet. 1)
Aanteekening van
3. De in bovenstaande artikelen vermelde burgers hebben
kiesgeregtigde bur· het regt om hunne namen als kiezers te doen aanteekenon
gers.
bij hunne respectieve V eldcornetten.
Beperking van stem4. Alleen de aldus aangeteekende stemgeregtigden hebben
regt.
het regt om hunne stemmen uit te brengon als volgt :-

z.

a. V oor het kiezen van een Veldcornet der wijk, elk
in zijne eigene wijk.
b. Voor een R~dslijd zijner wijk of kiesafdeeling.
c. V oor elke v kiezing die het geheele distrikt betreft.
d. V oor elke ve kiezing die de geheele Republiek betroft.
Stemming belet in5. Niemand mag deel nemen of zijn stem uitbrengen bij
dien niet aangetee• eene verkiezing, voorj eene wijk of een distrikt, waarin hij
kend.
· t op d e 1"
' aangetee k end .
n1e
1J st d er k~ezers IS
Regt van stemmen
6. Elk stemgereg igde van een distrikt, dat niet in kies·
voor. meer dan een afdeelingen verdeeld i , kan zijne stem uitbrengen op zoovele
kand1daat.
k an d'd
1..1 t
.. waarvoor gestem d moeten
1 at en a1s er vawa
uren Z1Jn,
worden.
I
1) In verband hierme4e r.ie Wet No. 2. 1883, art. G, en Wet No, 3,
1885, artt. 1 en 2.

l
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7. ]1~lk stemgeregtigd burger, die zijn st~m wenscht uit Verpligtingen van
te brengen op een kandidaat, moet den dag of de dagen, stemgeregtigde.
het uur of de uren, en de plaats van ste4ming, door de
daartoe aangestelde stemopnemers te worden bepaald, in acht
nemen, en in persoon verschijnen, ten einde zulks te doen.
8. Dadelijk na den afloop der stem ing zullen nog Yerpligtingen van
denzelfden dag al de stembiljetten door de stemopnemer stemopnemers en
. Landdrost.
h 1J.. elk an d er word en gevoegd en verzegeld , e zon d er verzmm
aan den Landdrost van het distrikt worden pgezonden, die
dezelve zal nazien en onderzoeken. Zoodr dit gedaan is,
zal de Landdrost al de stembiljetten zonder v rzuim opzenden
aan den Staatssecretaris, met zijne aanmerkingen op die stembiljetten, welke daarvan hij voor onwettig! of twijfelachtig
I
heschouwt. 1)
9. Elk Veldcornet is verpligt jaarlijks !in de maanden Jaa~lijksche aanteeNovamber en December aantcekening te doen van al dekem.ng van stemge. d en m
· Z1Jne
··
''k
1t
·
regt1gden doorVeld. t
WlJ , en za evens verp11g wezen cornetten.
stemgeregt 1g
op verzoek van nieuwe ingekomene burg~rs aanteekening
te doen.
·
10. Hij zal daarvan behoorlijk boek ho~den en een ge- Verdere verpligtincertificeerd afschrift daarvan aan den Lal).ddrost van zijn gen van Vel~cornet
.. De van
betreffende
. t r1c
· t t oezen d en 1n
· h et b eg1n
· van d e maan: d J anuar1J.
d1s
kiezers. hJsten
boeken en lijsten moeten door hem zoo ~ngerigt zijn dat
daaruit duidelijk blijkt, welke nieuwe kiezers aangeteekend
zijn, en welke daarvan uitgesloten zijn door verhuizing of
anderzins.
·
11. De V eldcornet he eft het regt te weigeren om den J urisdictie v. Veldnaam van iemand aan te teekenen wanneer hij vermeent cornet en appel aan
of Uitv
d aarvoor gegron d e re d enen te hebben, welke re d enen ech ter Landdrost
Raad.
·
wanneer de tegenpartij verkiest, aan het; oordeel van den
Landdrost of desverkiezende aan het oordEpel van den Uitv.
Raad zullen worden overgelaten.
i
12. De Landdrost van ieder district ~al jaarlijks in de Verpligting van
maand Februarij van elke der in art. 10 vermelde copien Landdrost.
een gecertificeerd afschrift aan den Staatss~cretaris opzenden.
Ook zal hij de lijsten der kiezers doe)n publiceren in de ~.ubliceren der
8taatsconrant en door aanplakking bij die deuren van zijn hJsten.
kantoor bekend maken, ten einde partije:p. hunne bezwaren
of objectien bij den bevoegden ambtenaar; kunnen inleveren.
. 13. Het volgens bovenstaande be;Balingen verkregen Waardoor het kiesk1esregt gaat verloren of wordt vernietigdi als volgt : regt verloren gaat.
a. Door het verbeuren of verliezen ivan zijn burgerregt.
b. Door het met ter woon verlaten der Republiek.
c. Door het verhuizen of vertrekken uit de eene
wijk of distrikt naar een ·andere, wanneer men
N
1) De bepalingen van dit artikel zijn tijdelijk gewijzigd door G.
o. 23 dd. 15 Augustus 1881, op grond van Volksraadsbesluit van
Augustus 1881, artt. 2 en 3.

K.
10
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zich op nieuw moet laten aanteekenen in dewijk
of het distrikt waar men zich met tor woon vestigt.
rl. Door het ontvangen van crimineele vonnissen, die
onteerend zijn.
Verdere verbenring
14. lernand kan ook zijn kiesregt verbeuren door hetvan kiesregt.
zelve in strjjd met deze wet nit te brengen.
Verdere verbeuring
15. Uie zich tot het kiezen van den eenen of anderen
van kiesregt.
kandidaat heeft laten ornkoopen verliest zijn kiesregt.
Strafbepaling voor
16. Overtreders aezer 1 wet, volgens art. H5, zullen hovenovertreding van
dien gestraft worden metrhene boete van £5 tot £10, of
voorgaande artikel. gevangen1sstra
·
f van n1e
· t , eer d an d r1e
· maancl en, naar d en

aard der zaak.
vroegere berlalingen, wetten en l>esluiten omv66r het pdsseren dezer wet van kracht, wor~e~;!u~~e:de::~:!;. den hiermede herroepe~1, fbehalve de wet of de regulation
die omtrent de verkiez1ng van leden van de Goudvelden
bestaan, welke in :volle kracht bl~jven. 1)
Bepalingen aangaan18. Burgers die in ·lands dienst op kommando van
~~ kiezingen ten
hunne kiesafdeeling afwe.zig zijn, bij geval van eenige betlJdevancommando.1angrrJ
""k e k"Iezing,
·
·
zu11en I ·h et regt h ebb en om b""IJ eemgen
o:fficier of stemopnemer, 'daartoe bevoegd, hunne stem uit
te brengen op tijd en Jj>laat8, welke behoorlijk aldaar zal
vastgesteld worden, indiyn zoodanige burgers aan de andere
vereischten dezer wet v6ldoen.
Deze kiezing zal niet plaats hebben voor ambtenaren,
die door omstandighedeh des lands in functie blij ven volgens besluit, dato 27 Mei 1876. 2)
V ergoeding aan non19. De bij de wet benoemde, of door de Regering
officHiele stemopne- daartoe aangestelde stemopnemers, zullen vooraf beeedigd
nurs.
worden voor eenen Landdrost of Vrederegter, en zul1en de
non-o:fficiele leden de Isom van £1 sterling per dag als
salaris genieten, wanmrr zij als zoodanig werkzaam zijn.
20. Hun eed zal zijn als volgt : -

Herroeping v. vroe17. Alle
gere 'Yetten, beha:ve trent kiesregt

" Als benoemd ~n aangesteld om stemmen op te nemen
voor de vhkiezing van .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . beloof
en zweer ~k plegtig trouw aan het volk en de
Regering van dezen Staat, dat ik mij in de uitoefening van den aan mij opgedragen pligt zal
gedragen overeenkornstig de wet en mijne instructie, dat ik zal handelen onpartijdig, zonder
aanzien des persoons en den kiezers geene de
rninste te~kenen van goed- of afkeuring omtrent
een of ander der kandidaten zal geven, ook geen
den minsten invloed op hunne stemmen zal
trachten uit te oefenen ten voor- of nadeele van

Eed van st.emopnemers.

--·

-----

1) Zie ante bladzijde 594 en voetnoot 1 aldaar; zie verder V. R. B.

30 Julij 1886, art. 1240.
2) Zie art. 41 van Krijgswet No. 2, 1876, art. 17 van Kieswet No
7, 1882, en art. 41 van Krijgswet No. 2, 1883.
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een of anderen kandidaat, en dat ik na afloop
van het stemmen volgens wet een zuiver en
naauwkeurig verslag er van aan de Regering zal
rapporteeren, en mij in all s gedragen zooals het
behoort."-Zoo waarlijk bel e mij God Almagtig.

21. Deze wet zal in werking tred n volgens art. 69 der In werking treden
Grondwet.
der wet.
THO . BURGERS,
Staatspresident.
Op last,

SW
Gou vernementskan to or,
Pretoria, 12 Junij 187G.

r
i

WET No. 2, 1876!~

1
)

VOOR DEN KRIJGSDIENST.

Goedgekeurd en vastgesteld bij V olkstaadsbesluit, dd. 2
Junij 1876, artt. 94, 96 enI 97.
I

ART. 1. De Staatspresident, met to~stemming van den Staatspres. verklaart
Uitvoerenden Raad, verklaart oorlog en!.vrede.
oorlog en vrede.
Het vredestractaat behoeft de go dkeuring van den Goedkeuring van
Volksraad die daartoe zoo spoedig mo elijk wordt zamen- vredestractaat door
geroepen. '
Volksraad.
2. De Staatspresident, met toestiming van den Uit- Jurisdictie v. Staatsvoerenden Raad, geeft last tot een co mando, doch in ge- president betreffen· t t"d'
·
k an k omen, k an de commandos.
va1 d e U1'tv. R aad n1e
lJ 1g genoeg b Jeen
de Staatspresident zulks doen buiten en en zulks ter zijner
j
verantwoording.
3. Onder een commando wordt ~n deze wet verstaan Wat onder commanhet uitgaan van gewapende burgers en onderdanen van den do wordt verstaan.
Staat, ter zake der opstanden van klkurlingen of tot dem·
ping van onlusten onder de blanke ~evolking. 2)
4. Nadat de burgers tot den krijgsdienst zullen opge- Burgers staan onder
roepen zijn, zullen zij staan onder 1het gezag en bevel van gez.~g en ?evel van
de vo1gen d eoffi c1eren,
·
.. d e naar rang van opkl'1mm1ng,
·
d'1e KnJgsoffi.cieren.
ZlJll
verantwoordelijk zijn volgens de Gro!fdwet: Assistent VeldcornettenVeldcornetten, Commandanten ~n Commandant-Generaal.
1

1) Vervangen door Wet No. 2. 1883.
2) Zie bijvoeging door V. R. B. 27 September 1876, art. 48.
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Comma?d~nt ge~?zen

Kiezing van ComVoor ieder district .Jordt een
door
mandant door Veld- door de V eldcornetscha~pen van het district voordat zij
cornetscbappen.
zulks verlaten zullen hJbben, op zoodanigen dag en plaats
als door ZHEd. den Staa~spresident zal worden bepaald.
Kiezir.g van Comm.De Commandant Gtneraal wordt gekozen door het geGeneraal door ge- heele le()'er, op zoodanige• plaats en tijd als door ZHEd. den
heele leger.
Staatspr:sident zal wordeh bepaald.
Salaris van CornHet salaris van dop Commandant-Generaal wordt beman~ant-Generaal paald op een pond tienJ shillings sterling per dag, wannoer
en Commandanten. h"IJ m
· d'1enst Is,
· en d a van d e comman d an t en op VIJ"ft'.wn
shillings per dag wannetf z~j in dienst zijn.
Staatspresiden~geeft
5. De Staatspresiderh, met den Uitvoerenden Raad, geoft
last tot oproepmgen last tot alle oproepingenl voor oorlog of commandos en heeft
en heeft opperbevel.
I
'
het opperbevel over het geheele leger.
Wie verpligt is
6. Alle ingezetenen itusschen 16 en 60 jaren oud, die
krijgsdienst te doen.geene wettelijke reden van verschooning hebben, zijn verpligt krijgsdienst te doe*.
Beperking v. ouderJongelingen benede* de 18 jaren oud en mannen boven
dom.
de 50 zullen niet dan if de uiterste noodzakelijkheid worI
den opgeroepen.
Dienstpligtigheid v.
De kleurlingen die :in staat zijn om in den krijg van
kleurlingen.
dienst te wezen, kunne~ opgeroepen worden.
Vrijstellingen door
7. De wet kent de /volgende vrijstellingen:
de wet erken d.
De dienstdoende leden van den Volksraad, de Landsambtenaren, de Kerkelijfk:e beambten, de Schoolonderwijzers
kunnen niet in persoon! worden opgeroepen, dan wanneer
de Krijgswet is afgekoqdigd.
Ook zijn van persG>onlijke krijgsdienst verschoond, de
eenige zonen van wedu.wen, zij die zoodanige ligchaamsgebreken hebben, welke hen tot den krijgsdienst ongeschikt
maken en zij die zoodalnige wettige gegronde verontschuldigingen kunnen bijbren~en om daarvan verschoond te wezen.
Direkteuren eener fMaatschappij die eene concessie hobben tot levering van e'enig werk binnen een bepaalden tijd
en met een bepaald aantal arbeiders, welke concessie bij
gebreke daarvan zou vervallen, zullen zoo lang mogelijk
voor hen .en hunne arbeiders vrijgesteld zijn van persoonlijke krijgsdienst. In het uiterste geval, wanneer tot verdediging van den Staat ieder dienstpligtige moet opkomen,
heeft de Regering het regt op dergelijke Maatschappij schorsing der concessie toe te passen in den geest van artikel10,
tweede lid.
~~ijgestelde verpligt
8. De ingezetenJn wettelijk tot krijgsdienst verpligt,
biJdragen te doen. maar daarvan op gr1d van bovenstaand artikel vrijgesteld,
zullen in gevallen an commando's of oorlog, bijdragen
moeten doen waarva het bedrag door Ordonnantie van den
Uitv. Raad in ieder ~eval zal worden geregeld, welk bedrag
echter geen £15 ma te boven gaan.
Die bijdragen zu len door den Veldcornet gevorderd en

I
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aan hem geleverd moetcn worden,
tijd door Invordering en !evehem te bepalen.
ring van bijdragen.
9. Ieder tot krijgsdienst opgeroepen ingezet ne zal ver- Verpligtingen van
pligt zijn te zorgen voor eigen kleeding, een gew eer in goede opgeroepene.
orde met minstens een half pond kruit en 30 ogels.
Behoeftige ingezetenen, mits zij van hun eldelijk on- Behoeftige door Revermogen terstond bij de oproeping kennis ge en aan den gering voorzien.
Veldcornet, zijn van die verpligting vrijgesteld, en word en
door de Regering van een en ander voorzien.
10. Indien eenig persoon op commando i zullen alle Staking v. regt. proregterlijke procedures in civiele zaken ten opzic te van zoo- cedures in civ. zaken
tegen opgeroepene.
danig persoon gestaak t word en.
Zoodra de Krijgswet is afgekondigd zullen a e regterlijke Staking v. regterlijke
en geene execu- pro?edures en e~eP···rocedures in civiele zaken worden gestaakt
d
d
cut1en na afkonditlen begonnen of voortgezet kunnen wor en tot p en 30sten "'ing der Krijgswet.
dag na de terugroeping van bovengemelde wet.
"'
De schutten zullen dan gesloten zijn.
1
Heerenregten zullen ook voor dien tijd op eschort worden, zoodat burgers op commando niet in e boete van
dubbel Heerenregt zullen vervallen voor zoola
mando zijn of de krijgswet duurt.
11. N alatigheid in het voldoen aan art.
wordt gestraft Strafbepaling voor
met eene boete van £1 tot £10, of geva enisstraf voor overtreding v. art. 8
eene maand.
Overtreding van art. 9, eerste lid, maa t strafschuldig Voor overtredingern
in geval van nalatigheid voor eene boete va £5, bovendien van art. 9·
in geval van voortdurenden onwil voor eene bo te van £37 10s.
of drie maanden gevangenisstraf.
V erzuim van de in art. 9, tweede lid, edoelde kennis- Voor verzuim valll.
geving wordt gestraft met eene boete van iet minder dan kennisgeving.
£1 en niet meer dan £5.
12. Alle deze boeten worden opgeleg en ingevorderd Oplegging en invordoor de Veldcornetten, die bij wanbetalin daarvan kennis dering van boeten
geven aan den Landdrost van ·hun district die voor de in- door Veldcornetten.
vordering zorg draagt. De Veldcornet zen t tevens een duplicaat van deze kennisgeving aan den commissaris der
mond- en krijgsbehoeften.
Iemand die zich bezwaard gevoelt ver eene boete of Appel bij Landdrost
gevorderde bijdrage door een Veldcornet 1hem opgelegd, zal
zich bij den Landdrost kunnen vervoegert, welke ambtenaar
de zaak zal onderzoeken en naar bevind ~an zaken handelen;
wiens uitspraak beslissend zal wezen.
Geen dagvaarding zal in deze heho ven te worden uit- Geen dagvaarding
gemaakt of eenige hofkosten er voor w rden betaald.
en hofkosten.
13. Personen, welke buiten 's lands oonachtig, eigenaren Oorlogsbelasting bezijn van grond binnen den Staat gele en zullen verplicht taalbaar door buizijn om, behalve de gewone krijgsbe astlng, ,in geval van !~;~~~~:n ~~~~~~!d.
o.orlog een bekwaam en wel toegerust ersoon, die niet voor
z1chzelven persoonlijk aan commandotienst onderhevig is,
ten dienste van het Gouvernement te :stellen, of eene som
4
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niet tc boven gaande /£15 in 's lands kas te bepalen, ten
einde to strekken tot dekking van de oorlogskosten. 1) Nadat
een eigenaar van grond, die onderhevig is aan de betaling
van bovengemelde belasting van £15 die voldaan heeft, kan
de grond vrijelijk aan leen anderen getransportcerd worden,
zonder dat deze gedurepde den oorlog voor welken de £15
betaalcl zijn, op nieuw a~nde betaling daarvan onderworpen is.
Op grond van trac14. Ingezetenen d]e geen burgers zijn en op grond van
~aten vrijgestelde tractatcn van persoonl~ken krijgsdienst vrijgesteld zijn, zullen
mgezetenen
moeten In
· gevall en van comman d os of oor1og, b"d
bijdragen doen.
IJ ragen moet en d. oen,
gelijkstaande met andere burgers.
15. Zoodra de Staatspresident het noodig oordeelt dat
Jurisdictie v. Staatspresiden,t betreffen-een commando van gewapende burgers zal uitgaan, zal hij
de het door
.zenden
van d eswege or d ers zen d erl aan d en L an dd ros t van h et d'ISt net;
·
orders
Landdrosten of Veldcor-de Landdrost zal terstond per expresse of anderzins deze
netten.
orders mededeelen aan de Veldcornetten, doch de Staatspresident kan, zoo qij zulks noodig oordeelt, zijne bevelen
onmiddelijk aan de Veldeornetten zenden, maar hij zal in
zoodanig geval daarvan aan den Landdrost mededeeling doen.
Afkondiging van
16. Zoodra de Staatspresident met den Uitv. Raad beoorlog bij. wijze van sluiten oorlog te verklaren, kondigt hij dit bij proclamatie
proclamahe.
. b evat d e re d enen d'Ie tot d e oorl ogsaf . D eze proc1amatie
verklaring geleid hebben en eene korte herinnering aan de
hoofdbepalingen dezer wet.
Verlaten van Veld17. Niemand zal vermogen, wanne~r een oorlog zal zijn
cornetschap zonder verklaard of orders gegeven zullen zijn tot het uitzenden
verlof be let.
·
·· d , ZIJn
·· veld cornet seh ap
van een comman d o t egen eemgen
V1Jan
te verlaten zonder sehriftelijk verlof van zijn Veldcornet, en
zieh dusdoende onttrekken aan de dienst van hem gevorderd,
Strafbepaling.
onder verbeurte van eene boete niet te boven gaande £37
10s. sterling, of gevangenisstraf niet te boven gaande drie
maanden, zullende hij ingeval zijn Veldcornet weigert het
Appel bij Landdrost gevraagde verlof te verleenen, zich van laatstgenoemde mogen
beroepen op den Landdrost van het district.
I,astJ:>rief tot appreIeder beambte bevvegd tot het ten uitvoer brengen van
hentie.
crimineele lastbrieven zal personen, die zonder verlof wegtrekken, mogen aehterhalen en arresteeren, en ieder die kennis
draagt van het wegtrekken van dergelijke personen, is verpligt
hiervan onmiddellijk aan zoodanigen beambte kennis te geven.
Jurisdictie v. VeldBurgers die hunne resp~ctieve veldeornetsehappen v66r
cornet.
of in tijd van oorlog of commando verlaten, zal de Veldcornet van hunl wijk geregtigd zijn te commanderen of te
doen commander n waar zij zich bevinden.
Teregtstelling van
18. Indien i gevallen van oorlog of commando iemand,
diegenen die de
met het doel om de krijgsdienst te ontduiken, zonder sehriftel\jk vcrlof va , z\jn Velcleornct den Staa.t vcrlaat zal h\i
1) Zie oorlogbelhsting bepaald bij V.R.B., 22 Sept. 187(), art. 37 en 1
Nov. 13R1, art. 22(). Venler Wet No. 2, 1883, art. 14 en wijziging daarvan door V.H.B, 4/Angustm; 188G, art. 1304.
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teregtgesteld kunnen worden voor he Hoog Geregtshof, krijgsdienst ontduien als hij schuldig bevonden wordt, o derworpen zijn aan ken voor het Hoog
eene boete van £100 tot £500 sterling of eene gevangenis- Geregtshof.
straf van een tot vijf jaar; indien de dagvaarding niet op
hem persoonlijk kan gediend worden zal hij minstens 30 Strafbepaling.
dagen v66r de zitting van zoodanig H f gedagvaard worden
bij edicte in de· Staatscourant, en ind' en hij niet verschijnt, Da~vaarding bij
zal de uit te spreken boete verhaa kunnen worden op EdiCte.
zijne roerende of onroerende goeder n. Indien de Veldcornet het gevraagde verlof weigert, an de aanzoeker zich
beroepen op den Landdrost van het istrict, en indien ook
toestaan, zal hij het
deze vermeent hotzelve niet te mog
regt hebben zich tot verkrijging daar an te wendon tot den Appel bij Landdrost
Staatspresident.
of Staatspresident.
19. led er V eldcornet is verpli t l~j sten aan te leggen, Veldcornet verpligt
bij te houden en telken jare aan d
Landdrost op te zen-l~jsten v. dienstplig. t p 1'1gt'1gen In
· ZIJ.. n IJ"1c
t1gen aan te leggen.
den van d e d1ens
Verdeeling van
20. Hij verdeelt deze lijsten in drie Staten : De eerste Staat bevat jongeli gen beneden 18 en de lijsten in drie staten
volgens ouderdom.
mannen boven 50 jaar.
De tweede Staat bevat de ma en. van 18 tot 34 jaar.
De derde Staat bevat de man n van 34 tot 50 jaar.
21. De Landdrost van den 8 atspresident opgaaf heb- Landdrost geeft orbende ontvangen hoe groot het a ntal zal zijn der uit zijn ders aan Veldcor. t ne
· t op te k omen manseh appen gee ft Z1Jne
··
dIS
ord ers aan d e netten
roepen. om op te
Veldcornetten, die de oproepingen doen in de volgende orde : ·.'
eerstens de manschappen van 18 ot 34 jaar, ten tweede van
84 tot 50 jaar, daarna volgens vo rgaand art. 7, ingeval de
krijgswet afgekondigd wordt.
22. Bij iedere ligting van anschappen zullen de zoo- Opgecommandeerde
danig opgecommandeerde burgers onderling voor wagens en bur~ers moeten on. .
k
.
l derlmg voor wagens
ossen voor hun gebruik moeten oorz1en1ng
ma en, 1ngeva en ossen voorziening
van noodzakelijkheid zullen de eldcornetten zulks kunnen maken.
afcommandeeren.
Als grondslag daarvan gel( t: pf',rRootdl:flte dirn.r.:f stPZf Grondslag tewordan
zoo Zany mogel1)'k m·~i va'n dwzA lev,.,n:ng, terwijl voorts acht in acht genomen.
moet worden gegeven naar he meerdere of mindere vermogen der ingezetenen.
'leverde henoodigdheden of Vrijstelling in zekere
23. Verrigte krijgsdienst,
voldoende gedane vr~jwillige bij ragen of diensten, stelt voor gevallen.
de eerstvolgende maa], indien 1 ogclijk, vrij van diensten als
vermeld in artt. 21 en 22.
24. Van een en andcr in artt. 20 en 21 alzoo vastge- Jurisdictie v. Land~teld, zendt de Landdrost per xpresse aan de Veldcornetten, drost.
1eder voor zooveel hem aangaa , berigt met last tot onmiddelijke uitvoering.
25. Indien door weigerin of onwil de Veldcornet het Jurisdictie v. Veldvoorgeschreven aantal mansch .ppen of ook de voorgeschreven cornet.
wagens of ossen niet lmn v rkrijgen, neemt hij op eigen
verantwoordelijkheid en met inachtneming van de regelcn

I
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boven gesteld, maatregelenfom het ontbrekende aan te vullen,
maar doet dat alleen dan anneer de tijd te kort is om den
Landdrost kennis te geven.
Appel bij Landdrost
26. Ieder die zich ovetl de bovenstaande beschikkingen
en Uitv. Raad.
op goeden grond meent te kunnen beklagen, heeft het regt
van den Veldcornet op den1 Landdrost en van dezen op den
Uitv. Raad zich te beroepen, die na ingewonnen advies van
den Staat::;;procureur finaal beslist.
Verpligting van apIndien door deze uitspraak zijne gronden niet aanJ>ellant tot schade- nemel~jk worden verklaard,. en door zijn verzet misschien
loosstelling.
een ander ingezetene in zijne plaats persoonlijken dienst
heeft moeten doen of eeni~ benoodigdheden opbrengen, dan
zal hij dezen volledig scha eloos stellen.
Wie als officieren
27. Als officieren die en de Assistant Veld-, de Velddienen.
cornetten, benevcns Corn. andanten en de CommandantGeneraa1.
Aft egging van
28. De officieren, niet' reeds amhtcnaar zijnde, in welk
ambtseed.
geval hun ambtseed voldoet, leggen in handen van d'en
Landdrost of den Staatspresident, de Commandant-Generaal
altoos 1n die van den Staatsprcsident, den navolgenden
eed af:Vorm van eed.

t

"Ik beloof en zweet plegtig trouw aan het Volk dezer
Republiek, in mijne betrekking naar wet, regt
en billijkheid
zullen handelen, volgens mijn
beste kennis en geweten, zonder aanzien des persoons, dat ik an niemand eenige gift of gunst
gedaan of belo ·fd heb om tot die betrekking te
geraken, van niemand eenige gift of gunst te
zullen aanneme1,1, wanneer ik vermoeden kan dat
deze gedaan of, bewezen zou worden om mij in
mijne betrekking ten voordeele van den gever of
begunstiger over te halen, te zullen gehoorzamen
aan de bevelen der boven mij gestelden, volgens
wet, en niets anders te beoogen dan den bloei, de
welvaart en onafhankelijkheid van het land en
volk dezer ReJubliek.-Zoo waarlijk helpe mij
God Almagtig."
·

Belegging en zamen29. De Commandant- eneraal of bevelvoerende officier
stelling v. krijgsraad. belegt een krijgsraad met z~jne officieren, bestaande nit den
Quorum.
commanderenden officier, tie Commandanten der districten
die b~j het commando amntezig zijn, en Veldcornetten. InOpvulling van getal dien deze te zamen minder! dan zeven in getal zijn zullen de
leden.
tekortkomende leden doot jal de aanwezige burgers uit bun

mid den gekozen word en bij: mecrderheid van stemmen.
De burgers of andere personen, onder bevel van
krijgsofficier
of kriijgsofHcieren
uitgetrokken,
.
~r '-'
· zullen
wett1ge orders vahl hunne oflicieren strikte gchoorza'tmheid betoonen en offif~eren zoowel als burgers of andere

Verpligting .van ge30.
00
htre
d~zaamhetid,fobvereenigen
mgen s ra aar
door krijgsraad.
aan de

I\
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ondergeschikte personen, zich aan eeni e commando-overtreding schuldig makende, zullen, met in chtneming van de
regulatien door den Uitv. Raad vast e stellen, door den
. krijgsraad mogen worden gestraft, naa den aard of graad
van zoodanige overtreding.
De bevelvoerende officier van ieder afdeeling heeft de Jurisdictie v. bevelmagt, zonder ad vies van den krijgsra d, zijn bevel en te yoerende offi~ier van
geven, d och wanneer 1HJ.. h et noo cl'1g of raad zaam oorcl eelt , 1edere afdeehng.
heeft hij het regt het advies van den rijgsraad te hooren.
3l. De uitgetrokken ingezetenen w rden vergezeld door Cornrn. voor mond·
een commissaris voor mond- en krijgsb hoeften, belast met en krijgsbehoeften.
de r.org voor proviand en ammunitie.
Zijne verpligtingen en werkzaamheden zijn geregeld bij Zijne verpligtingen
de wet in de Instructie. 1)
·
. geregeld bij Instr.
32. Vrijwilligers op kommando lebben dezelfde ver- Verpligtingen en
l)ligtiJ.1o·e1·l·
en voorreO'.ten
als degenen die gekommandeerd w1lhgers.
v~o;regten van vrij0
r.. .
~
ZlJll.

33. Degenen die zich door dapper 1eid, moed en gedrag Beloo.ning vol9r daphuitengewoon onderi:\cheiden hebben, zullen door den be- perheid.
velvocrenden Officier der legerafdeehng, waartoe zij behooren, aan den Staatspresident gerapporteerd worden, met
opgave van alle omstandigheden en bijzonderheden; deze
zal de aldus gerapporteerden bij afzonderlijke kennisgeving
eervol in de Staatscourant doen melden. 2)
34. De personen, welke vee o eenig ander gedeelte Bepalingen .betrefvan den buit eigenen, zullen zich m t twee gegoede borgen fende het mgenen
. . 1e seh u ldenaren v r b.m d en 1n
. eene som van vee.
alsme cl e prmCipa
dubbel het bedrag der waarde van etgeen door hen wordt
geeigend, waarna het geeigende kan worden afgegeven, waarvan aanteekening door den Kom andant zal worden gemaakt, tenzij de partijen bereicl zij cladelijk voor eene commissie door den krijgsraad benoem het bewijs van het geeigende te 1everen.
Na afioop van het kommanclo of den oor1og za1 er door Commissie door
den Staatspresident eene commissi worden benoemd waar- Staatspresident be··
·
d om zu11en moeten' b ren- bapalingen.
noemd en verdere
voor ZIJ.· h unne b eWlJzen
van mge
gen, en inclien zij nalatig b1ijven , oor zoodanige commissie
te .ver~chijnen of hun eigendom /OP zoodanigen geeigenden
bmt met ten genoegen der commi~sie kunnen bewijzen, zullen
zij het geeigende goed moeten ~erug geven of de waarde
daarvan beta1en, benevens de kos~en der zaak moeten dragen.:-liij de behancleling van derkelijke zaken za1 de Staatspresident een geschikten persoon fl{unnen benoemen om het
Gouvernement te vertegenwoordi~en.
I
1) Zie Instructtie gepubliceerd bij jGouvernements Kennisgeving No.
t94~! dd. 8 Junij 1875, Staatscourant ltjj Junij 1875, en Instructie dd. 10

JunlJ 1876. Staatscourant 14 Jnnij 187~.
2) Zie Volksraadsbesluit 8 Junij 1~76, art. 135.

I

I

I
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Verdeeling der buit.

3.5. Indien er hij eenige gelegenheid buit op den vijand
gemaakt wordt, zal daarvan in de eerste plaats het goed,
dat volgens art. 34 wordt geeigend en vervolgens zooveel
Vergoeding voor afgenomen worden als noodig is om eene redelijke vergoe~
paarden en trek- ding te verleenen voorl paarden en trekossen, welke ten beossen gebezigd, ge- hoeve van een Commando en oorlog gebezigd of gedood of
dood of vermist.
vermist zijn, en voor ''V'agens welke onder dezelfde omstandigheden zijn verloren of gebroken.
t ged. v. het overige
Van het overige van den buit zal het eene vierde beaan Gouvernement.hooren aan het Gouvernement· tot tegemoetkoming in de
Resterende ! ged. oorlogs- of commandokosten, terwijl de andere drie-vierde
onder degenen die zullen verdeeld worden onder al degenen die werkelijk deel
het comm. uitmaken uitmaken van het commando, hetwelk den buit veroverd
·heeft.
Wat niet onder be··
Onder de benaming van buit worden niet hegrepen
namillg van buit be- kanonnen en krijgsbehoeften, welke het eigendom worden
grepen wordt.
van het Gouvernement.
Aanspraak van weDe weduwen en weezen of naastbestaanden, die voor
duwen en weezen v.hun onderhoud van de gesneuvelden afhankelijk waren, van
gesneuvelden op degenen die biJ. de eene of andere expeditie sneuvelen zuldubbele aandeel.
·
' .
len aanspraak hebben op het dubbele van dat aandeel m
den bij die expeditie gemaakten buit, waartoe de gesneuvelde zou geregtigd zijn geweest, indien hij niet gesneuveld
ware.
Jurisdictie v. bevelDe bevelvoerende O:fficier van eene legerafdeeling zal
voerend officier in het regt hebben om in bijzondere O'evallcn waarin het nemen
verdeeling der buit.van buit met buitengewoon gevaa~ gepaa;d zal gaan of gepaard geweest is te fepalen, dat meer dan de helft van den
buit of zelfs de gehe le buit zal toegekend worden aan degenen, die aan het nemen van denzelven een werkzaam
aandeel hebben geno,men of zullen nemen, of dat een buit
gemaakt paard of geweer het bijzondere eigendom zal zijn
van een bepaalden persoon, die hetzelve met lmitengewone
dapperheid of levensgevaar heeft vermeesterd.
36. Een persomi, hetzij vrij\vHliger of gecommandccrde,
Strafbepaling voor
llet onttrekken aan die zich aan het commando onttrekt buiten schriftelijke
het kommando.
t oest emm1ng
·
·
.c 1ee 1:mg,·
van d en 1)eve1voerencl en o'ffi Cier
c1er att
waartoe hij behoort, zal met een boete van uiet minder dan
£10 en niet meer dan £37 10s. sterling strafbaar zijn, en
daarna dadelijk door den Landdrost naar het commando
teruggezonden worden.
Ingeval van niet betaling der boete zal hij met ge,·anOevangenisstraf bij
wau betaling.
genisstraf voor niet langer dan zes maanden gestraft worJen,
welke straf hij zal ondergaan na afloop van het co1mnando.
Brieven van en naar
37. Brieven van of naar eenig commando zullcn voor
commando }>Ostvri.i.dezen Staat postvrij zijn. 1)
3) Gewijzigrl <loo~ ad. :;; ::an Wot No. 2,
No. 1, 1886.
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38. De Commandanten en V eldcornetteii zullen toezien, Pligten van Comdat geen schade door nalatigheid of moed~illigheid aan de mandanten en Veldbenoodigde wagens, ossen, en zoo voorts,' worden veroor- cornetten.
zaakt; eenig persoon zich hieraan schuld/ig makende zal Schadevergoeding.
verpligt zijn de schade te vergoeden. H~t Gouvernement Gonv. aan eigenaar
echter blijft aan de eigenaars verantwoordelijk.
verantwoordelijk.
39. De Regering zal moeten zorg dragen, dat wanneer Re2ering zorgt voor
er een commando in het veld uittrekt, : dat het zoo veel g~nees- en heelkunmogelijk behoorlijk van genees- en heelld:mdige hulp voor- dige hulp.
zien wordt.
/
40. De Commandant-Generaal zal niet, dan wanneer hij Verpligiing v. Combevindt dat zulks uiterst noodzakelijk is, zich in het gevecht mandant-Generaal.
mengen.
41. Indien er in gevallen van oorlog of krijgsexpeditien Bepalingen betrefstemgeregtigde burgers volgens last van de Regering op f~.nde kiezingen ten
·· en ZlJ·· d aard oor b Ul'ten h unne k'Iesamee.J'rl
tiJde v. commandos~
comman d o u1't ZIJn
ling of wijk zijn en verhinderd worden :hunne stemmen uit
te brengen, hetzij voor de verkiezing v~n een Volksraadslid
ter aanvulling van eene vacature in den Volksraad of voor
de verkiezing van eenig ambtenaar over wiens verkiezing
zulke stemgeregtigde burgers het regt van stemmen hebben,
dan zal zoodanige verkiezing uitgesteld worden tot na de
terugkeer van zulke burgers, zullende de aftredende leden
van den Volksraad of aftredende ambtenaar of ambtenaren
inmiddels in functie blijven totdat hunne plaats of plaatsen
zullen zijn opgevuld. 1)
42. De Hoofdofficier der Staatsartillerie of van een der Hoofdotlieier der
batterijen heeft den rang van Veldcornet 2) en staat met Staatsartillerie rang
··
·
'
Vcldcornet, staat
7.1Jne
on d ergesch'kt
1 e offi c1eren
en manse h appen
on d er b evel v.
onder bevel v. Cornvan den Commandant van zijn district of eenig ander Corn- mandant, en heeft
mandant 3) onder wien hij met zijne manschappen zou zitting in krijgsraad.
worden geplaatst, en heeft mede zitting in den Krijgsraad. 4)
43. Alle vroegere wetten en besluiten hiermede in strijd, Herroeping v. tegenzijn met de uitvaardiging dezer vVet vervallen.
strijdige wetten.
44. Deze wet wordt overeenkomstig art. 12 der Grond- In werking stelling·
wet dadelijk in werking geste1d tot de volgende zitting van der wet.
den V olksraad.
THOS. RURGERS,
Staatspresident.
Op last,
SWART,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor, Pretoria,
6 Jun~i 1876.
1)
No. 2,
2)
3)
No. 8,
4)

Laatste gedeelte van dit artikel gewijzigd door art. 41 van Wet
1883.

\

Gewijzigd door Wet No. 8, 1882, Inleiding.
Gewijzigd door art. 19 van Wet No. 4, 1881 en art. 1 van Wet
18:82.

Zie Wet No. 2, 1883, art. 28.
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VOLKSR ADSBESLUIT, 3 JUNJJ 1876.
Uitleg van art. 79
der Grondwet.

ART. 101. "De Raad besiuit, dat voigens art. 79 der
Grondwet en Voiksr adsbesiuit, dato 12 Februarij 1868, art.
256, de Staatspresid nt de magt heeft ambtenaren te · schorsen en te ontsiaan, n keurt de schorsing ais ontsiag van den
Landdrost van Mari o goed, op grond van den brief en
verdere inlichtingen van ZHEd. den Staatspresident ontvangen.''

YOLKSRAADSBESLUIT, 4 EN

t)

JUNIJ 187(}.

Wegbelasting beAR'r. 102. "De Voiksraad besluit omtrent de wegbelastaalbaar door perso- ting thans aan de orde Volksraadsbesiuit van 20 Mei 187 .5,
1•
nen
boven
21 jaren, artl. 1\:C I ovo
· t e WIJzigen,
·· ·
d at d e b eIas t•mg sIec ht s l)8·
behalve
dienstbozoo d amg
den, en betaalbaar hoeft betaald te worden door ieder manneiijk persoon haven de
1 Junij van elk 21 jaren mul, behalve dienstboden, weike belasting ieder jaar
Jaar.
moet betaald word en op den eersten J unij, zoodat de burgers

?P

die reeds betaaid hebben voor het jaar 1876 geen belasting
eerder behoeven te betalen dan in J unij 187 7. Voorts besiuit
de Raad dit jaar geen post op de begrooting uit te trekken
en het aan de Regering over te Iaten de gelden die in mogten komen, te besteden aan de verbetering der wegen." 1)

VOLKSRAADSBESLUIT, 5 JUNIJ 1876.
Verandering van beART.
lastir:g op leenings- £2,000.
en eigend.-plaatsen.
'' In

105. "Aan de orde vermeerderde plaatsbelasting,

verband met de memorie van toelichting van de
Commissie, welke luidt:
" De Commissie heeft de vermeerderde inkomst hierdoor
gebragt tot op £2,000, ofschoon eene hoogere inkomst daardoor was voorgesteld, dewijl het de bedoeling van ZHEd.
den President wac;; om alle gedeelten van plaatsen volle recognitie te laten hetalen, als of het geheeie plaatsen waren.
De Commissie vermeent echter dat zulks te zwaar zou drukken op eigenaars van kleinere gedeelten grond en stelt dus
voor, dat ieder eigenaar van grond, die minder dan een
halve plaats bezit, recognitie zai betalen voor een halve
plaats, en die meer dan een halve en minder dan een heele

1) In verband hiermede zie art. 12 en 13 van Wet No. 6 1883, op
de Ditrictsradf'n. Vt-riler is de belastingtermijn veranderd van' op 1 Junij
in v66r 1 Julij, door tut. 1 van Wet No. 10. 1885.
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plaats 1) heeft, daarvoor evenwel de volle recognitie zal betalen als of het eene geheele plaats was. Leenings- en
Eige~domsplaatsen beiden zijn hiermede bedoeld.
"De Raad besluit zich te vereenigen met de aanbeveling der Commissie en keurt de post aan de orde goed.
Met meerderheid aangenomen."

VOLKSRAADSBESLUITEN, 7 JUNIJ 1876.
ART. 107. "De Raad besluit, dat aangezien het noodigBelasting op ged. v.
is dat de regten der burgers eenmaal verkregen op eigen- eigendomspla~tsen,
domsplaatsen t~n strengste worden gehandhaa~d, g~ene hef- ~~e::~ ~~s~elft 58 ·~
fing van belastmg op onderdeelen van zoodan1ge eigendomsplaatsen, zal beschouwd worden als eene verbreking of miskenning van die regten. Daar het echter bij de toenemende
verdeeling van zoodanige eigendomsplaatsen in twee of meer
onderdeelen, waarvan afzonderlijke transporten worden verleend, noodzakelijk is een zeker "minimum" of laagste'prijs
te bepalen, die geheven zal worden op zulke onderdeelen,
zoo besluit de Raad verder, dat voortaan eenig onderdeel
van eene eigendomsplaats, kleiner dan de helft eener plaats,
en waarvoor een afzonderl~Jk transport is uitgemaakt, zal
betalen de som van 5s. (vijf shillings) per jaar, en ieder
dergelijk deel grooter dan de helft, de som van 10s. (tien
shillings), zullende het deel der plaats door het oorspronkelijke transport vertegenwoordigd, slechts tien shillings blijven
betalen.
"Meerderheid aangenomen."
ART. lOB. "Aan de orde vermeerderde persoonlijke bijdrage £2,500, in verband met de memorie van toelichting
der Commissie, die luidt:
"Meerdere inkomst van belasting op geweren invoer,
licenties en persoonlijke bijdragen, begroot op £2,500."
''De commissie vereenigd zich volkomen met de aan- Toekenning van perbeveling van ZHEd. om de V eldcornetten voor de buiten- cents2.ewijze beloowijken en de Baljuws voor de dorpen eene percentsgewijze ning aan Veld~orb ei oon1ng
· 2) t oe t e k onnen voor l1et t oez1en
. d a t b ovengenoem- netten
BalJUW~,
voor heteninvordert-n
de belastingen goed ingevorderd worden, waardoor berekend van invoerregten, liwordt dat dit de aanwinst voor 's lands kas van £2500 c.~ntie~. en persoonhJke blJdragen.
. .
zou op b rengen, doch de commiSSie keurt het evenwel af
dat daarom d~t salarissen der V eldcornetten, die nu £50
p. a. zijn, tot op £2.5 . p. a. zouden worden terug gebragt.
------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - -

., -., 1)

Zie uitleg van de ~roote van een beele plaats en betaling boven
door V. R. B., 7 en 8 .Tulij 1882, artt. 744 en 755.
Zie art. 6 van Wet No. 4. 1882.

v,1oO morgen,

2)
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"De Raad
zich met het rapport der Com.
missie en keurt dezen po~t goed."

o~de

Verhooging van invoerregten.

ART. 109. "A n de
verhooging van Invoer £6000.
"In verband et de memorie van toelichting der Com.
missie, die luidt :" ZHEd. had oorgesteld om de belasting van Invoer
te brengen op £2 in plaats van £1 de 1000 pd. gewigt,
zooals tot hiertoe
as, waardoor dan berekend werd eene
vermeertferde opbren st van Invoerregten tot eene som van
£8000.
De Commissie v:ermeent echter dat eene verhooging
van 15s., dus nu ~ 15s. per 1000 pd. gewigt voor belasting van Invoer
ldoende is, daar zij (de Commissie)
den handel zooveel m gelijk wil trachten te bevorderen.
" De Raad vereeni t zich met het Commissierapport en
keurt dezen post goed.' 1)

Verhooging van
Transportgelden.

ART. 111.\Aan de orde de memorie van toelichting der
Commissie, omtrent passeren van Acten.
"Ieder tra~ort en verband-acte gebragt op 21s. in
plaats van 10s.
.
"Wordt alge een goedgekeurd."

Verhooging van Registratiegelden.
5s.

ART. 112. \" Aan de orde Registratie-gelden gebragt op
in plaats va~ 2s. 6d.
"Wordt alge~een goedgekeurd."

Verhooging van inART. 113. ~-'
Aan de orde Inzage op alle kantoren 5s.
zage op kantoren \V ordt goedgeke rd alsmede de copij van Transporten £2 2s.
copy Transporten en
l
ll '
..
Zegel~egten.
Zege op aanste ~ gen van W eeskamer 2s. 6d. en rOIJeren

van V erbanden 7s. 6d."
Verhooging van
erfbelasting.

ART. 11~" Aan de orde Belasting op bebouwde erven
£1 10s. Op g eelten van zoodanige erven onder ~ erf 15s.,
boven ~ en on yr een geheel erf £1 1Os ..
"De Volksrl\ad bcsluit het rapport det Commissie omtrent dit punt goed te keuren, met verandering van bebouwde erven, in "bewoonde" erven, zullende de dorpen
waar municipaliteiten gevestigd zijn, uitgesloten zijn van de
verhoogde belasting ten behoeve van de algemeene kas."

Belasting voor advertenties.

ART. 115. "Aan de orde Aanbeveling van de Commissie:
Voor iedere advertentie voorkomende in nieuwsbladen, in
dezen Staat uitgegeven, recommandeert de Commissie dat
1s. zal geheven worden ten voordeele van het Gouverneroent.

1) Zie Wet No. 6, 1882 en Wet No. 9, 1886.
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Jaarlijksch staande bezigheidska~rten slechts 1s. voor elk
kwartaal.
" W ordt algemeen aangenom~n." 1)

,L~centies

ART. 116. "Aan de orde :\
op overslag molensMolenlicentie.
£4 per annum, voor ieder zoOfianige molen.
"De Raad vereenigt zich \met de recommandatie der
Commissie, met verandering van ' overslag ' in ' graan,' hiervan zijn uitgesloten mol ens voor privaat gebruik." 2)
ART. 117. "Aan de orde Trouwgelden, voor ieder trouw- Verhooging van
paar £3, in plaats van £2, waarvan £2 11s. 6d. aan het Trouwgelden.
Gouvernement komt.-Aangenomen."
ART. 118. "Aan de orde de Supplementaire Begrooting
ter voorziening in de renten der Spoorwegleening.
" De Commissie vereenigt zich met het voorstel van Spoorwegbelasting
ZHEd. den Staatspresident, om ter voorziening in de rente verhoogt op £110s.
der Spoorwegleening de extra bijdragen te brengen op £110s.
in plaats van £1, op alle Leeningsplaatsen in den Staat, en
verder hetzelfde bedrag voor ieder burger in de Republiek
die geen bezitter van een Leeningsplaats is, daar £1, zooals
vastgesteld bij Volksraadsbesluit van 16 November 1874,
niet toereikend is ter dekking van de renten der Spoorwegleening.
"In verband hiermede heeft de Commissie ten slotte nog
de opmerking te maken, dat zij recommandeert dat eene
afzonderlijke administratie zal gehouden worden omtrent de
inkomsten en uitgaven hiervoor, en dat zulks niets zal te
doen hebben met de gewone Begrooting van Inkomsten en
Uitgaven.
"De Raad besluit het rapport der Commissie goed te
keuren. 3)-Aangenomen."
ART. 119. "De
met de aanbeveling
d en Staatsprocureur
geen privaat practijk

Volksradd besluit zich te vereenigen Staatsprocureur be-·
van de Commissie om het salaris van let private practijk
_iJ)
ul t te oefenen.
op ~600 te stellen, welke ambtenaar
zal mogen uitvoeren." 4)

1) V.erder bekrachtigd door V. R. B, ~3 Junij 1876, art. 205.
2) Z1e V. R. B. 2 Junij 1885, art. 264.
3) Door V. R. B. van 30 October 1884, art. 1110, is deze belasting
wederom v~rminderd op £1. Zie verder uitleg van dit besluit door Uitv.
Raad~besh;ut dd. 7 Januarij 1885, art. 4, gepubliceerd bij Gouvernements
Kenmsgevmg No. 20, dd. 26 Januarij 1885, Staatscourant 28 Januarij
1885, No. 210.
4) In verband hiermede zie Volksraadsbesluiten 29 Oct. 1881, art.
233, 14 Junij 1882, art. 390, en 4 Julij 18153, art. 570.
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VOLKSRAADSBESLUITEN, 8 JUNIJ 1876.
Salaris toegekend
aan predikant van
J,ijdenburg.
·

rnstelling van het

ART. 125. "De Raad besluit omtrent den post van den
predikant van Lijdenburg, dat de gemeente het regt heeft
om tractement van hunnen leeraar te verkrijgen, zoodra zij
er om vragen doch zullen geene aanvraag kunnen doen voor
verloopene tijden, in welken zij geen aanvraag hebben
gedaan."
ART. 135. "De/ Raad, oordeelende dat het wenschelijk

Tra~svaalsche Eere- is, dat burgers die \ zich door dapperheid en moed onderkrUJs.

scheiden eenige offi~ieele onderscheiding daarvoor van de
Regering ontvangen, lbesluit dat er voor dat doel, een Eerekruis wordt ingesteld.\
"Zulk Eerekruis zal van Transvaalsch goud vervaardigd
warden en op aanbeveling der officieren aan den persoon,
die aldus aanbevolen wordt, warden uitgereikt na de meerderheid van i van he,t veldcornetschap waartoe hij behoort,
daartoe hunne goedkep.ring zal gegeven hebben.
" Het kruis zal iin vorm zijn zooals door de heeren
Commissieleden Lys e~ Macauly en de Regering zal warden
bepaald en genoemd 'Warden "het Transvaalsche Eerekruis."

WET No. 3, 1876.

1
)

BETREFFENDE DE NATURELLEN.

Goedgekeurd en vastgesteld bij Volksraadsbesluit dd. 9 Junij
1876, Art. 143.
NADEMAAL het noodzakelijk is bevonden om betere
voorziening te maken betrekkelijk de wetten der Naturellen,
zoo wordt het navolgende vastgesteld : Kaffer.Iocatien door
ART. 1. De localiteiten der grootere kafferstammen zullen
~a~;;:e~e~. worden door de Regering, 'zooals voor hen bestan:nbaar zal zijn,.~or
den aangewezen en; bepaald, en welke n1et door het biJeentrekken van versch~idene stammen mag warden vergroot.
Regering benoemt
2. Over iedere \ zoodanige localiteit zal door de Regering
KapiteiJ?-. di~ verant- warden aangesteld qe door hen erkende of gekozene kapitein,
woordehJk
1s voor
· l t rue t'..
· en d'Ie
de
invorderin"'
der on d er b eh oorl"k
IJ e In~
1en, met een b'll"k
1 IJ sa1ar1s
belastingen. o
dan verantwoordelij}{) zal warden gehouden aan de Regering
voor de behoorlijke nvordering der belastingen verschuldigd
1) Gedeeltelijk vervan~n door Wet No. 6, 1880, en Wet No.ll, 1881,
en speciaal herroepen door; Wet No. 4, 1885, art. 1.
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door de bewoners van zoodanige. Iocaiiteit, overeenkomstig
de wetten.
\
3. Op zoodanige Iocatien wo:rdt door de Regering aan- RegerL"g benoemd
gesteid en gepiaatst een ambtenp,ar als Ondercommissaris, ambtenaar al~ .
bekleed met de magt van Vrederegter om den kapitein be- On~er~C?mmissar_18 •
..
.
'
.
Junsd1ctie en phghuipzaam te ZlJn 1n het vereffe~en van gesch1llen en het ten van onder-Oomuitvoeren van wetten, aismede de ~rvordering van beiastingen mi;o;sari8.
en het houden van behooriijke ~oeken overeenkomstig instructien van de Regering.
W anneer er verschil ontstaat tusschen den kapitein en Appel bij Commisondercommissaris, zal de Commissaris van N aturellen beslissen saris.
en daarvan verantwoording doen a~n den Uitvoerenden Raad.
.
4. 1) AI de naturellon woo~achtig in deze Repubiiek Bepalingv. belasting
zullen onderhevig zijn aan eene belasting ais volgt : voor de Naturellen.
1. De bewoners van groote locatien zullen betalen : Voor bewoners van
i
T"wn sh"Il"
a. V oor eIk e b ewoond e h ut
1 1ngs st erI"1ng groote locatien.
per jaar.
,
b. Voor elk manneiijk pe~soon boven of omtrent
20 jaren oud, Tien shilling sterling per jaar.
2. De bewoners van kleine ~ocatien, niet te boven- Vo?r bewo~ers van
gaande dertig huisgezin:q.en, op private gronden kleme locatien.
geiegen, zullen betalen :
a. Voor elke bewoonde hut vljf shillings Stg. per jaar.
b. Voor elk mannelijk per~oon boven of omtrent
20 jaren oud, tien shil~··ngs Stg. per jaar, tenzij
onder contract of gecer "ficeerd in dienst te zijn
van den eigenaar van z odanige private plaats,
in welk geval hij vrij z l zijn van persoonlijke
belasting.
·
5. 2) a. Tot behoorlijke invordermg der vorigvermelde Pligten vanKapitein
belastingen zal de kapitei:n van ieder zoodanig b_etreffende in~orde.
· d
. rmg van belastmgen.
groote locat1e met behuip v~n en onder-commissaris verpligt zijn aanteek ning te houden en
opgave te doen aan de Re ering van het aantal
bewoonde hutten en de na en van alle manneIijke personen boven de 20 aren oud dier locatie,
als vermeld in art. 4. 1ste deelte.
b. De eigenaar van private gro den, bewoond door Pligten van eigenaar
kleine locatien, als vermeld i art. 4, 2de gedeelte, van private gron~en
.. , . I""k
d
d bewoonddoorkleme
zal ge.h ou d en ZIJn s Jaar IJ , wanneer oor e locatien.
Regering gevraagd, eene opg ve te doen van de
in die locatie bewoonde hu ten en mannelijke
bewoners boven de 20 jaren ud, als vermeld in
art. 4, 2de gedeelte.
6. 3) Al de kleurlingen die niet ku nen aantoonen dat Kleurlingen die niet
zij tot groote of kleine locaties behooren, s vermeld in art. 4, tot locaties behoo1) 2) 3) Herroepen door Wet No. 6, 1880, Aft II.
't.,
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ren beschouwd :tls lste en 2de gedeelte, of bij private personen in dienst zijn,
vagabonden die met zullen boschouwd worden als vagebonden of landloopers en
paspoort of certifi·
··
t
d · '
kaat voorzien moe- moeten voorzwn ZlJn I van een paspoor ; voor zoo amg pasten zijn. .
poort zal betaald moeten worden, naar gelang van den t~jd

dat zij buiten dieust :zijn gebleven.
BetaUng v.pa::>poort.

a. Voor drie maanden een pond Sterling.
b. Voor zes maanden twee pond sterling.
c. V oor twaalf maanden vijf pond sterling en zullen
daarbij gehouden zijn, hunne middelen van
hestaan aan te toonen, in gebreke waarvan zij
door de bevoegde a.utoriteiten in arrest kunnen
worden genomen en volgens wet worden behandeld.

7. 1) Kleurlingen niet van buiten de Republiek kumende, mogen niet door iemand gehuurd worden, tenzij
voorzien van een zoodanig paspoort of certificaat die het
voor hen wettig maakt zich te verhuren.
Pligten van burg<>rs
8. 2) Ieder burger is verpligt vagebonderij en landloobetreffende het te- perij tegen te ga.an door het opvangen van zoodanige kleurgengaan van \aga- l'
. ar t t. 6 en 7 , en a.an d en naas tb"lJ·
bonderij en landmgen a1s vermeld m
looperij.
wonenden Veldcornet overleveren, wa.arvoor zoodanige burger
Belooning uit boete. volgens tarief zal worden beloond uit de boete door zoodanige
.Iurisdh.:tie v. Veld- kleurling te betalen. De Veldcornet zal dan geregtigd zijn
cornet.
zoadanig kleurling, indien hij de gemaakte kosten niet kan
betalen en verkiest daarvoor dienst te nemen, bij iemand
onder contract te stellen om zulks in te dienen. Bij weigering zal zoodanig kleurling door hem worden opgezonden
naar den Landdrost van het district om volgens wet te
worden behandeld.
Huren v. kleurlingen
die gcen paspoort
bezitten belet.

Bepalingen betreffende uitreiking van
paspoorten of certifikaten.

Art. 9. 3) (n.) Certificaten als in art. 7 vermeld, zullen
door den onder-commissaris gratis verleend worden aan ieder kleurling, die van uit zoodanige
locatie wenscht te gaan om dienst te verkrijgen.
b. Ieder dienstheer bij wien een kleurling zijn tijd
heeft uitgediend, zal gehouden zijn gratis zoodanig certificaa.t of paspoort aan hem te verleenen.
c. Kleurlingen van buiten de Republiek komende,
zullen zoodanig paspoort of certificaat gratis kunnen verkrijgen van den eersten ambtenaar, bij
wien hij binnen de Republiek aankomt.
d. Zulke certificaten of paspoorten zullen alleen geldig
zijn voor den tijd van acht dagen om op nieuw
dienst te verkrijgen, tenzij hij huiswaarts keert
na volbragte dienst.
1) 2) 3) Herroepen door Wet No. 6, 1880, Afd. II.
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e. In elk zoodanig certificaat f paspoort zal duidelijk
moeten opgegeven zijn v n waar zoodanig kleurling komt, waarheen hij gaat en wat hij met
zich voert.

10. 1) Wanneer eenig kleurling om zoodanig certificaat Verpligting om pasof paspoort wettig aanzoek doet zal de onder-commissaris poort of certitikaat
·
h
'
·
' te verleenen op
ambtenaar of d1enstheer ge ouden z,Jn zulks te verleenen, straffe van boete.
en bij weigering beboet kunnen wctden van een tot vijf
pond stg., naar den aard der zaak. ;
11. Geen kleurling zal geregtigtl wezen zijne locatie of Bepalingen betrefwoonplaats te verlaten met een of· meer vuurwapen, tenzij fende het dragen
zoodanig wapen of wapens behoorlij!k voorzien zijn van een van vuurwapenen.
Gouvernements stempel en h~j tot; het dragen daarvan bij
speciaal certificaat van den daartqe bevoegden ambtenaar
daartoe geregtigd is, welk certi:fic~at hij gehouden is aan
een ieder op aanvraag te vertoo:qen, in gebreke waarvan
hij het wapen zal verbeuren en ve~der gestraft worden over·
eenkomstig de wet.
12. Geen kleurling zal het regt hebben op private gron- Kleurlingen belet op
..O.en zonder verlof van den eigena:;tr met wapenen voorzien straffe va:n boete of
·
1
· ·d
·
gevangems met waof anderzmts rond te oopen of · w1l te Jagen, op straffe penen op priv. gronvan gevangenis of boete, naar deri aard der zaak, van een den rond te loopen.
tot drie maanden of van t.ien shill~ngs tot drie pond Stg.
13. Elke kleurling van buite:q. de Republiek komende, Bepalingen betrefvoorzien met een vuurwapen zal gehouden zijn bij den fende kl\mrlingen
·
'
· .
.
met vuurwapenen
eersten ambtenaar bmnen de Rep~bhek zoodamg wapen te van buiteP de Repuvertoonen en voldoend bewijs overleggen hoedanig hij in bli.ek komende.
het bezit daarvan is gekomen, en: alsdan betalen de bij de
wet bepaalde invoerregten; in g~breke waarvan zoodanig
vuurwapen in zekerheid kan wjden genomen totdat het
bewijs daarvan is geleverd, of de invoerregten zijn betaald.
De ambtenaar zal dan gehouden zijn, zoodanig wapen van
een stempel te voorzien en he in het bezit stellen van
een certificaat of kwitantie van i:qvoerregt, met vermelding
van zulk een stempel en nommer !van het vuurwapen.
Stempels door Rege14. De in art. 11 en 13 gJnoemde stempels zullen ring bepaald.
door de Regering aan elk distrikt word en bepaald en op
den loop of het ijzerwerk van ie~er zoodanig vuurwapen
moeten worden geslagen.
I
15. De invoerregten op vuurwhpenen en ammunitie in- Bepalingvaninvoergebragt door kleurlinO'en
zullen zijn: 2)
regten op vuurwa,
0

l

penen voor kleurlingen.

!

a. Op elken loop vijftien sh~llings stg.
b. Op elk pond kruit een shilling stg.
c. Op elke duizend dopjes viier shillings.
d. Op elk pond lood, gego~en of ongegoten,
!
pence stg.

drie

1) Herroepen door Wet No. 6, 1880, Md. II.
2) Herroepen door de bepalingen van !Wet No. 4, 1884.
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~eeh wenscht
buiten de Republiek te
van een buitenlandsch paspoort

Repalingen omtrent
16. Ieder kleurling
kleurlingen die. bui- 0o-aan zal gehouden zijn z
'
•
•
ten de Hepub!Jek
gaan.
te voorz1en.
Zoodamg
p

poort za1 ver1een d wor den op vertoon van een certificaat, gegeven door den onder-commissaris van eene groote loc~tie, of van den eigenaar van private gronden alwaar kle ne locatien op zijn, of van den
dienstheer bij wien hij h t laatst heeft gediend, door eenig ·
daartoe van Regeringswe e benoemd ambtenaar tegen betaling van twee pond ste ling. Van deze betaling zal hij
echter vrij zijn, indien h · gaat op last der Regering of van
zijn dienstheer. 1)
Kleurling bel et zich
17. Ieder kleurling ·eh bagevende buiten de Republiek
zonder ~a~ buiten de zonder daartoe van ee~ behoorlijk buitenlandsch paspoort
Repubhek te bege·
t
··
b egaat een m1s
· d aa d en IS
: st rafb aar met
ven op straffe van voorzwn e ZlJn,
boete.
eene boete van een tot vijf pond Stg., hetgeen na verloop
van een jaar afwezighei op zijne achterblijvende goederen
kan worden verhaald, f hij zijne terugkomst op zijn persoon met gevangenisstrafl van een tot zes maanden. :C.)
K~eurlingen geper18. Het zal voor kltfurlingen die wenschen zich bij eenig
nntteerd woon-~.-on- burger of 0o-rondeigenaar! met ter woon neder te zetten en
tracten te maken,
. .
··
t I
1 ·
·
··
··
,·ijf jaren niet te
gew1111g ZIJn. een con ract te s u1ten, 'Yettig ZIJn en vriJ
boven gaande.
staan zoodamg woonconttact te maken onder termen en bepalingen als partijen goedvinden voor een tijdverloop vijf
jaren niet te bovengaande.
Contracten door
19. Elk woon- of huurcontract om bestaanbaar te zijn
Veldcornetten te
in regten, zal voor een Veldcornet of bevoegd arnbtenaar
worden opgemaakt.
.
opgemaald, on d ertee k en d en door behoorlijke getu1gen
gecertificeerd moeten worden.
Jurisdictie v. Land20. Elk ambtenaar van ieder di~trict, hetzij Landdrost,
drost of Veldcornet of Veldcornet zal bevoegd zijn klagten tusschen dienstheer
omtrent klagten tusd'
'd
.
schen dienstheer en en Ienstdoen e te onderzoeken en toe te z1en dat de condienstdoende.
tracten naauwkeurig worden in acht genomen, met oplegging van boete en straffen volgens de bepalingen der wet.
Jurisd. aan Vrede- Aan Vrederegters, die niet in de dorpen, maar alleen in
regter in districten districten wonen zal , bij speciale autorisatie van de Regete worden gegeven. .
'·
' ,
r1ng onder bepalmgen~
de magt gegeven worden zaken of
klagten tusschen dien' theer en dienstboden te onderzoeken
en uitspraak te doen, aarvan appel zal zijn voor het Hof
van den Landdrost. 3)
Kleurlingen met le21. Ieder kleurli
of kleurlingen, komende van buiten
vende have van bui- de Republiek, levende have met zich brengende zullen voorten komende moeten ·
t
..
· b e'hoorl"k
met paspoort voor- z1en moe en ZlJ~ va
een paspoort, wa~rm
IJ omzien zijn.
schreven moet ZIJn h t getal en geaardhe1d van het vee, met
opgave van kenmerk n en van waar het vee afkomstig is,
en zullen zij verpli t z\jn te zorgen dat zoodanig vee met
geen ander vee langs den weg in aanraking komt.
In gebreke van oodanig certificaat, of wanneer het vee
1

1) en 2) Herroepen oor Wet No. 6, 1880, Afd. II.
3) Gewijzigd door de bepalingen van Wet No. 13, 1880.
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overtre~

eenig teeken van besmettelijke ziekte Jertoont of
Verpligting om
dingen doet zullen zij verpligt zijn terug te gaan tot bij den terug te gaan in .~e'
val v. besmettehJke
eersten ambtenaar,
a1waar ZlJ·· zu1len w r d en aange h ou d en ziekte.
totdat zij het certificaat kunnen leveren ~n bewijzen kunnen
dat het vee geheel gezond is en tot na ~etaling van alle de
veroorzaakte en gemaakte kosten.
.
22. Om beschaving en nijverheid qnder de kleurlingen Regering mag toeaan te moedigen, wordt het aan de Reg~ring overgelaten om la~e .toekenne~. aan
. .. alwaar nlJver
.. h e1'd b evor d er d ;word t en am b ac h ten Iocat1en
om nlJverop locat1en
heid te bevorderen.
geleerd door kleurlingen, eene toelag~ toe te kennen aan
zoodanige ondernemingen, niet te bovengaande tien percent
van de opbrengst van zulk eene locatie', welke gelden onder
toezigt van de Regering aan de meest gevorderde leerlingen
ter aanmoediging zullen worden toegek~nd.
23. Om meer beschaving en zedelijkheid bij de kleurlingen Bepalingen omtrent
te bevorderen, zal het dragen van kleederen door de wet be- ~leeding van kleurvolen en door de Regering aangemoedigd worden, waaromlmgen.
het volgende wordt bepaald :
a. Geen kleurling, onverschillig van welke secte, zal
toegelaten worden binnen steden of dorpen te
komen tenzij ten minste gekleed van af den
schouder tot onder de knie, gelijk de zedelijkheid en welvoegelijkheid vereischen.
b. Deze bepaling is ook van toepassing op alle kleurlingen die scholen of kerken bezoeken.
r.. Ieder kleurling die deze wet overtreedt en onbehoorlijk gekleed gevonden wordt binnen Municipaliteit of dorpsgronden, zal zich schuldig maken
aan gevangenneming en gestraft worden met eene
boete van twee shillings en zes pence tot twintig
shillings, naar den aatd der zaak, of gevangenisstraf niet te boven gaande een maand. 1)

24. Tot bevordering der zedelijkheid wordt het aankoopen Aankoopen v. vrouvan vrouwen of veelwijverij onder de kleurlingen in deze w.en en veelwijverij
Republiek door de wetten d~s lands niet erkend. De onder- met erkend.
commissarissen zullen door de Regering word en aangesteld Regering gemagtigd
als huwelijksbeambten onder daartoe door de Regering ver- huwelijksbeambten
v~.ardigde wetten en vast te stellen tarief voor huwelijken aan te stellen.
blJ de kleurlingen.
25. Kleurlingen niet werkelijk in dienst bij een dienstheer Niet i~ dienst zijnde
zullen ten alien tij de door de Regering tot algemeene lands- kleurlmgen kunnen
opgeroepen word en.
·· d"1enst k unnen worden opgeroepen.
of k riJgs
26. Concessien gesloten door de Regering met eenig Ooncessien met
opperhoofd van kleurlingen, aan wien daarbij privilegien ofopperhoofden niet
·· ver1een d , wor d en, d oor d eze nwt
. veran d er d ofdoor
deze wet gevoorregt en ZlJn
affecteerd.
geaffecteerd.
1) Deze bepalingen zijn vervallen
volgens art. 1, van Wet No. 4, 1885.

~door

herroeping der geheele Wet,

:
!
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Kapiteins kunnen
27. Alle de tot hilrtoe bestaande Kapiteins van Natu.
overtred. beboet rellen in deze Republiet zullen bij overtreding hunner inef ontzet worden. st rue t'1en
.. of wetten zw
· h seh u ld'1g mak en aan b oet e ·en ontErfelijk kapitein- zetting van bun Kapitein ·chap. Erfelijk Kapiteinschap wordt
schap voortaan niet door de wetten voortaa niet meer erkend, doch door de
erkend.
Regering naar den aard er zaak behandeld.
Ongemagtigde per28. Eenig persoon zijch inlatende met Kaffer-politiek of
son en zich inl~t.ende zaken van algemeen bela:hg bij de Naturellen, zonder daartoe
::;!r~:!er!~l;t~~~te door de Regering _gemagtigd te zijn, maakt zich schuldig aan
boete of gevangemsstraf, haar den aard der zaak. 1)
ef gevangenis.
.Maatregelen aan29. De inwoners VL~ eenige groote locatie, .zich schuldig
gaande. Naturellen. makende aan rebellie, w ardoor de afzetting van hun Kapischuldig aan rebelhe tein veroorzaakt wordt, z 1llen niet langer veroorloofd worden
bij elkander te wonen, aar zullen dadelijk verplaatst worden naar zoodanige loc liteiten als door de Regering zal
worden aangewezen en ij het belang van den vrede en veiligheid noodzakelijk is.
Verpligting van Na30. Behalve de do r de Regering aangestelde politieturellen om onder- dienaren zal ieder kleur ing, in groote locatien woonachtig,
Comm. inteuitoefenen
gehoor- geh ou d en ZlJll
.. d en ond er commissaris
·
· t e geh oorzamen In
· h et
zamen
van politiedienst op uitoefenen van politie-di st, waarvoor zij volgens tarief zulstraffe va.n boete oflen worden betaald, en bij weigering gestraft worden met
gevangems.
boete of gevangenisstraf, naar den aard der zaak.
In werking treden
31. Deze wet zal in werking treden volgens art. 12 der
tier wet.
Grondwet dezer Republie .
hij

THOS. BURGERS,
Staatspresident.
Op last,
S\VART,
Staatssecretaris.

Gou vcrnementskantoor,
Pretoria, 12 J unij 1 7 6.

VOLK~AADSBESLUIT, 12 JUNIJ 1876.
AR'r. 201. "!!an de orde, uitbetaling aan C. van Boeschoten voor vert~lingen van brieven, enz., de somma van
£20 14s. 6d.
\
Vertalingen voor
" Voorstel van den he er de Vries, ondersteu~d door den
het Gouvernement heer Lys:
door gelicenWierde
"D e V olk sraad. k eurt d en post goed, maar besluit dat
vertalers
te worden
gedaan.
in het vervolg niet meer voor vertaalwerk zal worden betaald dan aan gelic~ntieerde vertalers.
Dit voorstel m cl~ meerderheid aangenomen."
2)

Zie Proclamatie

14

Dec. 1874 en aanhaling

1)

op

pag. 606 aldaar.
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VOLKSRAADSBESLUITEN, 14 JUNIJ 1876.

ART. 216. "De Volksraa besluit, dat art. 1, van Wet Verandering van art.
No. 1 187 4 1) aldus gewijzi d zal worden:
1, Wet No. 1, 187~
' d za1 geregt'1gd IJn
.. as
1 procureur of agent voor Civiele
en Criminele
" :N.reman
Proceduren
eenig Hof voor eene partij op te treden, dan alleen die be·
hoorlijk geadmitteerd is, hetzij als procureur voor de Hoogere
Geregtshoven of als agent voo de mindere.
"Het staat nogthans voo elk vrij zijne eigene zaak
waar te nemen."
ART. 219. "De Volksraad ~esluit, dat art. 50 van Bij- Wijzig~?g van art. 5o
lage Ill zal luiden als volgt:
van BIJlage lli
.c..J
..
_iU7 10 s. Grondwet.
.
d geoor1o 1u
" H et za1 n1eman
ZIJn,
op lJoe t e van ~
stg. voor elke overtreding, op ej nigerlei wijze den titel van
Advocaat, Procureur, N otaris of Agent voor de lagere hoven
te voeren, zonder eene behoorliJke acte van toelating door
den REd. Uitv. Raad te hebbe1 ontvangen."
ART. 220. "Aan de or~ is, in art. 51 der Bijlage te Bijvoeging art.
voegen het woord 'Protes ntsche' in plaats van ' N ed. Bijlage N °· 3
Grondwet.
Hervormde.'
'~De Raad besluit dat d t een aangenomen beginsel is
geweest van vroegere jaren."

51

ART. 222. "Aan de ord~ verzoek van den Uitv. Raad, Regerin.g gemagtigd
dat de Uitv. Raad gemagtigd 'moge worden op de voor het concessies voor mo,
.
.
lens op dorpen te
land voordeehgste voorwaarden concess1es te verleenen aan verleenen.
personen die molens wenschen\ op te rigten in dorpsvelden,
van die dorpen waar nog geen~ Municipaliteit is opgerigt.
"De Raad besluit de Regering te magtigen zoodanige
concessies te verleenen aan eenige personen die aanzoek
doen om molens op dorpsgrond(m op te rigten op voordeelige voorwaarde."
1

VOLKSRAADSB11~SLUrr,

15 JUNIJ 1876.

ART. 230. "De Volksraad besluit omtrent de zaak thans Uitv. Raad niet ge-aan de orde 2) af te keuren dat de Uitv. Raad in strijd magtigd vonnis van
· h a1s een regterl"k
Geregtshof
met d e G"l-rond wet z1c
IJ 1'ICh aam b oven een Hoog
ter zijde
te zette:n.
vonnis van het Hoog Geregtshof gesteld heeft..
1) Zie ante bl. 541.
2) Besluit v. Uitv. Raad. dd. 12 Junij 1876, art. 1C8, ter zijde zet·
tende een vonnis van het Hoog Geregtshof te Zeerust, in zake Munnich
t•ersus Baumann.
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VOLKSRAADSBESLUIT, 16 JUNIJ 1876.
Regering gemagtig'~
ART. 235. "Aan de orde,
billijke licentie te :October 1875, art. 186. 1)
bepalen.
'' Aan de orde, brief van

Uitv. Raadsbesluit, dd. 12

den \V aarnemend Goudcommissaris, dd. Pelgremsrust, 2 October 1875, verzoekende dat
er bepalingen worden gemaakt tot het houden eener licentie
voor een kegelbaan.
"De Raad besluit omtrent de zaak aan de orde aan de
Regering op te dragen om behoorlijke voorzieningen te
maken en eene billijk~ licentie te bepalen."

VOLKSRAAD~BESLUIT,

6 SEPTEMBER 1876.

I

Rt>gering gemagtigd

ART. 7. "De Hhad besluit de Regering te magtigen de
te passeeren ten behoeve der
d e b et al'1ng d er ~
_{i)20 ,000 d oor
haar opgenomen."
.

Acte van Verband noodige acten van terband
te passeren
ten be- K
hoeve
van leening.
. aapsc11e H an d el sb a k v•oor

VOLKSRAADS*SLUIT, 11

EN

12 SEPTEMBEH 1876.

l~e

V erdu;delijking van
ART. 17. "
\Volksraad besluit, op voorstel van ZHEd.,
art. 21 der Grond wet art. 21 van de Grond wet, als reeds is vastgesteld bij V olksen
art. 151
v. V.R.B. raa d sb esl Ul't van 1 .JUnlJ
1"
.. 18'"'0
1 Junij
lS370.
1 , ar t . 151 t e ver d m'd el"k
lJ en en

vast te stellen als volgt : "Het volk begeerig zijnde met eerbiediging van ieders
godsdienstige overtuiging, de meest mogelijke vrijheid van
godsdienst aan de burgers te verzekeren, bepaald : dat voor
altoos de meest onbelemmerde vrijheid aan iederen burger
of inwoner van de Republiek zal verleend worden voor de
uitoefening van zijnen godsdienst; en dat het aan alien vrijstaat om dien naar eigene overtuiging uit te oefenen, en
daartoe kerken en scholen te stichten, zoolang dezelve bestaanbaar zijn met de zedelijkheid, de goede orde en de
veiligheid van den Staat. 1)
1- ...

-

1) Bepalende licenties voor Kegelbaan, zie ante bladzijde 635; zie
yerder Gouvernements KenniRgeving, No. 431:1, dd. 20 Dec. 1876, :Staatscotwant 20 Dec. 1876, No. 664.
1) In verband hiermede zie ook art. IX van de Londensche Conventie, 1884.
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WET No. 4, ~876.

Regelende de voorwaarden waarop h~t Gouvernement der Zuid
Afrikaansche Republiek genegen is/een corps Vrijwilligers
tot stand te brengen met het 1 doel om den re bel
Secocoeni ten onder t~ brengen.
I

Vastgesteld bij Volksraadsbesluit ~d. 19 en 20 September
1876, Art. 26, en geplaat~ onder Art. 27.
!

I

ART. 1. Het corps zal genQemd worden de Lijden- Naam van eor_ps.
burgsche Vrijwilligers.
:
2. Elk persoon zal een maand,'elijksche toelage ontvangen Maandelijksche toevan £,5 sterling.
/
lage.
3. Het Gouvernement zal z~lang de ooriog duurt het Gouvernement zal
corps voorzien van de noodige rovisie ais meel vieesch ccrp,metprovisieen
'
'
' ammum't'1e voorzaen
.
,lr
k ofJ:j J,· sm'k er, ammum't'1e en gewer.en.
4. Behaive de betaling van yijf pond sterling per maand Elk vrijwilliger zal
zai ieder persoon nog een piaats lontvangen van 2000, zegge pl~.ats ontvangen die
· d morgen van d e (::!
vnJ en kosteloos
twee d mzen
rouvernements gron d en ge- getransporteerd
zal
legen ten oosten en noordoostel) van den Leoluberg, weike ~orden.
plaats door het Gouvernement vrij en kosteloos zal getransporteerd worden op den eigenaa~, onder voorwaarden bepaald
in de voorzieningen van deze WElt. 1)
5. Zoodra de omstandigheden het toelaten zullen de Plaatsen zullen opplaatsen ge1nspecteerd en opgerbeten word en en eene kaart g~meten word en en
·
;
d
d'
e1genaar betaald gevan elk~e p Iaats aan d en mgenaar gegeven wor en, Ie een deelte der kosten.
gedeeite van de meetkosten zal: moeten betalen, niet te bovengaande twaalf ponden Sterlj~g.
6. Het corps, of elk lid da~rvan, zal verbonden zijn een Het corps of elk lid
fort aan de oostzijde van den i Leoluberg te occupeeren en zal fort occuperen
a~Ies te doen wat noodig is om !de Kaffers te beletten om te ~~r 0 ~~dbe;1~f: 1~~i~~n.
p1kken, pioegen of te zaaijen, e~ te heipen in de onderdrukking van de rebeJlie.
·
7. AI de buit, genom en )Van den vijand, zijnde het Buit van vijand geeigendom van den vijand zai h~t eigendom zijn van hem die n?men eigendom v.
c
·
'
't..
die het ncemt ook
h et a1genomen
of b mtgemaakt
fl.lee f t, aIsook ai d e goe d eren goederen
van ~mokafgenomen van smokkeiaars.
kelaars.
8. W anneer door het cor]pS buit genomen is van den Bepaliagen omtrent
vijand hetweik het eigendom i is van de ingezetenen van ~)Uit behoorende aan
dezen Staat en het kan bewijzen door een of meer getuigen, mgezetenen.
zai de Commandant van het fort hetzeive moeten afgeven,
doch wanneer er twijfel besta~t zullen zoodanige eigenaars
verpiigt en gehouden zijn het later te bewijzen voor eenig
Geregtshof.
I
J

1) D~ bepalingen van dit artik
zijn vervallea door de uitbetaling
Rt'gering.

en navol!?ende fl, 9, 10, 11 en 1~
compensatie door de Tusschen-

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

672

[187s

.Belast. als die voor
9. De plaatsen zullJn onderhevig zijn aan dezelfde voorJ,eeningsplaatsen.
waarden en belastingen als al de leeningsplaatsen van den Staat.
Eigenaren verpligt
10. De eigenaren vin deze plaatsen zullen verpligt zijn
plaatsen te occup~- de plaatsen te occuperbn of laten occuperen door een be-

~~~t ~! ~~~e~ 0~~~~t~: v.?egd~n substituut goedtekeur.~ van w~~e. de Hegering, ieder

Zljll e1gene plaats voorjden ~:Jd van VIJf. Jaren, na de demping van den opstand en bl] gebreke hrervan verbeurt hij
al zijne regten.
Vrijwilligers worden
11. De leden van et corps die geene burgers van den
burgers bij ontvan- Staat zijn, zullen hun b~rgerregt erlangen bij het ontvangen
gen van transport. van het transport van hunne plaats.
Salaris en provisie
12. Het salaris en I de provisie van de manschappen
houden op zoodr~ zullen, zood1a de opstan'd als gedempt is verklaard door de
opstand gedempt 18 ' Regering, niet meer gegJven worden.
.
Plaatsen kunnen
13. De plaatsen )zullen overgetransporteerd kunnen
getransporteerd
worden mits de kooper in staat is aan het Gouvernement
worden.
ten zijnen genoege voor :de nakoming van deze voorwaarden
securiteit te geven.
I
Gouvernement zal
14. Het Gouvernefuent zal met het doel om het corps
corps met ge~oute_n zoo krachtig mogelijk /te maken de honderd man, elk van
1
1
~~r~i~~;g~~ ~~~ e een paard (zooveel mogelijk gezouten) voorzien en daartoe zal
R~gering blijven. de Regering dadelijk ~onderd paarden aan het corps verschaffen, blijvende deze: paarden het eigendom van de Regering, en de manschappen elk te zamen met de officieren
voor zijn paard verant-&oordelijk.
Die zijn post verlaat
15. Die, voordat de opstand gedempt is, zijn post zonder
besch. als deserteur. verlof verlaat, zal als deserteur beschou·wd en gestraft 1vorden.
Corps staat onder
16. Het corps st~at direct onder de Regering, en de
Reg., Officieren rap- officieren zullen verpllgt zijn maandelijks hun rapport aan
port. aan Staatspres. ZHEd. den Staatspresident toe te zenden.
Bepalingen omtrent
17. Zoodra er vee genom en is moet de hoofdofficier
bekendmaking van hiervan aan den Landdrost kennis geven, die het bekend
£enomen vee.
stellen zal, ten einde de burgers de gelegenheid te geven om
het vee te zien v66r het verkocht of verdeeld wordt.
Regering zal regula18. De Regering zal van tijd tot tijd zoodanige regulatien maken.
tH~n maken voor dit corps, als de omstandighcden vereischen,
zo~danige regulatien zullen volkomen kracht van wet hebhen.
Eed van getrouw19. Iedereen die zich als lid van dat. corps vvil ver1Ieid vereischt.
binden, moet eerst in handen van een Vrederegter of Landdrost den eed van getrouwheid aan de Zuid-Afrikaansche
Republiek hebben afgelegd.
In werking treden
20. Deze wet heeft onmiddelijk kracht volgens art. 12
der wet.
der Grondwet.
THOS. BURGERS,
Staatspresiden t.
Op last,

ren, voor 5 jaren.

SW ART,
Staatssecretaris..
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 9 October 1876.
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WET No. 5, 1876.
REGELENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET VRIJWILLIGER CORPS V AN MIDDELBURG.

(Vastgesteld bij Volksraadsbesluit, d4. 20 en 21 September
1876, art. 28, en geplaatst 9nder art. 29.)

ART. 1. Het Corps zal genoemP. worden de Middel- Naam van corps.
burgsche Vrywilligers.
2. Elk persoon zal eene maan~elijksche toelage ont- Maandelijksche toevangen van Vijf Pond Sterling.
lage.
3. Het Gouvernement zal, zoolmig de oorlog duurt, het Gouvernement zal
Corps voorzien van de noodige provi$ie, als meel, vleesch, corpsm~~prov1si~en
koffiJ' suiker ammunitie en geweren
ammumtievoorz1en.
'
'
'i
4. Behalve de betaling van vijf pond sterling per maand, Elk vrijwilliger zal
zal ieder persoon nog eene plaats ontivangen van 2 000 m or- plaats ontvangen die
I 1egen t en wes
' t en en getransporteerd
vrij en kosteloos
gen van de Gouvernement sgron den, ge
zal
noord-westen van den Leoluberg, wel~e plaats door het Gou- worden.
vernement vrij en kosteloos zal getr:fnsporteerd worden op
den eigenaar, onder voorwaarden bepa~ld in de voorzieningen
van deze Wet. 1)
i
5. Zoodra de omstandigheden ht:lt toelaten, zullen de Plaatsen zullen opplaatsen geinspecteerd en opgemeten word en en eene kaart g~meten worden en
.
:
.
e1genaar betaalt gevan elk e plaats aan den mgenaar gegEj)ven word en, die een deelte der kosten.
gedeelte van de meetkosten zal moeten 'hetalen, niet te bovengaande twaalf ponden sterling.
6. Het Corps of elk lid daarvan ~al verbonden zijn een Het corps of elk lid
fort aan de westzijde van den Leoluberg of waar de Rege- zal fort occuperen
· mogt b epa1en te occupeeren, en ~' 11es te doen wat noo d'Ig en
in onderdrukking
7mg
der rebellie helpen.
IS om de Kaffers te beletten om te i pikken, ploegen of te
zaaijen, en te helpen in de onderdrUJkking van de rebellie.
7. Al de buit genomen van den vijand, zijnde het eigen- Buit van vijand gedom van den vijand zal het eigendorn ziJ'n van hem die het nomen eigendom v.
· 'gemaakt heeft, alsook
'
het neemt ook
a £genomen of b mt
al d e goe d eren die
goederen van ;mokafgenomen van smokkelaars.
i
kelaars.
.. 8. W anneer door het corps buit genomen is van den Bepalingen omtrent
VIJand hetwelk het eigendom is van d~ ingezetenen van dezen ?uit behoorende aan
Staat en het kan bewezen worden d6or een of meer getui- mgezetenen.
gen, zal de Commandant van het fdrt hetzelve moeten afg~ven, doch wanneer er twijfel be~taat zullen zoodanige
(:Ig~naars verpligt en gehouden zijn htt later te bewijzen voor
eemg Geregtshof.
:
1

1

1

I
I

1) De bepalingen in deze en andere artik,els aangaande plaatsen zijn
met oy gel~andeld. Compensatie is aan de vrijwilligers door de Tusschen
Regermg mtbetaald. Zie Wet No. 4. 1876, e~1 aanbaling aldaar.
.
43
.
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Belast. als die voor
9. De plaatsen zullen onclerhevig zijn aan
Leeningsplaatsen.
waarden en belastingen als de leeningsplaatsen

dezelfde voorvan den Staat.

Eigenaren verpligt
10. De eigenaren van deze plaatsen zullen verpligt zijn
plaatsen te occupe- de plaatsen te occupeeren of laten occupeeren door een beren of te laten occu·
d 1
cl van wege de R egcrmg,
·
·
peren voor 5 jaren. voegd subst1tuut, goe go {8Ur
1edcr

'

zijn eigen plaats voor den tijd van vijf jaren na de demping
van den opstand, en b1j gebreke hiervan verheurt hij al
zijne regten.
/
Vrijwilligers worden
11. De leden van het Corps die goene burgers van den
burgers bij ontvan- staat zijn, zullen hun ht,rgerrogt erlangen bij het ontvangen
gen van transport. van het transport van h~1nne r)1aats.
Salaris en provis~e
12. Het sa1aris en j,cle provisi~
houden op zoodr~ zullen, zoodra de o·pstanp_ gcdempt IS
opstand gedempt 1s.
.
·
cl

genng, n1et meer

Plaatsen kunnen
getransporteerd
worden.

gegev~n

van de manschappen
vcrk1aard door de Re-

wor en.

13. Dm-:e plaatsen kullen overgetransporteerd kunnen
worden, mits de kooper I in staat is aan het Gouvernement
·
ten z~jnen genoege voor c1e na1commg
van c1eze voorwaar cl en
securiteit te geven.
I

Die zijn postverlaat
14. Die,
besch. als deserteur. zonder verlof

d~ze

voordat
opstand gedempt is, zijn post
verlaat, z~l als een deserteur hes"~wuwd en
I
gestraft worden.
Corps staat onder
15. Het corps staat i direct onder de Rcger1ng en de
Reg., officieren rap- officieren zullen verpli~ zijn wekelijks hun rapport aan
port. aan Staatspres. ZHEd. den Staatspresidl. . . t toe te zenden.
Bepalingen .omtrent
16. Zoodra er vee fenomen is, moet de hoofdofficier
bekendmakmg van hiervan aan den Landd ost kennis geven, die het bekend
genomen vee.
stellen zal, ten einde de burgers en onderhoorigen de ge-

legenheid te geven om et vee te zien v66r het verkocht
of verdeeld wordt.
Regering zal regul:.t17. De Regering za van tij cl tot tij d zoodanige regulatien maken.
tien maken voor clit orps als de omstandigheden vereischen, zoodanige regu tien zullen volkomen kracht van
wet hebben.
Vergoeding v. paar18. Wanneer gedur nde de dienst eenige paarden worden d~or Regering. den doodgeschoten van it Corps, zal de Regering daarvoor
zooveel mogel~jk vergoe ing geven.
Eed van getrouw19. Iedereen die zi h als lid van dit Corps wil verheid vereischt.
binden, moet eerst in h~nden van een Vrederegter of Landdrost den eed van getrpuwheid aan de Zuid-Afrikaansche
Repub1iek hebben afgelegd.
I
Bepalingen omtrent
20. Ieder artillerist: die zich als lid van het Corps wil
artille~isten ~ie zich aansluiten zal bevorens zijn ontslag als artillerist moeten
aanslmten w1llen. nemen, t enVIJ
··1 wanneer :een ar t'll
· t of art1'11 er1sten
·
cl oor de
,1 ens
Regering naar het fort worden opgezonden tor bescherming
der kanonnen, zij hetzelfde tractement zullen behouden als.
zij reeds genieten, zondGr meer.
1
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I

21. De bevelhehbers van de fortei zullen den rang van Bevelhebbers zitCommandant bekleeden en zitting hebben in den Krijgsraad ting in Krijgsraad en
·
1 van co mman cl os zu11en ZIJ·· lbltaan on cl er cl en 0 om- onder
Oomm.-Gen.
en mgeva
op commandos.
mandant Generaa1.
22. Deze wet heeft onmiddelijk /kracht volgens art. 12 In werking treden
der Gronclwet.
der wet.

I

THO$. BURGERS,
Staatspresident.
Op last,

876

8\VART,
Staatssecretaris.

I

Gou vernementskant~~rl
.
Pretoria, 9 Octob~

VOLKSRAADSBESLUIT, 22 SEPTErBER 1876. 1)
ART. 37. " De Volksraad bepaalt ~at de onclerstaande Bepaling v. :oorlogsbelasting tot dekking der oorlogskosten geheven zal word en: belasting.
Van elk eigenaar, inwoner zijnde v!an dezen
Staat, van een of meer plaatsen .. . . .. I . . . . .. £10 0 0
Van elk eigenaar, inwoner zijncle ~an
clezen . .
I
Staat, van een gedeelte eener plaats .. .! . . • . . •
5 0 0
Van elk eigenaar van een of meer i'bebouwde
5 0 0
erven of gedeelte daarvan, geene plaats/hebbencle
3 0 0
en eigenaar zij nde van eene plaat~
Elk bewoner of occupeerder van een erf,
geen eigenaar zijnde van eene pla#s of be'
bouwd erf
5 o ·o
Elk gekleurd persoon, bewoner van eenig erf,
gedeelte van een erf of hut, woonachtig op clorps2 0 0
j
geen eigenaar zijnde van grond ...
5 0 0
Elk persoon no eh plaatsen no eh erven he bbende of occupeerende en boven de 21 jaren oud
2 0 0
Elk buitenlandsch eigenaar va:r;t eene plaats
of plaatsen 2)... . . . . .. . . . . .. f .. . .. . .. . 12 0 0
1

gron~~{ b~·wo~~r ~f. oc;~pe~;der. ~~n ~~ne. plaat~:

1) In verband hiermede 7ie Gouvern:ements Kennisgeving No. 532,
d.d. 20 Februarij 1877; terugtrekking van deze belasting door Proclamatie
12 April 1877, en herstelling door Volksraadsbesluit 1 Novemb&r 1881,
art. 266.
2) Zie art 14 van Wet No. 2, 1883, en wijziging daarvan door
Volksraadsbesluit 4 Augustus 1886, artt. 1304 en 1305.
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VOLKSRAADSBJSLUIT, 26 SEPTEMBER 1876.
ART. 45. "De Volksraad besluit omtrent artikel 7 van.
aanspraak goed te keuren de aanstelling der ambtenaren 1)
~~?1 ;:~ b~i!ii~! daarin vermeld en omtrent de motie van den heer Goodwin.
om~rent toelating houdt de Raad zich aan Volksraadsbesluit, artikel 56 van 12
van zendelingen.
Mei 187 5, 2) met ve11dere bepaling dat voortaan geen Zendeling meer zal wor~en toegelaten dan die eerst den eed
van getrouwheid aan ~eze Republiek heeft afgelegd.

Goedkeuringv.ambt~naren, bekrachti- de

e:

I

VOLKSRAADS~ESLUIT, 27 SEPTEMBER 1876.
i

ART. 48. "Aan I de orde Uitv. Raadsbesluit, d.d. 26
Sept. 187 6, art. 156, i inhoudende veranderingen in de Krijgswet.
"Besloten, dat aangezien er gedurende deze Volksraadszitting geene gelegenheid is om de gewenschte .verandering
in de Krijgswet te passeeren, aan den HoogEd. Volksraad
voor te stellen achter art. 3 van de Wet No. 2, 1876, de
volgende bepalingen te voegen, met aanbeveling dezelve
dadelijk kracht van wet te maken : - 3)
Regering zal Corn" a. Ten einde het opcommanderen van manschappen
missie benoemen. en verdere benoodigdheden billijk en ordelijk te doen geschieden, zal er in elk district eene Commissie bestaan van
drie leden, door de Regering te worden benoemd, zijnde
burgers van den Staat.
Landdrost roept
"b. Deze Commissie zal, zoodra eene oproeping moet
Commissie bijeen. plaats vinden, doo~ den Landdrost worden bijeengeroepen,
met de V eldcornetten, en in bezit gesteld van de burgerlijsten.
Commissie zal man" c. Zij zal dan :in overleg met den V eldcornet van elke
schappen verkiezen. wijk volgens die lijsten zooveel manschappen verkiezen, als
benoodigd zullen zijh om het uit het district vereischte getal burgers of mansdhappen te vinden, en dan aan de Veldcornetten opdragen o daarovereenkomstig te commanderen.
Commissie zal be"d. Zij zal tev ns in overleg met den Veldcornet van
noodigdheden kom- iedere wijk, naar ev nredigheid, de verdere benoodigdheden
~~~a;fi~~e~~ ver- v~lgens de bepaling n dezer wet commander~n en is verphgt, vooral met h t oog op verdere oproepmgen, zoo te
handelen, dat van be wame dienstbare burgers geene kosten
worden afgecommande rd, en dat alle eischen in billijkheid
en regtvaardigheid ges hieden naar evenredigheid van vermogen.
1
.

1

1) ?:ijnde aanstelling van Commis~arissen van Naturellen.
2) Zie ante bladzijde 608.
3) Deze bepalingen zijn gewijzigd door Wet No. 2, 1883, art. 3, afd. a, enz.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

677

1876]
1

" e. Zoodra de keuze uit de burgers is geclaan, en de Commjssie zendt
lijst daarvan, alsook van de opgecornrnandeerde goederen, copijlijst aan de
.
kt
l d e Com.rniSSie
I
•
•
•
IS opgernaa , za
een cop1e
er van- zen d en Regermg.
aan de Regering.
"f Ingeval er door personen orn verschooning wordt Jurisdictie v. Veldgevraagd, zal de Veldcornet de rnagt hebben zulks toe te cornet.
staan, doch daarvan dadelijk aan den Landdrost kennis
geven en zal hij tevens aan dien arnbtenaar verantwoordelijk
zijn voor de verleende verschooning volgens wet.
"g. Ten einde te voorkornen dat eene expeditie ver- Commissie zal suptraagd wordt, zal er altijd door de Cornrnissie eene supple- plementaire lijst
mentaire lijst worden opgemaakt van ten minste 10 percent opmaken.
boven het vereischte getal burgers, waaruit de plaatsen der
verschoonde manschappen dadelijk zullen worden opgevuld.
"De Raad besluit deze Wet dadelijk in werking te stel- In werking treden
len tot de aanstaande zitting·:van Mei 1877."
der wet.
\

No. 342.

\
GOUVERNEMEN\TS KENNISGEVING.
\

I

HET zij bij deze kennelijk dat nademaal er twijfel be- Beperkingvanjurisstaat omtrent de jurisdictie v'u,n Veldcornetten, en wel hoofd- dictie v. Veldcornet.
zakelijk de magt en de mate der tuchtiging van kleurlingen,
dat bij besluit van den Uitv. Raad, art. 167, dd. 19 Oct.
1876, is bepaald dat de Veldcornetten in de gevallen in
hunne Instructie vermeld, niet meer dan 20 slagen zullen
mogen toedienen. 1)
SWART,
' Staatssecretaris.

Gouvernementskantoor,
Pretoria, 24 October 1876.

\

1877.··
No. 517.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
. ZIJ het hiermede kennelijk dat bij besluit van den Kennisgeving of
U1tv. Raad, dd. heden, art. 56, in het vervolg, wanneer de mandamentenz.,aan
1) Gewijzigd door de bepalingen van Wet No. 13, 1880, en meer
bepaaldelijk door artt. 1 en 6 van Wet No. 4, 1885.

\
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Staatssecretaris vol- Regering der Z. A. Republiek in regten wordt aangesproken,
doend.e w~nneer de eene kennisgeving, mandament, enz., aan den Staatssecretaris
Regermg m regten . . ll
· h
ld ' d ·
word\ aangesproken m a e opziC ten vo o~n e IS.

SWART,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor, Pretoria,
6 Februarij 1877.

\

No. 532.

\

GOUVER;NEMENTS KENNISGEVING.
Onmondige kinderen vrijgesteld van
oorlogs belasting.

MET betrekking op advertentie No. 277, dd. 26 September 1876, waarbij, eene extra belasting geheven is ter
dekking der oorlogs~osten, wordt hiermede ter algemeen
narigt bekend gemaak\t, dat al de onrnon dige kinde1'en die
eigenaars zijn van pla\tsen, van die belasti~1g vrijgesteld zijn.
THOS. BURGERS,
Staatspresident.
Op last,
SW ART,
Staa tssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 20 Februarij 1877.

\

YOLK~RAADSBESLUIT,

1 MAART 1877. 1)

ART. 13. Aan de orde het voorstel der Commissie omtrent de invordering der belasting.
De Raad hesluit het voorstel door de Commissie aanbevolen, goed te keuren.
De Volksraad besluit :Inleiding.
Dat nademaal het nit het rapport der Finantieele Commissie gebleken is~ dat de. belastingen voor het grootste gedeelte niet zijn be~aald en het dus voor de Regering onmogelijk is de admil!istratie en het beheer des lands op die
wijze voort te zette];t:
Regering gemagtigd
1. De Regering \te magtigen alle achterstallige belastingen
achterst. belastingen onmiddellijk in te v~rderen en wel niet op de gewone wijze
\

\ ----

·--~~----

--------·

1) Zie V. R. B. B .. 8 J~ij 1882, art. 317, 25 Julij 1885, art. 991, 1

Augustus 1885, art. 1108,
et No. 10, 1885, met artikel bijgevoegd door
V. R. B., 7 Augustus 1885,
t. 1221, en verder Wet No. 6, 1886.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

1877]

I

679

van procedure bij de wet voor civiele zaken bepaald, maar op summiere wijze
volgens een summier regt \in dier voege, dat na eene aan- in te vorderen.
sch;rijving of advertentie i~ ~~ Staatscuttrant van diegen~n vyijze van aanschrijwier woonplaatsen onbekend1 zlJn aan den Landdrost of eemg vmg.
ander ambtenaar met de i'nvordering van belastingen vertrouwd, waarin een billijk \ uitstel wordt verleend, de goe- Executie v. roerende
deren of eigendommen, zoow~l roerend als onroerend, volgens of onroer. goederen.
den geest der bestaande wetten van de schuldigen ter betaling zullen warden geexecute~rd 14 dagen nadat een dwang- Pligten v.Landdrost
bevel daartoe door den Land~rost zal zijn verleend : zullende
de Landdrosten behoorlijk Thoek houden van de gehouden Rekening van ververkoopingen en daarvan inUien geeischt ook rekening en antwoording aan ge..
t eer a' e me t tu'tb et al'1ng executeerde.
.
d oen aan 'a en \ geexecu
verant woor d mg
van de som welke zoodanig :persoon na aftrek van de verschuldigde belasting en kostert mogt toekomen.
2. Aan personen die gew!illig mogen zijn, doch niet bij Uitstel aan onvermaO'te hunne belastina0 dadeliik te betalen een uitstel te m_o~ende doch geo
'I
.
•
'
·
w1lhge personen.
geven van 4 maanden, met secuntmt ten genoege van den Schuldbew. Renten.
Landdrost, zullende de zoodariigen verpligt zijn om intusschen een schuldbewijs te pasf:leren voor het verschuldigde
bedrag, dragende renten van 9 percent per jaar.
3. De Landdrosten zulleni verpligt zijn dadelijk alle be- Aanschrijving van
lastingschuldigen aan te schrijwen of te adverteren en zullen belastingschuldige
· : d ezer 1ns
· t rue t'1e t en' st rengs t e door Landdrost.
b IJ.. ge bre k e van d e Ul'tvoenng,
warden gestraft.
Buitenlandsche belastingsdhuldigen hebben uitstel tot 1 Uitstel voor buitenl.
J unij aanstaande.
\
belastingschuldige.
4. Deze bepalingen worde~ dadelijk gepuhliceerd in de ~ubi. van .deze bepaStaatscourant hier in de Kaap· olonie Natal Vrijstaat en lmgen en m werkmg
·· onm1· d el'IJ·k' van k rac
' ht .
treden der wet.
Gr1'l{Wa1an d W est , ' en ZlJn
1

1

VOLKSRAADSBEsilirT, 2 MAART 1877.
ART. 24. "Op art. 3 der bpeningsrede van dato 13 Fe- Regering gemagtigd
bruarij 1877, besluit de Volksr~ad de Regering te magtigen opmeting en uitgeom de Volksraadsbesluiten betreffende het opmeten en uit- ~:ij ~i~~;;;sn~:~ ~~~
geven van de gronden aan de 1vrijwilligers van de Lijden- voe; te brengen.
burgsche en Middelburgsche Corp~en ten uitvoer te brengen,
overeenkomstig de Volksraadsbesl\Jiten van September 1876."

No. 569.

i

GOUVERNEMENT~K.B;NNISGEVING .

.ONDERST AANDE artikel n, gevoegd bij de Grondwet Bijlage tot de
der Zuid Afrikaansche Republ' ek, vastgesteld door den Grondwet.
HoogEdel Achtbaren V olksraad\ bij besluiten van den 7den
Maart 1877, artikels 29, 30, &1 en 32, warden hiermede
ter algemeen narigt gepubliceetr, zullende naderhand be-
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kend gemaakt wordi wann::: dezel ve volgens art. 89 der
Grondwet in werking zullen treden.
//HOOFDSTUK I.
STAATSPRESifNT EN UITVOERENDE MAGT.

1)

1 Eerste Afdeeling.

Magt van den StaatsART. 1. De u~·voerende magt berust bij den Staatspresident. Verant- president, die aan en Volksraad verantwoordelijk is. Hij
woordelijkheid.
Ambtstijd.
wordt by meerder eid door d e b urgers gek ozen voor d en
tijd van vijf jaar.
Hij is aanstonds weder herkiesbaar.
Ujtoefening v. magt.
2. De Staatspresident oefent zijne magt uit met den
Uitvoerenden Raad.'
Zamenstelling van
De Uitvoerend Raad bestaat uit de hoofden der deparUitv. Raad. Vice- tementen en een l d benoemd door den Volksraad, die wanPres: en twee non-neer dit noodig is optreedt als Vice-President der Republiek
offic1eele leden door
'
.
'
Volksraad gekozen. alsmede twee no -offiCieele led en door den V olksraad te
benoemen.
Onderteekenen van
3. Alle besl 'ten van den Staatspresident warden door
besluiten.
het hoofd van
t desbetreffend departement mede onderteekend.
Voorstellen en ver4. De Staats resident doet de voorstellen van wet aan
dediging van wetten. den Volksraad eJi belast met hunne toelichting en verdediging allereerst de~ ambtenaar tot wiens departement zij behooren.
'/
Aanstelling v. amb5. De Staatspresident stelt alle ambtenaren aan of zelf
tenaren onderwo:- of bij opdragt do<I>r de hoofden der departementen. J aarlijks
pen aan goedkeurmg
·.
··
f
van Volksraad.
legt de Staatspre~Ident een hjst van ambtenaren ter goed- o
afkeuring aan d~n V olksraad voor.
St~atspres. mag niet
6. De Staatspresident kan niet zonder toestemming van
bmtenlands gaan. den Uitvoerende~ Raad zich buiten 's lands begeven.
Wan.neer ~e Vice-.
7. Ingeval ~an ontzetting uit zijn post, onbekwaamheid
President m functle door ligchaams-1 of verstandsgebreken of dood van den
treedt.
Staatspresident, ~reedt het -door den V dlksraad benoemd lid
van den Uitvoer~nden Raad als Vice-President op, zoolang
tot de nieuw benoemde Staatspresident in functie is getreden.
Teregtstell.ing v~n
8. Indien "Wegens overtreding van de Grondwet, of
, Staatspresident m. wegens andere Staatsmisdrijven de Volksraad besluit dat de
geval van beschuld1- S
'd
1
• •
I
ging vooreen bijzon- taatspres1 ent in staat van beschuld1g1ng worde gesteld, za
der Hof.
hij teregtstaan l'oor een bijzonder Hof, zamengesteld uit de
leden van het Hoog Geregtshof, den Voorzitter en een ander
1) Dit Hoofd~tuk der geamendeerde Grondwet is, met uitzondering.
van art. 8, door B~jlage tot de Grondwet, No. 3, 1881, gewijzigd.
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lid van den Volksraad, terwijl de Staatsp ocureur als publieke vervolger optreedt. Het zal den angeklaagde vrij
staan zich door een regtsgeleerde naar zij e keuze te doen
bijstaan.
9. Het algemeen bestuur wordt doo den Staatspresi- Verdeeling van alg~
dent verdeeld in afzonderlijke departemen en; aan het hoofd meen bestuur in devan ieder4 departement staat een Secretari van Staat, tevens partementen.
lid van den Uitvoerenden Raad.
10. Deze zelfstandige departemente zijn: Finantien, Lijst v. zelfstandige
Justitie, Zaken der Naturellen, Openba e Werken, Politie-departementen.
Krijgswezen en Buitenlandsche Zaken.
Het staat den Staatspresident vrij t ee dezer takken van Staatspres. kan twee
bestuur onder een hoofd te verbinden.
hoofden vereenigen.
11. Ieder der hoofden van een de artement teekent de Hoofden v. departebesluiten door den Staatspresident uitge aardigd, voor zoover ment~n teekenen
..
.
f
h h
t""d ..
beslmt;-n door
h et d e zak en van ZIJn mgen o van e em IJ e1lJ 1t opge- staatspresident uit~
dragen departement betreft.
gevaardigd.
Hij is hiervoor echter niet verder verantwoordelijk dan V~rantwoordelijkvoor overtreding van de wetten der R publiek.
hmd van hoofden.
Indien de meerderheid van den itvoerenden Raad zich Wanneer Secretaris
tegen een besluit van den Staatspre ident verklaart is de niet verpligt is be.
d epart ement h et gel me
. t verp l"1gt a'at b e- sluiten te teekenen.
secret ans. w1ens
sluit te teekenen.
12. Geregeld eens in de maand ergadert de UitvoerendeBijeenkomen van
Raad.
I
Uitv. Raad.
Drie _leden (behalve den Staat~president) maken een Quorum Uitv. Raad.
quorum u1t.
1
13. Voor de administratie worfit verder de Republiek Ver~eeling van Re1
in Districten en Veldcornetschappte verdeeld, bij de
e~tvot?r de
. wet apdubl.
m1ms ra 1e.
b epaald of nog te bepalen naar elang van bevolk1ng of
andere omstandigheden.
t..
14. Aan het hoofd van ieder istrict staat een Land- Landdrost hoofd v.
drost die ex-officio voorzitter is . an den Districtsraad te district en e~-o~cio
. ' d
-rl·
.
.
'
V oorz. van Dlstrictsk Iezen
oor de burgers van het J.;nstriCt, u1t zooveel leden raad die door burbestaande als er Veldcornetschappeh zijn.
gers' gekozen wordt.
15. De werkzaamheden der Landdrosten en Veldcor- Instr. v. werkz. der
netten 1) worden door afzonderlijk,b instructies bepaald.
Landdr. en Veldc.
16. Aan de Districtsraden ~'8 de zorg der openbare Districtsraden is
wegen, scholen of anderen openbE/,re werken in het district zorg der open bare
to evert rouw d , b enevens van alle!' and ere zak en, welke d oor wegen
scholen of
ander~ open b. werde wet hun worden opgelegd. 2) :
ken toevertrouwd.
17. Landdrosten, Landdrostlerken en Veldkornetten Bet. v. districtsambontvangen hunne bezoldiging uit 's lands kas.
tenaren uit 's lands
. .
kas. Andere kosten
Alle andere kosten van het . 1str1ktsbestuur worden door door distr. gedragen.
het district zelf gedragen.
/

.
IS

de Veldco~netten, Wet No. 2, 1885.
van Bijla e van de Grondwet No. 3, 1881,
d1t art1kel ook gewijzigd door de b palingen van Wet No. 6, 1883.
1) Zie Instructien voor
.2) B~halve door art. 12
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Jaarlijks wordt da rtoe eene begrooting van inkomsten
uitgaven gemaakt, door den Distriksraad vastgesteld en
den Staatspresiden~ ter goedkeuring opgezonden.
Telken jare word op gelijke wijze rekening gedaan.
van het verloopen di nstjaar, die door den Distriktsraad.
wordt gesloten en vo r finale goedkeuring aan den Staatspresident wordt opgezohden.
Belast. vereischen
De districtsraad b hoeft voor het heffen van eenige begoedkeuring der wet lasting de goedkeuring der wet.
Burgemeester hoofd
18. Aan het hoo£ van ieder plaatselijk bestuur 1) bij
v. plaatsel. bestuur. de wet als zoodanig er end, staat een Burgemeester en een
Stadsr. 5 of 7 leden. raad van vijf of zeven leden, naar de bevolking.
Kosten door iedere
Alle kosten tot g dmaking van deze plaatselijke admiplaats te dragen.
nistratie word en door ·edere plaats gedragen.
Heffing van bel. verV oor het heffen an eenige belasting door een gemeenteeischt goedk. der wet bestuur wordt de goe euring der wet vereischt.
Voor begrooting en
Voor de gemeen elijke begrooting en rekening gelden
rek~ning d~z. reg.elen dezelfde regelen als n het vorig artikel voor die van een
als m vong artikel. d' t . t . .
Is ne z1Jn vast gest el .
Behalve gewapende
19. Behalve de gewapende burgenmagt, in tijden van
llmrgermagt bestaat onlusten of oorlog o
te roepen bestaat er een algemeene
een landspolitie en l an d spo l't'
'· t
· t
''
a.rtilleriecorps.
1 Ie en een
rps ar t'll
1 ene, e zamen m1ns ens een
Sterkte van politie honderd vijf en twint g manschappen sterk, waarvoor telken
en artilleriecorps. jare een vaste som o de begrooting staat uitgetrokken.

Vastst. vanjaarl. begrooting aan Staats- en
pres. op te zenden. aan

HOOFDSTUK V.
R CHTERLIJKE MAG'r.

Zamenstelling van
Hoog Geregtshof.

1. Het volk

2)

rouwt de regtspraak toe aan:

a. Een Hoog Geregtshof, uit drie regters bestaande;

b. Een Rond aand Geregtshof, uit een regter bestaande;
c. De Landd osten in hunne qualiteit.
Kwalificatie van
2. De Hoofdre ter moet het diploma van doctor in de
Hoofdregter.
regten hebben. 3) !
Publ. vervolging be3. Het openbaar ministerie der publieke vervolging berust bij Staatsproc. rust bij den Staatsprocureur, en onder zijn toezicht bij de
~n pub!. aanklagers. publ'Ie k e aan kl ager$ d er verse h'll
·
4)
1 en d e d'1st ncten.
Van Rondgaand Hof
Van Landdrosthof.

1) Zie art. 14 van :wet No. 3, 1881 en Wet No. 11, 1883.
2) Dit Hoofdstuk der Grondwet eenigzins gewijzigd door Bijlage va?
de Grondwet, No. 3, 11881. In verband met de Regterliike Magt z1e
P10clamatie betreffende oprichting Hoog Geregtshof, dd. l8 Mei 1877;
Proclamatie, dd. 23 Julij 1879, betreffende jurisdictie van Geregtshoven
in zaken va·1 Vrijwilligers; Proclamatie 9 Maart 1880, betreffende constitutie van Hoog Geregtshof; Proclamatie 9 Augustus 1881 en Bijlage
van de Grondwet No. 3, 1881, Afdeeling Regterlijke Magt; Wetten No.
3 en 8: 1883; Wet No. 6, 1885.
3) Gewijzigd door Wet No. 3, 1883, art. 2, afd. c.
4) Zie Crim. Procedure 1866, ante bladzijde 273, art. 10 en volgende.
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(zie art. 1) warden Ambtstijd v. Regters
4. De 1eden der beide eerste
voor hun 1even aangeste1d.
5. De wet rege1t voor hen de wijz waarop bij wange- Wet regelt wijze van
drag of onbekwaamheid hun onts1ag, e rvo1 of niet eervo1 ontslag.
zal warden verleend.
Alle wetten en bepa1ingen in strij met deze wet word en Strijdige wetten herroepen.
.·k h erroepen.
d ade11J
6. Deze grondwet treedt dadelij in werking vo1gens In werking:~treden
der wet.
art. 12 der Grondwet.

I
I

THOMAS BURGERS,
Staatspresident.

SWART,
siaatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 15 Maart 1877.

I

I

/
!

I
VOLKSRAADSBESLUIT, 7 MAART 1877.
AR'r. 32. "Aan de orde, het voorste1 der Commissie,
vervat in het rapport.
" Dit voorste1 wordt a1gemeen aangenomen.
"De V o1ksraad bes1uit:
" Dat, daar H. M. 's Specia1en Commissaris, vo1gens
Zijn Excellenties uitgedrukt gevoelen, van oordee1 is, dat
de onafhanke1ijkheid der Republiek niet gered of gewaarborgd kan worden door veranderingen en hervormingen.
"En de Vo1ksvertegenwoordiging ten volle bereid is om yolksraadsbesluit
alle gronden van grieven tegen den Staat, hetzij deze in 1 ~ antwoord 0 P het
..
f
1 1··1 h ·a b estaan- u1t
· d en weg te rmmen
.
mtgedrukt gevoelen
seh lJn o wer c? lJ c e1
.~n van H. M. Specialen
tevens gereed 1s doortastende maatrege1en te nemen, gehJ k Commissaris aanzij reeds gedaan heeft ter voorkoming van die ongerege1d- gaande de onafhanh eden. waarover ge klaagd
'
.
der Rewor dt en tot betere rege1mg
en kelijkheid
publiek.
bewarmg van den vrede en de goede orde.
En het duide1ijk b1ijkt uit den brief aan Zijne Exce1lentie Sir Henry Bark1y, met de daarbij gevoegde documenten, dat Rarer Majesteits Regering niet van zin is de
Repub1iek tegen haren zin te dwingen tot prijsgeving van
hare onafhanke1ijkheid.
En tevens de Raad ten volle vertrouwt op . de regtvaardigheid · van Rarer Majesteits Regering en verzekerd is
dat zij niet zou kunnen gebieden om den burgers der Republiek hun heiligste goed te ontvreemden.
De Regering op te dragen om met Haren Britschen Reg. opgedragen met
Majesteits Specialen Commissaris in onderhandeling te treden. H. B. Maj. Sp. Com.
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in onderhandeling te met het doel om de zelfstandigheid van den Staat te hand.
tre?en, traktat~n. te haven en tevens zoo~anige tractaten te sluiten als noodig
slmten
bewarmg
··
tot bewar1ng van de goede verstandhoud'lUg
van de ter
goede
ver- mogen ZIJll
standhouding tus- tusschen de
schen de Repu?liek ring en tot
en H. M. Regermg. Zuid Afrika,

Republiek en Rarer Britsche Majesteits Rege.
handhaving van de algemeene veiligheid van
orde en rust, ten opzigte van de Naturellen.

WET No. 1, 1877.
I

Ter bestraffing van kw~adgezinde personen, die de onafhankelijkheid van de#. Staat zoeken te ondermijnen.

Vastgesteld bij Volk aadsbesluit, dd. 8 Maart 1877, art. 35.

AANGEZIEN et noodig is dat afdoende maatregelen
en bepalingen geno en worden om de pogingen tegen te
ga::m en te bestrafii n, waarmede eenige kwaadgezinde personen aanhoudend
onafhankelijkheid van den Staat zoeken
te ondermijnen en nrust en beroering te weeg te brengen ;
Zoo besluit de olksraad:
Schuldig aan isdaad tegen dezen Staat zijn:
Ingez. die zich tot
1. Ingezetenen die zich, zonder voorafgaanGI. verlof van
vreemde mogendhe- den Volksraad verltregen te hebben tot eene vreemde mo~::a;v~~~e:j~: v~~} gendheid of hare b~windslieden of agenten wend en met het
heid te ber~oven, doel om den Staati in eenig opzigt van zijne vrijheid en onschuld. aan misdaad afhankelijkheid te ,berooven, of onder het bestuur, het gezag
tegen den Staat.
of den invloed 1van zoodanige vreemde mogendheid te
brengen.
Ingezetenen die an2. Ingezeten~ d1e andere 1ngezetenen blJ monde, m
deren bij monde of geschrifte of in dtuk opwekken of overhalen om tot bevorin geschrifte
opwek·
ken
of overhalen
zijn d er1ng
of b ere1'k ng van h et voorzegd e d oe1' b eh u1pzaam of
ook schuldig.
werkzaam te zij , of bun verzoekschriften en dergelijke tot
dat einde ter tee ening aanbieden.
Ingez. die dergeliJke
3. Ingezeten n die dergelijke geschriften, gedrukte stukstukken verspreiden ken en verzoeks hriften als in het vorige artikel bedoeld,
zijn ook schuldig. vervaard'1gen, d r kk en o'f verspre1'd en.
Pers. schuldig aan
4. Persone die zich schuldig maken aan een of meer
b!?vengem. ~isdaden der hierboven ermelde feiten, zullen naar gelang der om;f~;ct~~~~~daa~ standigheden, aaronder de feiten bedreven zijn, schuldig
Gekw. Majesteit en zijn aan de misdaad van Hoog-Verraad, of van gekwetste
strafb. volgens wet. Majesteit, en onderworpen zijn aan de daarop bestaande
straffen.
Inleiding.

'
1

•

•

• •

•
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5. Niets in de
artikelen
zal be- Bestaande wetten
schouwd worden de bestaande wetten, betre.ffi nde de in het niet hierdoor hervorig artikel vermelde misdaad te wijzigen,
te schaffen ofroepen.
te herroepen. 1)
1
•
Deze wet zal onmiddelijk in werking treden.
In werking treden
der wet.
1

THOS. BUR/GERS,
S
Gouvernements Kantoor,
Pretoria, 12 Maart 18 77.

~

aatspresident.

ART,
. taatssecretaris.

VOLKSRAADSBESLUIT;: 8 MAART 1877.
ART. 39. "De Volksraad besluit aan den Uitv. RaadReger. opgedragen
op te dragen de noodige wijzigingen te maken in de ver- ~ijziging te maken
schillende wetten, waarin de Staatssecretaris wordt genoemd, m bestaande ~et~en
.
..
b
. . .
l"k .
betreffende mtreib IJ voor eeld, tot U1tre1k1ng van huwe 1J s1ICentien, ammu- king van huwelijks
nitie permitten 2) enz., en die zaken over te geven aan de licentien, permitten,
respectieve departementen."
enz.
1

No. 572.

/
I

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
I

ZIJ het hiermede kennelijk i dat alle opmetingen van Opmeting van plaat-plaatsen, ge1nspecteerd in het district Waterberg na 1865, sen in het distri~t
hiermede worden gestuit tot dat' door den Edel Achtbaren Waterberg gestmt.
V olksraad in de eerste gewone zitting eene wet zal gepasseerd zijn voor eene generale opmeting van die plaatsen. 3)
THOS. BURGERS,
Staatspresident.
SWART,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 16 Maart 1877.
1) Z~e artt. 9 en 10 der 33 Artikelen, ante bl. 3.
2) Z~e Gouvernements Kennisgeving, No. 105, dd. 21 Dec. 1881.
3) Z1e Wet No. 2, 1884, Proclamatie dd. 27 Nov. 1884 en V.R.B.B.
21 Mei 1885, art. 184, 25 Julij 1885, a1t. 989 en 5 Augustus 1885, art. 1193.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

686

[1877

PROOLAM_LL\_TIE 1)
Invoer van boornen,
NADEMAAL het voor den landbouw en boomcultuur
planten, enz., onder zoo schadelijke en gevaarlijke insekt, de Dorthe.~ia of Austraboete belet.
I'1sch e Boom Iu1s,
. h are verse lllJning
.. .
. Zu1'd Afn'k a h eeft ge.
1n

maakt, zoo is het, dat ik, Thomas Frangois Burgers, Staatspresident der Zuid Afrikaansche Republiek, met raad en
advies van den HoogEd. Uitv. Raad, heb goedgevonden te
proclameren en vast te stellen, dat de invoer in de Z. A.
Republiek van alle boomen, planten, struiken, steggen en
zaden ten strengste is verboden onder eene boete van £100
Sterling voor elke overtreding, tot dat de Ed. Achtb. Volksraad den invoer van zoodanige artikelen bij de wet zal geregeld hebben. 2)
Ambtenaren en inAlle ambtenaren en ingezetenen worden hiermede gegez:tenen gelast toe last strengelijk toe te zien dat geen der bovengenoemde
te z1en dat geene der
.
·
.
.
.
bovengenoemde ar- art1kelen w~rdt .I.ngevoerd. AI zulke 1ngev~erde a~t1kelen
tikelen ingevoerd moeten onm1ddeh]k worden verbrand. Het IS de phgt van
word en, die onmid- iedere ingezetene het zijne te doen ten einde te Toorkomen
dellijk
verbrand
d at zulk een gevaarl"k
· k t h'1er wor dt 1ngevoer
·
d , d aar
zullen worden
IJ 1nse
·
dit een ramp voor het land zou zijn.
Gegeven onder mijne hand, op heden den 5den dag
van April 1877, ten Gouvernements Kantore te Pretoria.
THOS. BURGERS,
Staatspresident.
SWART,
Staatssecretaris

1) Zie Gouvernements Kennisgeving, No. 51, dd. 8 Junij 1877, en
Gouvernements Kennisgeving, No. 110, dd. 26 Julij 1879.
2) Deze Proclamatie blijkt niet door den Volksraad bekrachtigd te zijn.
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PROOL_AMATIE 1) 2)
.::Dao.r Zijne Excellentie Sir THEOPHIL US SHEPSTONE, Ridder Kommandeur van de Meest Onderscheiden Orde
van St. Michael en St. George, Harer Majesteit Speciale
Commissaris voor zekere oogmerken in Zuid Afrika.

NADEMAAL op eene bijeenkomst gehouden te Zand- Annexatie-Proclarivier, op 16 Januarij 1852, tusschen Rarer Majesteit As-matie.
:sistent Commissarissen, Majoor Hogge en den vVelEd. heer
C. M. Owen ter eener zijde en eene Deputatie van de Emigranten, toen woonachtig ten noorden van de Vaalrivier, aan
welker hoofd toen was de Commandant-Generaal A. W. J.
Pretorius ter andere zijde, de gezegde As::~istent Commissarissen van Hare Majesteit "waarborgden ten volle van de
"< zijde van het Britsche Gouvernement aan de Emigranten
.::< Boeren ten noorden van de Vaalrivier, het regt om hunne
~' eigene aHaire te bestieren en hunlieden te regeren volgens
.:L hare eigene wetten, zonder bemoeijing hoe ook genaamd
,., van het Britsche Gouvernement;"
En nademaal de duidelijke oogmerken en beweegreden Beweerde gronden
-der Assistent Commissarissen met het verleenen van dien voor de annexatie.
waarborg of dat verlof aan personen die Rarer 1\fajesteits
-onderdanen waren, waren den vrede te bevorderen, zoowel
'' als den vrijen handel en vriendschappelijk verkeer" met
.en onder de ingezetenen van de Transvaal, in de hoop en
vertrouvven dat het grondgebied, dat eenige jaren daarna,
name1ijk in Februarij 18.58, bekend werd onder den naam
.en 'titel van "de Zuid Afrikaansche Republiek," zou worden
een hloeijende en zelfstandige Staat, eene bron van kracht en
veiligheid voor de naburige Europeesche gemeenten en een
·punt van waar het Christendom en de beschaving zich snel
.door Midden-Afrika zou uitbreiden;
_
En nademaal de hoop en verwachting waarop dit weder- ToE.>nemende zwak-zijdsch verbond billijk en in alle eer gegrond was teleur- heid van den Staat
··
d e oms t an d'1gh ed en, zooa1s d'10 m't voenger
·
. en
en verrnetelheid
toenem. sterkte
ge~t eld ZlJn en
In
der
7.n1Jl1 adres aan het volk van denzelfdcn datum en hier aan- Naturellen.
gehecht zijn medegedeeld, aantoonen dat toenemende zwakheid van den Staat zelf aan de eene zijde en eene meer
-dan overeenkomstige toeneming van wezenlijke sterkte en
vermetelheid onder de naturellenstammen aan de andere
:zijde hunne natuurlijke en onvermijdel~jke gevolgen hebben
teweeggebragt, zooals meer ten volle blijkt uit eene korte
Zie Gouvcrnements Kennisgevin~. No. 85 1877, dd.l Augustus 1877.
Zie Protest tegen deze Proclamatie bij Proclamatie van President
Burgers, dd. 11 April 1877, en Proclamatie aangaande Deputatie naar
:J!~u.ro_p~ dd. 12 April 18.77~
1)

2)
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Overlaten van Zout- vermelding der feiten, dat na eene meer of min verbitterende
pansberg aan N_atu· botsing met de naturellen in het noorden, er omtrent het.
rellen en ~:acti?aleJ·aar 1867 een aanvang werd gemaakt met het aan de natuonafhankehJkhr.nd
·
ld
d
van groote Natu- rellen overlaten van het grondgeb1ed a aar oor de burgers
rellen-stammen.
van dezen Staat bewoond in welgebouwde steden en dorpen
en op toegekende plaatRen, dat dit gevolgd werd door de
vernietiging van alle werkelijk gezag over uitgestrekte landstreken begrepen binnen de grenzen van den Staat en als
een gevolg daarvan de practicale onafhankelijkheid, die nog
voortduurt van groote stammen naturellen, die daarin wonen
en die zich tot op dien tijd als onderdanen hadden beschouwd;
De Regering gefaald
Dat eenige weinige boeren, onwillig om op te geven de
hare onderdanen in woningen ,voor hun gezin, door hen gevestigd en waarvoor
't noorde.n in hun ziJ' grondbrieven van de Regering van de Transvaal hadden
grondbez1t te be.
schermen.
verkregen, welke grondbrwven echter gefaald hebben en nog
falen hen te beschermen in hun bezit, met de hoofden der
naturellen overeenkomsten hebben gemaakt en nu de gezegde
plaatsen bewonen op de voorwaarde van betaling aan die
opperhoofden op gezette tijden, niettegenstaande de erkenning
die in die betaling opgesloten lag ;
Soortgelijke zwakDat dit verval van magt en vermindering van gezag in
heid .der R~gering het noorden gevolgd wordt door soortgelijke gebeurtenissen
ook m 't zuiden be- in het zuiden onder nog gevaarlijker omstandigheclen claar
toond.
b urgers van d ezen Staat 1n
. d'1e r1gtmg
. .
' de
wonen d e b'mnen
drie laatste maanden op la<st van naturellenstammen en op
het oogenblik zelf verpligt zijn geweest hunnen plaatsen en
woningen, hunne bezaaide landerijen, sommigen waarvan gereed voor den oogst waren, en hun ander eigendom te verlaten, alles om door de naturellen in bezit genomen te warden,
maar dat de Regering magteloozer is dan ooit om hare op zich
genomen regten te handhaven, of de verzwakking te wedersta:1n,.
Vertrouwen in de die haar b()staan bedreigt. Dat al het vertrouwen eenmaal
kracht der z. A. Re- gesteld in hare kracht door de haar omringende en verpubliek verl.or~n, wijderde Europeesche staten teruggenomen is, dat de handel
handel
vermetigd,en b"lJna geh ee1 vernw
· t'1gd 1s,
· d at h et 1an d 1n
· oen st aat van
't
land insolvent
verdeeldheid onderinsolventie verkeert, dat de blanke bevolking, ontevreden
't volk.
met h unnen staat, in partij en is verdeeld, dat de Regering
in hulpelooze magteloosheid is verzonken, door oorzaken
die het buiten hare magt was en nog is te besturen of
te verhinderen, en dat het vooruitzigt van de verkiezing van eenen nieuwen President, zoo ver van de algeGevaar van burger- meene onrust te vermincleren of om hoop voor de toekomst
oorlog.
in te boezemen, door alle partijen te gemoet wordt gezien
als een mogelijke bron van burgeroorlog met de daarmede
gepaard gaande regoringloosheid en bloedvergieting;
·
Gevaar van aanval
Dat de bovengemelde toestand eene groote verzoeking
door Naturellen- daarstelt aan naburige naturellen mogendheden, van welke
stammen.
het bekend is dat zij begeerig en gereed zijn zulks te doen,
om aanvallen te doen en. rooftogten te maken op den Staat,
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·die door hare zwakheid die niet kan afslaan en waarvoor zij
t-ot heden toe bewaard is gebleven door den terughoudenden
invloed van de. Britsche Regering, van Natal uitgeoefend
door Rarer Majesteits Vertegenwoordiger aldaar, in de hoop,
nog steeds onvervuld, dat eene vriendschappelijke verstandhouding tot stand mogt komen tusschen de Regering van
de Republiek en de klagende kaffer-opperhoofden;
Dat de oorlog met Secocoeni, die in gezonden toestand Uitslag v. den oorlog
van zaken van weinig uitwerksel zou geweest zijn, heeft be- met Secocoeni niet
· a11een p1ot sel'mg noo dl ott'1g t e ZlJn
.. voor d e h upl alleen
gevaarl. maar
voor
wezen n1et
de Republiek
bronnen en faam van de Republiek, maar ook heeft geble- ook voor de blanke
ken te zijn een toppunt in de geschiedenis van Zuid Afrika, ras~en v~n geheel
·
d at een Mak atees- of B· asutostam, n1e
· t oor1ogsac ht'1g Zmd-Afnka ·
daarm,
en door de Zulus niet geacht, met goed gevolg de sterkte
van den Staat heeft wederstaan, en voor de eerste maal aan
de naturellen mogendheden buiten de Republiek van de
Zambesi tot aan dfl Kaap de groote verandering heeft geopenbaard die plaats heeft gevonden in de betrekkelijke
kracht van de blanke en gekleurde rassen; dat deze openbaring het overwegend gezag van de blanken in Zuid Afrika
heeft geschokt en elke Europeesche gemeente in gevaar heeft
gebragt; dat dit onderling gevaar algeme~ne onrust heeft
teweeggebragt en aan alle belanghebbenden het regt heeft
gegeven de oorzaken daarvan op te . sporen en zich voor de
gevolgen daarvan te beschermen, en aan al degenen die
daartoe de magt bezitten de verpljgting heeft opgelegd om
de verzwakte beschaving te beschermen voor de inbreuken
van barbaarschheid en onmenschelijkheid.
En nademaal de inherente zwakheid van deze Regering Mislukking van de
en den Staat uit de bovenvermelde oorzaken kortelijk aan- Naturellen-politiek
gewezen, en de daadzaak dat de verleden politiek der Re- der Republiek.
publiek niet alleen gefeild heeft de vriendschap en den
goeden wil aan te kweeken, maar ook de achting verbeurd
heeft der tallooze naturellen bevolking binnen en buiten
hare grenzen, wier getal misschien een-en-een-half-millioenen
te boven gaat, het zeker maken dat de Transvaal het eerste
zal lijden door de gevolgen van een druk die haar politiek
leven reeds tot zulk een zwakken toestand heeft gebragt.
.. En nademaal de verwoesting van een naburigen vrien- Verpligting v. H. M.
dellJken Staat door oorlogzuchtige wilde stammen niet voor Reg. om stappen t.e
een .oogenbl'k
·
·
R egermg
·
vei1 d oor H arer MaJesteits
zond er d e nemen
ligheid voor
barerdebeziternstigste en pijnlijkste bekommering kan overdacht worden, tingon in z.-Afrika.
zoowel ter oorzake van de rampen die zulk eene gebeurtenis
aan de inwoners van de Transvaal zou veroorzaken, als van
het. g~vaar en de onveiligheid waaraan het Rarer Majesteits
bez1t~mgen en onderdanen in Zuid Afrika zou blootstellen;
~n z1ende dat de omstandigheden van het geval door de
1nherente zwakheid van het land reeds vermeld zoo
ernstig zijn geworden dat noch dit land noch de B~itsche
Kolonien in Zuid Afrika gered kunnen worden van de aller-
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rampzaligste omstandigheden behalve dan door de uitbreidingover dezen Staat van Rarer Majesteits gezag en bescherming
door welk middel alleen eenheid van doel en handelen ver~
zekerd kan worden en een schoon vooruitzigt van vrede en
voorspoed voor de toekomst kan geopend worden.
:Begeerte v. een aanEn nademaal het mij gebleken is door de talrijke adzienlijk getal der in- dressen, memories en brieven die ik ontvangen heb, en doorwoners dat de Tra~s- de overvloedige verzekeringen die persoonlijke omgang mij
vaal onder
H. M. s gegeven h ee f t, d at een groo t d ee1 d er 1nwoner
·
gezaO'
zal worden
van d e 'f ransgest~ld.
vaal in een helderder en sterker licht zien dan ik in staat.
den geweest die te beschrijven, den dwang en het dreigend
gevaar der omstandigheden door welke zij omringd worden,
den geru1neerden toestand van het land, en de afwezigheid
in hetzelve van eenig element om haar te redden uit haren
gezonken on treurigen toestand, en daarom ernstig begeeren
dat Harer Majesteits gezag en Regering in en over haar·
worde vastgesteld.
Regering der RepuEn nademaal de Regering buiten magte is geweest om
blie.k niet ~ij magte eenig mid del aan te toonen of te beramen waardoor het.
eem~. redmlddel aan land zich kan redden, en gevolgelijk de andere blanke gete WlJZen.
r
'd A fn'1m kan onth. euen
A:'
meenten van Zu1
van h et gevaar der
ijsselijke gebeurtenissen die spoedig en gewis zullen ontstaan
uit de omstandigheden rondom haar en geen redelijke hoop
kunnen koesteren, dat zij bezit of onder den tegenwoordigen
regeringsvorm de kans heeft om te bezitten, de kans heeft
om te bezitten, de middelen om zich tot een veiligen en
voorspoedigen staat te vereffen.
Dringende noodzaEn nademaal de dringende noodzakelijkheid mij zookelijkheid voor het danig voorkomt om het noodig te maken ten einde den
voorloopig
plaatsen
der Transvaal
onder vre d e en d e ve1'l'1g11e1'd van h et T ransvaa1seh gron dge b'1e d,
H. M.'s Bestuur.
zoowel als den vrede en de veiligheid van Rarer Majesteitw
Kolonien en van Harer Majesteins onderdanen elders te verzekeren, dat het gezegd Transvaalsch grondgebied voorloopigen in afwachting van de bekendmaking van Rarer Majesteits wil, worde bestuurd in Rarer Majesteits naam en ten
haren behoeve.
Proclameeren van
Zoo is het dat ik, uit kracht van de magt en het ge-Tr~nsvaal als
. zag m~j verleend door Rarer Majesteits Koninklijke Corn-·
Bntsch grondgebied missie, gedateerd te Balmoral, den vijfden dag van October
1876 en hierbij gepubliceerd, en overeenkomstig de instructies mij daarbij en op andere wijze mij opgedragen, hierb~j
nu proclameer en bekend maak, dat van en na de publicatie hiervan het grondgebied, tot nu toe bekend als de
Zuid Afrikaansche Republiek, zoo als nu begrensd en bepaald, onderworpen evenwel aan zulke plaatselijke veranderingen als naderhand noodig mogen voorkomen en als mag
goedgekeurd worden door Hare Majesteit, zal zijn en zal
worden beschouwd te zijn Britsch grondgebied en ik roep
hierbij op en eisch van de inwoners van de Transvaal van
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elke soort en rang en al de onderdanen van Hare Majesteit
in Zuid Afrika, om kennis te nemen van deze mijne proclamatie en zich daarovereenkomstig te gedragen.
En ik proclameer en ver~laar hierbij verder dat ik al Verantwoordelijkzulke personen verantwoordelijk zal houden die in de Transvaal heid v. perso?en die
,. .
b. d tegenstand b1eden
het zullen wagen, gewapend of an d erzms tegenstand te 1e en tegen de annexatie~
aan Rarer Majesteits gezag hierbij geproclameerd of die door
oproerige en opruijende woorden of aansporingen of anderzins
anderen aansporen of aanmoedigen om zulken weerstand te
beiden, zulke oppositie, of die anderen benadeelen, bemoeijelijken, hinderen of kwellen, omdat zij met hen niet eens
zijn in politieke zaken, en ik waarschuw al de zoodanigen
dat bij overtuiging van eenige der bovengemelde overtredingen zij onderhevig zullen zijn aan de· strenge straffen
welke de wet in zulke gevallen bepaalt. En ik beroep mij
op en verzoek het orderlijke, weldenkende en vredelievende
volk van de Transvaal om Rarer Majesteits gezag bij te staan.
En ik proclameer verder dat alle wettige Geregtshoven Wettige Geregtsnu in wezen voor het verhoor van crimineele of civiele zaken, hoven zullen voortof kwesties, hierbij zullen voortduren te bestaan en in volle duren te bestaan.
kracht en uitwerking blijven en dat alle decreten, oordeelvellingen en vonnissen, regels en orders wettiglijk gemaakt
en uitgevaardigd, of te worden gemaakt en uitgevaardigd
door zulke Geregtshoven, van even zooveel waarde en kracht
zijn alsof deze proclamatie niet ware gepubliceerd: alle civiele
verpligtingen, alle processen en acties, hetzij ci viel, penaal,
crimineel of gemengd, en alle misdaden hier bedreven, die
mogen zijn ingegaan, begonnen, gedaan, of begaan v66r de Bepaling aangaande
publicatie van deze proclamatie, maar die nog niet ten volle hangende zaken.
zijn verhoord en beslist, kunnen verhoord en beslist worden door eenig zulk wettig Geregtshof of door eenig zulk
ander Geregthof als het hierna moge worden noodig bevonden aan te stellen tot dat doel.
En ik proclameer verder en maak bekend dat de Trans- De TranS"mal zal
vaal eene afzonderlijke Regering zal blijven met zijn eigene eene ~fzond~rlijke
wetten en wetgeving, en dat het de wensch is van Hare Regermg bliJven.
Allergenadigste Majesteit dat hij de volste wetgevende voorregten zal hebben, bestaanbaar met de omstandigheden des
lands en de ontwikkeling des volks. Dat schikkingen ge- Hollandsche taal zal
maakt zullen worden waarbij de Hollandsche taal praktisch praktisch officieele
-evenveel de officieele taal zal zijn als de Engelsche; alle taal blijven.
wetten, proclamatien en Gouvernements kennisgevingen zullen in de Hollandsche taal gepubliceerd worden. In den In WetgeT. Raad en
W etgevende Raad kunnen de leden . zooals zij nu doen in Geregtshoven kunbeid e t a.1en spre
. k en, en In
· d e Geregts
' h oven k an h etze'l.f'd
nen beide talen
1 e Roll. en Eng. g~beplaats vmden, naar de verkiezing van de partijen in eene zigd worden.'
zaak.
De wetten die nu in den Staat van kracht zijn, zullen Bestaande wetten
van kracht blijven tot dat zij veranderd zullen zijn door het zu!.len van kracht
behoorlijk gezag der wetgeving.
bhJven.
1
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Gelijke regten aan
Gelijk regt wordt toegestaan aan de personen zoowel als
alle I?ersonen, onder- het eigendom van blanken en gekleurden, maar de aannarne
sche1dentussch.
blan- van d'1t b egmse
· l s1m•t me
· t 1n
· en b eh oort n1e
· t 1n
· t e s1m'ten
ken
gekleurden.

het verleenen van gelijke civiele regten, zooals de uitoefening van het ldesregt door de wilden of dat zij leden warden van den W etgevenden Raad, of dat zij geregtigd zullen
zijn tot andere burgerlijke vuorregten welke onbestaanbaar
zijn met hun onbeschaafden staat.
Naturellen-stammen
De naturellen stammen, die binnen de jurisdictie en
n:.oeten gehoorzaam onder de bescherming van het Gouvernement waren, moeten
ZIJn.
behoorlijk gehoorzaamheid geleerd worden en gedwongen
een behoorlijk aandeel te nemen in de ondersteuning van
den Staat, die hen beschermt.
Alle priv. bona fid<J
Alle private bona fide regten op eigendom gewaarborgd
regten op eigendom door de bestaande wetten des lands en door hen gesancgewaarporgd.
tioneerd zullen ontzien worden.
Ambtenaren kunAlle ambtenaren, die nu de Regering dienen en die in
n~ninhu~?ebetrek- staat en gewillig mogen zijn onder de veranderde omstankmgen bhJven.
digheden des lands te dienen, zullen aanspraak hebben om
hunne betrekking te behouden en zulke voorregten als
hunne betrekkiugen hen nu verleenen.
Bona fide concess'ies
Alle bona fide concessies en contracten met Regeringen,
en ko?trac~;-n met maatschappijen of enkele personen aangegaan, door welke
Regermg bhjven van d e Staat nu verb on d en 1s,
· zu11en 1n
· eer st aan d e bl"lJVen en
kracht.
ontzien worden en de betaling van de schulden van den
Staat moeten voorzien worden.
Aanstellingen of
De aanstellingen of licenties, uit kracht van welke
licentien van procu- Procureurs, Landmeters en anderen geregtigd zijn als zoo:reurs, enz., zullen ge- d · h
.t:
respecteerd worden. an1g
un b eroep Ul't t e oe1enen,
zu11en gerespecteerd worden in overeenkomst met de voorwaarden en condities aan
zulke aanstellingen of licenties.
GOD BEWARE DE KONINGIN !
Gegeven onder mijne hand en zegel, te Pretoria, in de
Zuid-Afrikaansche Republiek, op heden den twaalfden dag
der maand April, in het jaar onzes Heeren een duizend
acht honderd zeven en zeventig.
T. SHEPSTONE,
Hare Majesteits Speciale Commissaris.
Op last van Zijne Excellentie,
M. OSBORN,
Secretaris.
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PROOLAMATIE.

2
l) en )

Door Zijne Excellentie Sir THEOPHIL US SHEPSTONE, Ridder
Kommandeur van de Meest Onderscheiden Orde van St.
Michael en St. George, Harer Majesteits Speciale Commissaris voor zekere oogmerken in Zuid Afrika en Adminis~
trateur van de Regering van de Transvaal.

NADEMAAL het onder mijne aandacht is gebragt van Inleiding.
verschillende deelen des lands, dat de dringende aanzoeken
.onlangs gemaakt op het volk voor de betaling van de Oor- Betaling v. oorlogslogsbelasting, en de bedreiging om het eigendom te nemen belasting uitgesteld
in voldoening daarvan, veel kwelling en onrust heeft ve.r- ~~i~~e~!s~~~~~d ~ra
wekt; en er ook op aangedrongen wordt dat de schaarschheidv 00 ,schot van toevan geld in het land het onmogelijk maakt dat zulk eene komst.ige gewone
inkomst gereedelijk kan betaald worden. En nademaal het helastmgen.
mij bijzonder aangenaam is dat mijne eerste daad van bestuur
eene zal zijn verligting van last voor de Burgers van de
Transvaal. Zoo is het derhalve, deze grieven en moeijelijkheden in aanmerking nemende, en begeerig zijnde zooveel
het in mijn vermogen is den geldelijken druk op het volk
in deze schaarsche tijden te verligten; en om bezwaren en
kommer te voorkomen en overtuigd zijnde dat een middel
gevonden kan worden om de schulden des lands op een
gemakkelijker manier te betalen dan deze belasting oplevert,
en zonder een te zwaren last op het volk op eenmaal te
leggen en de middelen van voorspoed aldus te verwoesten,
Proclameer ik hiermede en maak bekend, dat ik het best
heb gedacht om de werking van dat besluit of wet waarbij
die belasting opgelegd was, uit te stellen gelijk ik die bij
deze uitstel, totdat met den bijstand des volks eenig ander
meer aannemelijk plan kan bedacht worden indien wenschelijk is. En opdat gelijk recht intusschen aan hen geschiede
die reeds deze belasting hebben betaald, heb ik het slechts
billijk geacht, te gelasten dat de betaling door hen gedaan,
zal beschouwd worden, en behandeld worden, als een voorschot op rekening van toekomstige gewone belastingen.
GOD BEWARE DE KONINGIN !

1877

~)

Zie Gouvernemeate Kennisgeving No. 85, 1877, d.d. 1 Augustus

2) Zie Volksraadsbesluit 1 November 1881, art. 266, betreffende terugtrekkmg van deze proclamatie.
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Gegeven onder mijne hand en zegel te Pretoria,
op heden den twaalfden dag van April1877.

Transvaa~

T. SHEPSTONE,
H. M. Speciale Commissaris,
Administrateur van de Regering.
Op last van Zijne Excellentie,

:M.

OSBORN,
Secretaris~

No. 600.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
TER algemeene informatie wordt onderstaand Uitv.
Raadsbesluit, dd. 11 April1877, art. 7, hiermede gepubliceerd.
THOS. BURGERS,
Staatspresident.
Gou vern em en tskan to or,
Pretoria, 11 April 1877.

Gouvernementskantoor, Z. A. Republiek,
Pretoria, 11 April 1877.
Aan de orde:
Inleiding,
Brief van Rarer Britsche Majesteits Specialen Commissaris, dd. 9 April 1877, kennis gevende dat Zijne Excellentie
tot het besluit is gekomen, om zonder verzuim het Britsch
gezag te proclameren over de Zuid Afrikaansche Republiek.
Besloten:
Onafhankelijkheid
"Dat nademaal H. B. Majesteits Regering bij de Conder Republiek bij ventie van Zandrivier in 1852, plegtig de onafhankelijkheid
~andrivicr Conven- van het volk ten noorden van de Vaalrivier heeft gewaartle gewaarborgd.
b org d , en d at nad emaa1 d e R eger1ng
·
van d e zm'd Afrikaansche Republiek zich niet bewust is ooit eenige reden
Republ. heeft geene tot eene vijandige handeling te hebben gegeven aan H. Mar~?en _gegeven t?t jesteits Regering, noch ooit eenigen grond voor zulk een
VIJ!mdlge hand~lmg. daad van onverwijld geweld; dat, nademaal deze Regering
Regering bereid oor- zich steeds bereid heeft getoond en nog bereid is alles te
zaken van ontevre- doen wat van haar met regt en billijkheid kan gevorderd
dtenh~idenuit den weg worden, tevens alle oorzaken van ontevredenheid die er
e rmm .
b
. d
..
mogen estaan u1t en weg te ruimen; aangezien tevens ZIJ
Gewillig tractaten bij herhaling zich volkomen bereid he(}ft verklaard om met
met H. M.'s Rege- H. M. Regering zoodanige tractaten te sluiten of verbindring te sluiten.
tenissen aan te gaan als noodig moge geoordeeld worden
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voor de algemeene beveiliging van de blanke bevolldng van Gewillig zoodanige
Zuid Afrika, en gewillig is zoodanige verbindtenissen stipte- verbindtenissen na
.. na te k omen; aangezren
.
d a t vo lgens publ'1ek e ver kla- te komen.
hjk
ringen van H. M. Minister van Kolonien, Lord Carnarvon,
er geene begeerte bestaat bij de Britsche Regering om het Ge~n begeert~ bij
volk der Zuid Afrikaansche Republiek tegen zijn zin onder Bntsche Reger. om
Republ. onder haar
.
haar gezag te d wmgen;
en nad emaal h et volk , h et ZlJ.. d oor gezag
te dwingen.
memorien of anderzins, bij groote meerderheid duidelijk
heeft te kennen gegeven, er niet toe genegen te zijn; en Reger. niet in staat
nademaal de Regering overtuigd is niet in staat te zijn tegen de ~ven~agtv.
.
.
Groot BnttanJe het
tegenover de overmagt van Groot Bntanme de regten en zwaard te handhaonafhankelijkheid des volks met het zwaard te handhaven, ven. waardoor blanen bovendien in geenen deele een stap wenscht te nemen, ke m_won~;:-s va~_z.Afr. lll VIJandehJke
.
waar d oor d e bl an k e 1nwoners
van z-'-'Ul'd Afr1"lea 1n h et aan- aanraking
komen.
gezigt van den gemeenschappelijken vijand tegenover elkander
zouden worden verdeeld of in vijandelijke aanraking met
elkander komen, tot groot onheil van de gansche Christelijke bevolking van Zuid Afrika, v66r dat allereerst tot het
laatste middel too is beproefd om langs vreedzamen weg en Regering protesteert
vriendt:chappelijke bemiddeling de regten des volks te verze- ten sterkste t~_gen
.
handelWIJze v.
lceren zoo protesteert d e Regermg
ten sterk ste tegen d eze l1an- deze
H. M.'s Spec. Oomm.
delwijze van H. :M. Specialen Commissaris en besluit tevens eene
commissie van afgevaardigden onverwijld naar Europa en Besloten afgevaarAmerika te zcnden, met volmagt en instructie om, des ver- digden n. Europa en
· ht , een d er d en persoon b"lJ· z1c
· h t e voegen, t en em
. d e t e Amerika te zenden.
e1sc
beproeven aldaar in de eerste plaats de belangen en wenschen
des volks voor H. M. Regering te leggen, en zoo dit geen Indien zondergevolg
gewenscht gevolg moae
hob ben het(.reen de Regering diep zal Reg. trachten de
0
bemiddeling van
•
'
zou b ~treuren, en -~lsnog met kan gel~oven_, dan te trachten andere mogendhede vnendschappehjke hulp en bem1ddelmg van andere den in te roepen.
mogendheden in te roepen, en allereerst van die, welke de
onafhankelijkheid van dezen Staat hebben erkend. Tot Zamemtelling der
leden van die commissie worden benoemd, de WelEd. Gestr. commissie.
heeren Dr. E. J. P. Jorissen, Staatsprocureur, en S. J. P.
Kruger, Vice-President van de Zuid Afrikaansche Republiek.
0

0

PROOLAMATIE.
. N~DEMAAL Rarer Britsche Majesteits Speciale Corn- Proclamatie de inmissaris, Sir Theophilus Shepstone in weerwil van mijn woners van 't land
· t eren ge1eg d tegen
'
··
E xce ll ent1es
· en
gelastende
zich stil
Plegt"1g pro t es t op g1s
ZIJner
rustig tegedragen
voornemen, mij per miss~eve dd. 9 April, medegedeeld, goed hangende uitslag
heeft gedacht dat voornemen uit te voeren en heden het der Deputatie naar
gezag van Rarer Britsche Majesteits Regering heeft geprocla- Europa en Amerika.
meerd over de Zuid Afrikaansche Republiek.
1
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En nademaal de Regering besloten heeft voorloopig onder
protest te berusten, ten einde intusschen een gezantschap
naar Europa en Amerika te zenden, in de personen van de
WelEd. heeren S. J. P. Kruger en E. J. P. Jorissen, ten
einde daar de regten des volks te verdedigen en te trachten
langs vreedzamen weg de zaak op te lossen.
Ambtenaren, burZoo is het dat ik, Thomas Franc;ois Burgers, Staatspregers en ing~zetenen sident der Z. A. Republiek bij dezen uit naam en op ad vies
gelast beslmt der
·
d 11
' b
b
·
t
Reg. te bandhaven. van den U1tv. Raa a e am tenaren, urgers en mgeze enen
gelast om zich te onthouden van eenig woord of eenige daad
van geweld waardoor de zending vruchteloos zou kunnen
gemaakt worden. En ik vermaan alle burgers en ingezetenen het besluit der Regering te helpen handhaven en bij te
staan tot de bewaring van orde en het voorkomen van
bloed vergieten.
THOS. BURGERS,
Staatspresident.
Gou vernemen tskan to or,
Pretoria, 12 April 1877.

No. 10.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
Correspondentie beMET
treffendepubl.zake.n geregeld te

het doel om de verrigtingen der publieke zaken
maken gelast Zijne Excellentie de Administrateur
~!nw~~~;~ s;~;i~:ns van het Gouvernement om bekend te maken dat alle cor. respondentie daarop betrekking hebbende moet gerigt warden
aan den Gouvernements Secretaris.
Correspond.entievan
.Alle Hoofden der Departementen zullen verpligt zijn
ondergescbikte amb- overeenkomstig deze bepaling te handelen : en alle correstenaren aan de Reg.
.
.
moet door bet hoofd pondent1e van ondergesch1kte ambtenaren, bestemd om door
van bet departement de Regering in overweging genom en te worden, moeten geworden verzonden. zonden worden aan den Gouvernements Secretaris door
middel van de hoofden hunner verschillende departementen.
N. J. R. SWART,
W d. Gouvernements Secretaris.
Gou vernementskantoor,
Pretoria, 20 April 1877.
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No. 21.

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
DAAR het ter kennis van den Administrateur van het Het ge>·en van geldGouvernement is gekomen dat hoofden van departementen orders of wisselE:
·
·
11en ge llc or d ers ofdoor
en ant1ere am bt enaren In
de 1ambtenaren
tk' t b op
t
. l bb sommige geva
.
. b
se 1a IS e1e .
wissels op d e se h at k I.St le en gegeven In eta11ng van rekeningen tegen het Gouvernement, gelast Zijne Excellentie
dat met deze wijze van handelen terstond opgehouden worde.
2. Alle personen belast met het invorderen van de Landsgelden moeten
inkomsten des lands worden gelast alle landsgelden door hen bij Thesaurier geontvangen te storten bij den Thesaurier, op zoodanige wijze stort worden.
als door den Thesaurier bepaald zal worden onder de goedkeuring van Zijne Excellentie. Geen ambtenaar wordt het Arnbtenaren belet
veroorJoofd uit zijne fondsen eenige salarissen of rekeningen s~larissen of reke. d Ul't t e b etal en. Sala- mngen
tPgen
het
door het Gouvernemen t verse h u ld1g
Gouv. uit
te betalen.
rissen zullen maandelijks door den Thesauri er betaald wor- Salarissen maandeden. Salaris-staten moeten ingevuld en maandelijks verzon-lijksch uitbetaald.
den worden van ieder departement naar den Thesaurier, die Inzenden v. salarishij ten minste drie volle dagen v66r het einde van iedere staten a. Thesaurier.
maand moet hebben ontvangen. Gelden op rekeningen ver- Gelden rnaandelijks
schuldigd zullen door den Thesaurier voldaan worden op uitbet. op behoor.. t u kk en, b"lJ h em t e word en 1nge
·
1ever d per lijke bewijsstukken·
b eh oorl lJ"ke b ewiJSS
eerstkomende post, na het einde van elke maand door de
hoofden der departementen waarin eenige geldelijke verpligting is aangegaan. 1)
Op last van Zijne Excellentie,
N. J. R. SW ART,
Wd. Gouv. Secretaris.

Gou vernementskan to or,
Pretoria, 27 April 1877.

No. 25.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
MET betrekking tot applicatien, gezonden aan den Gou- Aan het Gouv. voor
vernements Secretaris voor ammunitie permitten 2), pro- permit~en, enz., ve.rtesten en andere zaken waarop betaald moet worden aan schuldigde gelden m
het G
'
.
revenuezegels aan
ouvernement, moet het navolgende 1n acht genomen Gouv. Secretaris op
worden:
te zenden.
Waar gelden moeten betaald worden, moeten de Revenue
1) Zie ook Gene?·ale Instructie gepubliceerd 17 Januarij 1878 en
Januarij 1882.
2) In verband hierrnede zie Gouvernements Kennisgeving No. 105,
dd. 29 Dec. 1881, en art. 5 van Wet No. 4, 1884.
'
27
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Zegels van het vereischt bedrag aangeschaft en opgezonden
worden aan den Gouvernements Secretaris, gehecht aan elke
applicatie.
Geen kontante gelIn geen geval zullen kontanten, cheques of postzegels,
den zullen aange- enz., ten kantore van den Gouvernements Secretaris aangenomen worden.
nomen worden.
N. J. R. S\V ART,
\Vaarn. Gouv. Secretaris.
Gouvernements Kantoor,
Pretoria, 4 Mei 1877.

No. 26.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
ONDERSTAANDE Kennisgeving die die door Zijne
Excellentie den Admi;nistrateur goedgekeurd is, wordt voor
algemeene informatie lJ>ekend gemaakt.
N. J. R. S\V ART,
\Vaarn. Gouv. Secretaris.
Gouvernementskantoor,,
Pretoria, 4 Mei 1~77.

KENNISGEVING ..

NADEMAAL het wenschelijk is het Speciaal Geregtshof
voor de Lijdenburgsche Goudvelden wederom op te rigten,
onderworpen aan dezelfde regels en regulatien als in dat
Hof geobserveerd werden gedurende haar vroeger bestaan
onder het Gouvernement der Z. A. Republiek. 1)
Speciaal Geregtshof
Zoo is het, derhalve, dat ik krachtens autorisatie aan
voorLijdenburgschemij verleend door Zijn,e Excellentie den Administrateur van
goudvelden hersteld het Gouvernement va:o. de Transvaal, als Speciale Commissaris voor dit district van Lijdenburg, hiermede publiceer
Regelen en regula- en bekend maak, dat :gezegd Speciaal Geregtshof wederom
tien,. vroeger in ge- opgerigt is voor het h~oren en pleiten van alle regtsgedingen
brmkh,t wedkerlomtvan en acties waarover he volgens wet en gebruik J·urisdictie
ver aar .
.
k rac
u1toefent, en verder at de regelen en regulatien welke
vroeger in gezegd Ho gebruikt werden, van volle kracht
AanAtelling v. Land- en effect zullen zijn. En ik maak verder bekend, dat de
drost v. Lijd~nburg Landdrost van L\jdenbu g als waarnemend Speciale l\Iagistraat
ale Spec. Magistraat. voor de Lijdenburgsche Goudvelden is aangesteld.
En ik
publiceer deze Kennisg ving onderworpen aan eenige wijzi1) Zie

Wet

No. 6, 1875, ante bladzijJ.e 622.
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gingen, beperkingen of verande 'ngeri. welke hierna beschouwd Kennisgevingondermogen worden noodig en nood ,akelijk te zijn, en hangende wo~pen aan veran. van z··lJ ne E1 xce.t11 en t'1e d en Ad m1n1s
. · t rat eur van dermgen
en toestemde toestemmmg
ming van den Admihet Gouvernement.
nistrateur.
Gegeven onder mijne han
dezen vyf en twintigsten dag

te Lij denburg, Transvaal,
April 1877.

~ . CLARKE, K. A.,
Speciale Commissaris voor het district
van Lijdenburg.

No. 30.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
TEN einde de meer algemeene circulatie van de Transvaal Gouvernements
aan te moedigen, heeft Zijne Excel- Couraut vrij van
· d e Ad mm1strareur
· ·
lent1e
van h et Gouvernement goe d gevon d en binnenlandsch porto
te gelasten dat voor 't vervolg alle Exemplaren van de Gouve1·nements Ouwra.nt vrij van binnenlandsche porto met den
post zullen verzonden worden.
(ion,·enwmPnfs ('onro ut

N. J. R. SWART,
Waarn. Gouv. Secretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 11 Mei 1877.

PROCLAMATIE

1
)

Door Zijne Excellentie Sir Theophilus Shepstone, Ridder Commandeur van de Meest Onderscheidene Orde van St.
Michael en St. George, Harer Majesteits Speciale Commissaris voor zekere oogmerken in Zuid Afrika en
Administrateur van het Gouvernement der Transvaal.

N ADEMAAL het dienstig is onmiddelijke voorziening Inleiding.
te maken in de behoorlijke en krachtdadige administratie
des Regts binnen het grondgebied der Trapsvaal, zoo is het
1) Be.~ra.chtigd door Proclamatie 8 April 187$ en gewijzigd door
Proclamatwn 9 Maart 1880 en 9 Augustus 1881, Bijla~e van de Grondwet,
Wet No. 3, 1881, en Wetten No. 3, 1883, en No. 6, -\885.
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derhalve dat dat ik, onder en uit kracht van de magt die
in mij berust, hierbij proclameer, verklaar en verorden,
zoo als volgt, dat is te zeggen : Oprigting- van roog
ART. 1. Er zal binnen het grondgebiecl van de TransGeregtshof.
vaal een Hof zijn, te worden genoemd het Hoog Geregtshof
van de Transvaal, hetwelk een Hof van Griffie zal zijn.
Een Regter tot
2. Het gezegde Hof zal gehouden worden en tot VoorVoorzitter.
zitter hebben een Regtcr, genoemd "Regter van het Hoog
Ambtstijd geduren- Geregtshof der Tramlvaal," die zijn ambt zal bekleeden gede goed gedrag.
durende goed gedrag.
Zittingen te Pretoria
3. Het gezegde Hof zal zijne zittingen houden in Pretoria,
en and ere vaRt te of zoodanige andere plaats als de Gou verneur of Administellen plaatsen.
strateur van het Gouvernement der Transvaal bij Proclamatie
van tijd tot tijd zal vaststellen.
Jurisdictie van het
4. Het gezegde Hofizal kennis nemen van alle pleidooijen,
Hof in zaken tus- en jurisdictie hebben in alle regtszaken, hetzij civiel, crimischen blanken.
neel of gemengd, ontstaande of die ontstaan en nu hangende
mogen zijn binnen het gezegde grondgebied, met jurisdictie
over Rarer Majesteits onderdanen en alle andere personen
hoe ook genaamd, wcmende of zijnde binnen het gezegde
grondgebied, buiten ep. behalve voor het tegenwoordige, in
alle zoodanige zaken en regtsgedingen, hetzij civiel, crimineel
of gemengd, ontstaan<il.e of die ontstaan mogen zijn uitsluiGeen jurisdictie in tend tusschen inboor~ing en inboorling, voor de afcloening
zaken. tusschen in- en 't verhoor waarvaU: regulatien zullen gemaakt worden in
boorlmgen,
waar-re- eene p roe l ama t"1e, d"1e · h"wrna za1 Ul•tgevaard"1gd wor d en, h et
voor
bijzondere
gulatien gemaakt
Hof of de Hoven daarstellende en omschrijvende waarin alle
zullen worden.
zoodanige zaken en regtsgedingen als laatstvermeld geregtelijk
zullen onderzocht en heslist worden .
.Turisdictie van Hof
5. Het gezegde Hof zal de magt hebben de handelingen
in appel en revisie. in revisie te nemen .en de appellen te hooren van alle
lagere Geregthoven btnnen het gezegde grondgehied in al1e
gevallen behalve in toodanige zaken en dingen als in de
laatstvoorgaande clausule z~jn uitgezonderd.
Pleidooijen en von6. De pleidooijen en handelingen van het gezegde Hoog
nissen geschieden in Geregtshof zullen plaats vinden en de vonnissen besluiten
open Hof
1
'
'
·
regtsuitspraken en bervelen
daarvan
zullen uitgesproken
en'
gedeclareerd worden ir} het open Hof en niet anders ; en in
Getuig~nis in crim. alle crimineele zaken ~ zullen de getuigen, tegen en voor
zaken m 't openbaar eenigerlei beschuldigd · persoon of personen hun getuigenis
te worden afgelegd.
. "d fi
.
overlu1 a eggen en 1~ open Hof.
Zegel van het Ho f.
7. Het gezegde H?f zal, naar de gelegenheid zulks vereischt, een zegel hebbe en gebruiken, het devies en stempel dragende van het oninklijke W apen van het Vereenigde
Koningrijk van Groot rittanje en Ierland binnen het opschrift: " Het Zegel va het Hoog Geregtshof der Transvaal,"
en hetzelve zal afgeleve d worden aan, en in bewaring gehouden worden van de in functie zijnden Regter.
1

'
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8. Er zal een ambtenaar verb~nden zijn aan en be- Aanstelling van
hooren tot het gezegde Hof, genaam~ te word en de Meester Meeste~ en Griffier,
en Griffier van het gezegde Hof, ee.9;,. ambtenaar genaamd teen BalJuw.
worden de Baljuw van het gezegde l!iof, en zoodanige andere
ambtenaren als bevonden mogen iworden noodzakelijk te
zijn voor het ten uitvoer brengen van deszelfs werkzaamheden, die alien in dienst zullen Wijven gedurende Harer
Majesteits welbehagen.
i
9. Het gezegde Hof kan zoodanige personen goedkeuren, Bepalingen betrefinschrijven en toelaten om als Advokaten daarin te practi- fende toelating van
seren die geadmitteerd zijn als le1'en van de balie, of Advo- pkertsonen alskadvo· d e K onm
· k qJ:r,l{' of m·
· d e K olomen
. van a en en pro ureurs
katen' in het Vereemg
de Kaap de Goede Hoop en Na~al respectievelijk, en die
niet afgewezen of op eene ander~ wijze onbevoegd zijn geworden, en kan alle personen goedkeuren, inschrijven en
toelaten om als Procureurs van lhet gezegde Hof te practiseren, die Procureurs of Soliciteurs zijn van de Griffie Hoven
te \V estminster of Dublin, of Ziakwaarnemers toegelaten om
in eenigerlei Kerkelijk Hof in :JBngeland of Ierland te practiseren, of schrijvers bij het Signet in Scotland, of procureurs van het Hoog Geregtshof /van de Kaap de Goede Hoop
of Natal, die nooit van de rollfn van zoodanige hoven respectievelijk zijn geschrapt, en ~nder geen bevel van schorsing zijn in eenigerlei dier h ven respectievelijk; en kan
verder als N otarissen Publiek e Ontwerpers van Acten goedkeuren, inschrijven en toelaten te practiseren, eenigerlei
personen, die in de Kolonie de Kaap de Goede Hoop
of Natal zijn toegelaten te pra tiseren als Notarissen Publiek
en Ontwerpers van Acten r spectievelijk, en die niet geschorst of op andere wijze nbevoegd zijn geworden. En
alle zoodanige personen als boven genoemd, aldus ingeschreven en toegelaten als bo en vermelcl, zullen onder dezelfde termen en voorwaard n toegelaten worden als die
welke van kracht waren in het gezegde Hoog Geregtshof
van de Kaap de Goede Hoop v66r het loopende jaar.
10. Het gezegde Hof zal enigerlei personen goedkeuren Toelating v. vroeger
en toelaten om als Procureur en Advocaten te practiseren, geadmitteerde advov66r de afkondiging van d · geschrift toegelaten of gead- katen en procureurs.
mitteerd zijn om als Procure s en Advocaten van de Transvaal te practiseren.
11. Alle person en in het gezegde Hof, hetzij als Advoka- Jurisdictie van Hof
ten, Procureurs N otarissen P bliek of Ontwerpers van Acten betreffende schor·'
h reven o gea dm1tteer
·
d , zu11en d esmet· ' advokaten
sing van toe{)'elaten
goe dgek eur d , mgesc
p~ocutegenstaande door het gezegd Hof geschorst kunnen worden reurs, enz:
in of onthouden kunnen w rden van hunne voorregten of
ambt die zij daarin hebben, its een geregte oorzaak worde
aangetoond of moge blijken ac n het gezegde Hof.
12. Het zal geen personen: niet aldus als Advokaten of~iet toegelaten perProcureurs goedgekeurcl, geadn;titteerd en ingeschreven, toe- sonen zijn belet in 't
\

45
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Hof voor anderen gelaten worden in het gezegde Hof te verschijnen, te pleiten
te pleiten.
of te handelen voor en ten behoeve van eonigerlei suppliant

in het gezegde Ho f. 1)
Crim. zaken door
13. Alle crimineele zaken voor het gezegte Hof zullen
Regter en jurie van in verhoor genom en en uitgewezen word en door den gezegden
negedn mbanhnend tled Regter en een jurie van negen mannen, wier uitspraak eenwor en e an e .
.
l ..
· h t
H of d oor d en voorman van
Civiele zaken door stemm1g za ZIJn en In e open
den Regter ~lleen te zoodanige jurie zal worden uitgesproken, on alle civiele regtsworden beshst.. Be- gedingen of acties aanhangig in het aezegde Hof zullen in
staande regulahen
.
db
en regels van proce- verhoor genomen en mtg~we.zen wor en door ~en gezegden
dures blijven va~ Regter alleen zonder een JUne. En de regulat1en en regels
kracht. Waar ZIJ van procedure in alle zaken beide civiel en crimineel die
zwijgen worden de
b
h bb'
.. ·' d
regels van de Kaap- tot op heden
estaan e en en aangeno~en ZlJn m e
kolonie toegepast. Transvaal, zullen voortgaan van kracht te ZIJn a~s de regu-

latien en regels van procedure van het gezegde Hof, buiten
en behalve dat, wanneer dezelve 1uet kunnen toegepast
worden of zwijgen, de regels, verordeningen en regulatien
van het Hoog Geregtshof van de Kolonie de Kaap de Goede
Hoop, die in gebruik waren v66r het loopende jaar, aangenomen en gevolgd zullen worden.
Doodvonnissen ver14. Geen regterlijk uitspraak of vonnis in eenigerlei
eischen goedkeuring crimineele zaak waarbij er eenigerlei persoon tot den dood
van
Gouverneur of zal veroor d ee ld wor d en, za1 ten Ul't voer ge b rag t wor d en voorAdministrateur.
dat een rapport van alle handelingen, en een copie van alle
getuigenis bij zoodanig verhoor afgelegd, door den gezegden
Regter, of aan den Gouverneur, Of den Beambte, die alsdan
het Gouvernement der Transvaal beheert, zal voorgelegd of
opgezonden zijn, noch totdat zoodanig Gouverneur of Administrateur de uitvoering van zoodanig vonnis zal hebben
geauthoriseerd en goedgekeurd. 2)
Het Hof kan algem.
15. Het gezegde Hof kan, onderworpen aan de goedRegul?'tien optrek- keuring van den gezegden Gouverneur of Administrateur
ken d1e aan de goedh et Gouvernement d er T ransvaa,
1 van tiJ"d tot t"d
keuring van Admi- van
IJ
nistrateuronderwor- algemeene regulatien of verordeningen optrekken, te zamen
pen ~ijn. en ook m~t stellen en vaststellen, veranderen of wijzigen 3) waarbij tijd
betrekkmg tot appe 1
l
h h d
..
naar H. M.'s Gehei- en p aats voor et ou en van het gezegde Hof, en de WlJZe
men Raad.
en vorm van procedure die daarin moet worden in acht genomen, en van appellen die van daar moeten plaats hebben
op Rarer Majesteits geheimen Raad, worden omschreven. En
verder de behandeling -van, en het pleiten op alle acties,
Borgtogt.
regtsgedingen en andere: zaken, beide Civiel en Crimineel,
Getuigenis de bene het aanstellen van gelastigden om borgtogt te nemen en geesse en .and ere zaken tuigen te ondervragen, het ondervragen van getuigen de
zoo:a.ls m indegebruik.
Kaap- bene esse en h et ze1ve t e.Id:oen geld en a1s getu1gems
·
· en alle
kolonie
andere zaken en dinge met betrekking waartoe de magt
1) .Zie ante bl. 122 en bl. ~69.
2) Zie art. 86 der Grondwet ante bl. 46.
3) Zie Proclamatie 9 Aug. 1881, bekrachtigd door Wet No. 3, 1883.
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om te ontwerpen, veranderen of w!·zigen van regulatien en
€n verordeningen aan het Hoog eregtshof in de Kolonie
de Kaap de Goede Hoop gegeven as.
16. Eenigerlei partij of partij~n in eenigerlei civiel ge- Appel naar Hare
regtsgeding of actie aanhangig in h~t gezegde Hoog GeregtshofMaje~teit of Haa!
Gehe1men Raad m
zullen en mogen h et regt h ebbtn te appe lleren naar H are zaken boven het
Majesteit, Hare Erfgenamen en 1 pvolgers in Haar of hun bedrag of de waarde
Geheimen Raad, tegen eenigerlei, finale uitspraak, besluit ofvan £500.
vonnis van het gezegde Hof of ,kegen eenigerlei bepaling of
order in eenigerlei zoodanig pr~es of actie gegeven hebbende
het effect van een finaal of afd end vonnis ;-en welk appel
gemaakt en toegestaan zal wo den onderhevig aan de volgende beperking; dat is te ze*gen, in geval eenigerlei zoodanige uitspraak, besluit, beve~ of vonnis gegeven of uitge.sproken zal warden voor of betreffende eenigerlei som of zaak
in geschil boven het bedrag o~ waarde van vijf honderd pond
sterling; of in geval zoodanige uitspraak, bevel, besluit, of
vonnis, hetzij direct of indirect, eenigerlei aanspraak, eisch
of questie op of betreffende eigendom of eenigerlei civiel
regt, zal inwikkelen tot eenl bedrag of ter waarde Tan vijf
~~
honderd ponden sterling.
17. Deze proclamatie z 1 een aan vang nemen en van In werking treden
kracht zijn onmiddellijk na e uitvaardiging daarvan.
dezer Proclamatie.
1

GOD

BEHOED~

DE KONINGIN.

Gegeven onder mijne ha d en zegel te Pretoria, Transvaal,
·dezen achttienden dag van ei in hAt jaar onzes Heeren een
duizend acht honderd en zev en en zeventig.
T. SHEPSTONE,
Administrateur van het Gouvernement.
Op last van Zijne Excellentie,
N. J. R. SWART,
W aarnd. Gouvernements Secretaris.
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PROOLAMATIE.
(Get.) T. SHEPSTONE,
Administrateur.
Door Zijne Excellentie ir THEOPHIL US SHEPSTONE, Rid.
der Commandeur van de Meest Onderscheiden Orde van
St. Michael en St. George, Harer Majesteits Speciale
Commissaris v or zekere oogmerken in Zuid Afrika en
Administrateu van het Gouvernement der Transvaal.

N ADEMAAL kr in dit grondgebied geen effecti~ve regulatien bestaan ~' t betrekking tot den verkoop van wijnen,
gedistilleerde en egiste dranken ; en nademaal wegens het
ontbreken van z odanige regulatien, kroegen of huizen tot
verkoop dier dEnken in steden en dorpen op Zondagen
worden open ge ouden, tot kwelling en moleste van orderlijke inwoners n nu en dan tot verstoring der openbare
Eeredienst : - /
Verkoop v.drank op
Zoo is het/ dat ik hierbij proclameer en bekend stel,
Zondag, en tusschen dat van en na 1publicatie dezes eenigerlei persoon die ver9 uren
en k oopt of een1g
· r 1e1· t apperiJ,
·· k roeg of h erb erg open h ou dt
zes
uur s'savonds
morgens
onder verbeurt~ van voor den ver oop van wijnen, gedistilleerde en gegiste
licentie belet.
dranken, of e~nige er van, of die zal gedoogen @at eenige
er van gedure/nde eenig gedeelte van den Zondag, of tusschen negen ure des avonds en zes in den ochtend van
eenigen andeten dag daarin gedronken of geconsumeerd
worden; of qie zijn kroeg of herberg op zoodanige onordelijke wijze zal houden dat de vrede daardoor verstoord en
zijn buren e~, door worden gehinderd, zal, bij overtuiging
vo.or een Landdrost of andere autoriteit die jurisdictie heeft,
onderhevig zijn aan de verbeurte zijner licentie. 1)
Ambtenaren zullen
En ik roep hierbij alle Landdrosten, Vrederegters, Politie
behulpzaam zijn in Constabels en andere ambtenaren van het Gouvernement op
't uitvoeren dezer en ge1as t h en b eh u 1pzaam t e ZlJll
.. Ill
· h et Ul't voeren van de
Proclamatie.
doeleinden van deze mijne proclamatie.
Inleiding.

t

GOD BEHOEDE DE KONINGIN.
Op last ;van Zijne Excellentie,
\

I
1

N. J. R. S\VART,
Waarnd. Gouvernements Secretaris.

Gouvernemenltskantoor,
Pretoria~\1 Junij 1877.
\
1) Zie art. 40 van Wet No. 1, 1881 (Tusschen-Regering).
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No. 51.

I

GOUVERNEMENTS KJPNNISGEVING. 1)
ZIJNE Excellentie de Ad~inistrateur van het Gouver- Postmeesters geaunement heeft gelast den onders~aanden brief van de Curator toriseerd pakketten
· t e doen publ'1ceren metzadenaftegeven
van den Botan1schen Tmn te 1 p retorm
en alle ·Postmeesters te autoriseren alle pakketten met zaden
af te geven, mits dat in iedh geval de wenken van den
Curator behoorlijk in acht w,orden genomen-alle andere Vernietiging van
pakketten van zaden, steggen{ en bollen moeten vernietigd pakketten.
worden.
N. J. R. SWART,
Gouvernements Secretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 8 J unij
•

•

1

BRIEF V AN DEN HEER LINCKE AAN DEN W AARN. GOUVERNEMENTS SECRETARIS.

Mijnheer,-Ik wensch u te verzoeken zoo goed te willen
·zijn, ter kennis van Zijne Excellentie den Administrateur
van het Gouvernement te brengen het ernstig ongerief dat
aan invoerders van zaden veroorzaakt wordt door de Proclamatie, gepubliceerd door het vorige Gouvernement, den
invoer van zaden en planten verbiedende als een voorzorgsmaatregel tegen den invoer de Australische Boomluis, die
nu in de Kaapkolonie de boomen verwoest.
Daar dit insect nog niet in Europa of Amerika is verschenen, zouden alle personen die belangstellen in den inyoe: van buitenlandsche zaden en planten, verblijd zijn
1nd1en Zijne Excellentie de Administrateur orders zou uitvaardigen tot naauwkeuriger onderzoek en opgaaf van de
zaden en planten, van welke de invoer verboden moest
worden.
Ik neem de vrijheid voor te stellen ter overweging van Van Europa of
het Gouvernement. lo. Dat alle zaden bollen en planten Amerik~ ingevoerde
·
' oorsprong of groei,
· zaden mtgezonderd.
van Europeaansc h en of Amer1kaanschen
welke door den vrachtbrief blijken direct over Durban of
Port Elizabeth ingevoerd te zijn, uitgezonderd zouden worden,
daar zij niet een bron van gevaar kunnen zijn. Ook pakketen
zaden. gezonden van bovengemelde landen naar de Kaapkolome en in het klein verkocht zouden uitgezonderd worden,
maar geene planten.
~at ten einde het gevaar te verminderen om het ge- Vernietiging van
meld msect of zijne eijeren in te voeren in kleine pakjes pakjes zaden .
.zaad per post naar dit land verzonden, zullen zulke pakjes
1) Zie Gouvernements Kennisgeving No. 110, d.d. 26 Julij 1879.
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als zij niet direkt van Europa of Amerika gezonden zijn, oi
niet gedeclareerd zijn als komende van deze landen, te vernietigen door den Postmeester, in tegenwoordigheid van den
eigenaar of een tweeden persoon, zullende in het laatste geval den eigenaar daarvan kennis worden gegeven.
Sch.roeijen v. zaden
Dat daar er velen zijn die Australische zaden wenschen
in kokend. water ofin te voeren door zaadverkoopers, zou ik adviseren zaden
domp~len m zekere die hard van bast zijn, zooals de acacias en mimosas in
oplossmg.
..
kokend water te seh roelJen
en alle zad en met d unne seh'll
1 en
zooals blue-gums een uur voor het uitzaaijen daarvan te
dompelen in een oplossing van een deel Cloride Kali op
100 deelen gedistilleerd of regenwater, deze twee middelen
zullen den dood van het insect ten gevolge hebben en de
eijeren vernietigen en tevens strekken tot bevordering van
de ontkieming.

Ik heb de eer te zijn, &c., &c.

No. 67.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
HET is ter kennisse van Zijne Excellentie den Administrateur gebragt, dat verscheidene ambtenaren in de publieke
dienst veronderstellen dat zij niet gehouden zijn hunne attentie
te wijden aan wetten, proclamatien, Gouvernements en andere
Kennisgevingen op gezag in de Gouvernements Courant gepubliceerd, indien niet speciaal aan hen iedere keer per
brief kennis wordt gegeven om aldus te handelen.
Amb~enaren gelast
Zoo is het dat Zijne Excellentie begeert verstaan te
kenms te nemen van hebben dat de publicatie in de Gouvernements Courant
wetten,
·
·
tien
en proclamaGouv. ken- " op Ias t ,, van eene wet , proc1amat'1e of k enn1sgevmg,
of·
nisgevingen, gepu- andere lastgeving van de Regering ten doel heeft eene kenbliceerd in Staat.!- nisgeving te zijn aan de ambtenaren op wier pligten zoodanige
cowant.
wetten, proclamatien, kennis- of andere lastgevingen naar
gelang der zaak betrekking hebben en dat alle ambtenaren
daarin betrokken van dezelve kennis moeten nemen en
daarop handelen, al hebben zij geen speciale orders omtrent
de zaak ontvangen, tenzij in eenigerlei geval zoodanige speciale orders in het gepubliceerde document zijn begrepen.
Doel van publicaties
Het doel van publicatie is, het werk en de uitgaven
van schrijven aan zoodanigen persoon, voor wien het wenschelijk is met het gepubliceerde onderwerp bekend te wezen,
te vermijden.
Aanhaling v. V.R.B.
Ten einde deze kennisgeving te verduidelijken gelast
21 November 1853, Zijne Excellentie de publicatie van het Volksraadsbesluit
119
•
art.
hierop betrekking hebbende, luidende als volgt : "Art. 119, d.d. 21 November 1853. Wanneer de Land-·
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"drosten niet behoorlijk de gepasseerde besluiten bestuderen,
"zullen zij beboet warden met £1 l7s. 6d."
Op last van Zijne Excellentie,
N. J. R. SWART,
W d. Gouvernements Secretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 22 J unij 18 77.

No. 85.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
ZIJNE Excellentie de Administrateur van het Gouverne- Bekrachtiging van
ment gelast bekend te do en maken dat hij een depeche Annexatie-Procla.
' S
d
d d matie en andere
ontvangen heeft van d en Secretar1s van taat, ge ateer en daarm. in verband.
21sten Junij 1877, hem informeerende dat Hare 1\'Iajesteit
de Koningin gunstiglijk goedgevonden heeft om zijne Proclamaties van den 12den April 1877 goed te keuren en te
bekrachtigen, de eerste proclameerende het gebied der Transvaal als een gedeelte van Harer 1\'Iajesteits bezittingen, de
tweede de Regering daarvan aanvarende, en de derde de
buiten werking stelling van de acte of wet waarin de oorlogsbelasting werd opgelegd.
Op last van Zijne Excellentie,
N. J. R. SWART,
W d. Gouvernements Secretaris.
_ Gouvernementskantoor,
Pretoria, 1 Augustus 1877.

[25 September.]
REGELS VAN HET HOOGE HOF DER TRANSVAAL,
Krachtens Proclamatie van 18 Mei 1877.

[Deze Regels, zooals later gewijzigd, zijn te vinden in de
Bijlage hier aangehecht.]
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GOUVERNEMtNTS KENNISGEVING.
Verpligting om erZIJNE Excellentie e Administrateur van het Gouverven, gedeelte ~rven nement, gelast bekend , e doen maken dat aan de Land1
of onderafdeelmgen d
d
R ·
A
· t
·
v. plaatsen of erven rosten en en
eg1str~t ur van
cten Ins
rue t'1e IS
gegeven,
in kaart te doen
om geen Transport te p sseren of te registreren van eenigerlei
brengen alvorens Erf of gedeelte van e n Erf, noch van eenigerlei onder!~~~~~~;J~1 worden afdeeling van eene Pia . s of ander stuk Grond, waarvan de
grenzen door bakens bf andere door de natuur gevormde
landscheidingen op deiJ_ Grond zelven zijn aangeduid, tenzij
eene kaart van zoodanig Erf, gedeelte van een Erf of aangeduid gedeelte gronds, door een behoorlijk geadmitteerd
Landmeter na werkelijke opmeting vervaardigd en in het
kantoor van den Landmeter-Generaal gecertificeerd, aan de
Acte van Transport;' zij gehecht.
M. OSBORN,
Gouvcrnements Se<tretaris.
I
Gouvernementska!t'toor,
Transvaal, 26; Oct. 1877.
I

[1 December.]
REGELS EN BEPALINGEN VOOR DE NIEUWE CALEDONIA GOUDVELDEN.

(Door het sluiten van de Goudvelden in de Wijk Ohrigstads
Rivier, district Lijdenburg, zijn de Bepalingen in onbruik geraakt. Zie ook voorloopige Regulatien voor de
Kaapsche Hoop Prospect Goudvelden, gepubliceerd bij ·
G. K. No. 132, d.d. 5 Mei 1884, en verder bepalingen
der Goudwet No. 8, 1885, art. 39].

No. 30.

\

1878.
\

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
Wijziging van vroeZIJNE Excellentie de Administrateur van het Gouver·
gere bepaling betTef· nement gelast bekend te doen maken dat alle eigendommen
fende kaarten
van 1-~esch reven In
· Gouvernement s K enn1sgev1ng
· ' · No. 122 , 1877 , 1)
gedeelte
van erven
of plaatsen.
welker bona fide verkoop heeft plaats gevonden, op of v66r

den 31sten December 1877, en die geen dorpserven zijn, of
onderafdeelingen daa:rvan, ontheven zijn van de werking der
Regulatie in gezegde \ennisgeving vervat.
.
M. OSBORN,
Gou vernementssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Transvaal, 2 Maart 1878.
1) Zie boven.
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(Geteekend T. SHEPSTONE,
Administrateur.

PROOLAMATIE.
Door Zijne Excellentie Sir THEOPHIL US SHEPSTONE, Ridder
Commandeur van de Meest Onderscheiden Orde van St.
Michael en St. George, Harer Majesteits Speciale Commissaris voor zekere doeleinden in Zuid Afrika, en Administrateur van het Gouvernement der Transvaal.

NADEMAAL Zijn HoogEdel Gestrenge de Secretaris van Bekendmaking van
Staat voor de Kolonien mij een Order van Hare Allergena- H. M. Order in Road
· · In
· Rade h eef~li overgezonden, betreffende
Procla.
M aJes
· t ei"t de K onmg1n
d Igste
matie 18 Mei
1877
bekend makende Harer Majesteits koninklijke wil en genoegen aangaande Hoog
aangaande een zekere proclamatie uitgevaardigd door mij op Geregtshof.
den Achttienden dag van Mei 1877;
Zoo is het dat ik genoemde Order in Raad ter algemeene
informatie hiermede bekend maak.
I

GOD BEHOEDE DE KONINGIN.
Gegeven onder mijne hand en zegel te Pretoria, op
dezen Achtsten dag van April, in het jaar onzes Heeren
Een Duizend Acht Honderd Acht-en-zeventig.
Op last van Zijne Excellentie de Administrateur van
het Gouvernement.
M. OSBORN,
Gouvernements Secretaris.

[Zegel]
Ten Hove te Osborne Huis, Eiland van Wight,
den 4den dag van Februarij 1878.
Tegenwoordig:
DE ALLERGENADIGSTE MAJESTEIT DE KONINGIN;
LORD PRESIDENT ;
LORD GEHEIME ZEGELBEW AARDER;

Sm
SIR

MrcHAEL EDUARD HrcKs-BEACH, BARON;
THOMAS MIDDLETON-BIDDULPH.

NADEMAAL het wenschelijk is om voorziening te ma- Inleiding.
ken. !oor. de behoorlijke en krachtdadige administratie van
J ust1t1e b1nnen het grondgebied der Transvaal:
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Zoo is het, dat Hare Majesteit heeft goedgevonden bij
en met advies van Hare Geheime Raad, te gelasten, en is
het hiermede gelast, als volgt :
Goedkeuring van
De Proclamatie 1) uitgevaardigd door Sir Theophilus
Pr~cla~atie d.d. 18 Shepstone, Ridder Commandeur van de Meest Onderscheiden
Mei1S 7 1 betreffende 0 d
Speciale
Hoog Geregtshof.
r e van St· Michael en St· George ' Harer Maiesteits
"

Commissaris voor zekere doeleinden in Zuid Afrika, en Administrateur van het Gouvernement der Transvaal, gedateerd
te Pretoria, den Achtienden dag van Mei, Een Duizend Acht
Honderd Zeven-en-zeventig, vermeld in Schedule hieronder
aangehecht, wordt hiermede verklaard van kracht te zijn en
effect te hebben voor alle doeleinden, zoo verre als zij betrekking heeft op iets in gevolge er van gedaan of begonnen
is, zal warden beschouwd als in werking gekomen te zijn
van af en na den dag dat zij gedateerd is.
C. L. PEEL.

PROOLAMATIE.
Door Zijne Excellentie Sir THEOPHIL US SHEPSTONE, Ridder Commandeur van de Meest Onderscheiden Orde
van St. Michael en St. George, Administrateur van het
Gouvernement van de Transvaal.

N ADEMAA;L het wenschelijk is dat de stad of dorp
Standerton te Stander's Drift, aan Vaalrivier gelegen, geproclameerd en verklaard wordt als een stads-grondgebied,
onderworpen aan de administratieve controlle en bestuur
van het Gouvernement van de Transvaal, en de administratie van gezegde stad in handen gesteld wordt van ambtenaren behoorlijk daartoe benoemd door gezegd Gouvernement:
Standerton verZoo is het dat ik hiermede proclameer, verklaar en be:kla~rd Stads grond- kend maak, dat van af den 1sten dag van Januarij 1879,
geb1ed
te worden, gezegd e st ad of d orp St
d
· d za1
geadministreerd
~ an erton een stads-grondgeb1e
door Gouvernezijn, onderworpen aan de administratieve controlle en bementa ambtenaren. stuur van het Gouvernement van de Transvaal en dat de
administratie daarvan zal geplaatst warden in ' handen van
Inleiding.

1) Zie ante bladz. 703.
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die ambtenaren welke hierna behoorlijk daartoe zullen warden aangesteld door gezegd Gouvernement van de Transvaal.
GOD BEHOEDE DE KONINGIN.
Gegeven onder mijne hand en zegel te Pretoria, Transvaal, dezen Veertien?en Dag van December, Achtien Honderd Acbt-en-Zevent1g.
T. SHEPSTONE,
Administrateur.
Op last van Zijne Excellentie den Adminisirateur,
M. OSBORN,
Gouvernements Secretaris.

PROOLAMATIE.
Door Zijne Excellentie Sir THEOPHIL US SHEPSTONE, Ridder Commandeur van de Meest Onderscheiden Orde
van St. Michael en St. George, Administrateur van het
Gouvernement van de Transvaal.

NADEMAAL bij Art. 173 van de Grondwet bepaald Inleiding.
is, dat voor de behoorlijke en werkdadige uitoefening van
het administrative bestuur aangehaald en omschreven in
Artt. 171 en 172 van gezegde Grondwet, 1) het Transvaalsche
Grondgebied in distrikten zal warden verdeeld.
Zoo is het dat ik hiermede proclameer, verklaar en
bekend maak, dat ik vastgesteld en gevestigd heb, en hiermede vaststel en vestig het distrikt Standerton, welk distrikt
het grondgebied door navolgende grenslijnen omschreven
bevatten zal :Van de vereeniging van Waterval en Vaalrivier met Beschrijving van
een regte lijn tot de kruising van den directen weg van distric~slijnen .va~
·
het meuwe d1stnct
Pre t orm
naar Stan derton en een pad naar Hm'delberg, on- standerton.
middelijk boven den val in V\r aterval's Rivier doorgaande,
gezegde krui:;ing van gezegde paden zijnde twee of drie
mijlen naar de westzijde van gezegde Waterval; van daar
met een regte lijn naar de bron van de oostelijke tak van
Waterval's Rivier op de waterscheiding; van daar met een
regte lijn naar den heuvel genoemd "Spioen Kop," nabij
de plaats van P. Naude; van daar naar een tafelkop op de
plaats "Tafelberg," nabij de bovenste tak van Kafferspruit
gele~en; van daar aan de oostelijke zijde van Kafferspruit,
of msluitende in gezegd distrikt de plaatsen "Tafelkop,"
"Rietvlei," "Goedehoop," en Gouvernements grond genoemd
1) Zie ante bladz. 61.
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" Uitzicht" en "Holland," gelegen aan Vaalrivier; van daar
langs Vaalrivier af tot hare vereeniging met Kafferspruit;
van daar met een regte lijn naar een heuvel genoemd
"Witkoppie," gelegen op de plaats "Witkoppie," nabij de
groote weg van Standerton naar M. W. Stroom ; van daar
met een regte lijn tot aan de bovenste baken aan Klip
Rivier van de plaats "Kromdraai ;" van daar langs Klip
Rivieer af tot aan hare vereeniging met Vaalrivier; van daar
langs Vaalrivier af tot aan eerstgenoemde vereeniging van
Vaalrivier en Watervals Rivier. 1)
Oprigting van Hof
En ik verklaar en proclameer verder dat ik opgerigt,
van Landdrost ten vastgesteld en gevestigd heb, en hiermede bepaa1, oprigt en
dorpe Standerton. vestig een Hof van Landdrost ten dorpe Standerton, of zulk
andere plaats binnen gezegd distrikt van Standerton te worden gehouden, als hierna of van tijd tot tijd behoorlijk
voor en. binnen gezegd distrikt van Standerton zal worden
bekend gemaakt.
District Standerton
En ik verklaar en proclameer verder dat van af den
~m~er~o:pen aan eersten dag van Januarij 1879, het distrikt van Standerton
JUnsdiCtle van ffof l
.. b'Innen en ond erworpen aan d e JUris
· · d'ICt'Ie van h et
van Landdrost.
za ZlJn
Hof van Landdrost door deze proclamatie opgerigt, vastgesteld,
en gevestigd, en aan de autoriteit van zulk Landdrost en
andere ambtenaren als benoemd of hierna aangesteld zullen
worden voor de administratie van het distrikt, en zal ophouden binnen en onderworpen te zijn aan de jurisdictie en
autoriteit van eenig ander Hof van Landdrost, of aan eenig
ander ambtenaar, of ambtenaren, onder wien eenig gedeelte
van gezegd distrikt vroeger geplaatst was; en ten einde misverstand te vermijden, met betrekking tot de jurisdictie van
het Hof van Landdrost te Standerton, of aan zulk ambtenaar
of ambtenaren als hierna aangesteld mogten worden voor de
administratie van gezegd distrikt, proclameer ik hiermede en
P~aats.. die door dis- maak bekend dat in ieder geval in welk de grenslijn van
inc~sliJn wordt ge- genoemd distrikt een plaats of boerderii mogt kruisen zulke
kru1st behoort aan 't
..
~
· '·
distr. waarin woon- plaats of boerderiJ zal verstaan worden aan dat d1str1kt te
plaats van eigenaar behooren in welke de woonplaats van den eigenaar of occugelegen is.
pant gelegen is. 2)
GOD BEHOEDE DE KONINGIN.
Gegeven onder mijne hand en zegel te Pretoria, Transvaal,
dezen Zestienden Dag van December, A.D. 1878.
T. SHEPSTONE,
Administrateur.
Op last van Zijne Excellentie den Administrateur
M. OSBORN,
Gouvernements Secretaris.
1) Zie Proclamatie 3 October 1879 en wijziging door Proclamatien
d.d. 2 Maart 1882 en 7 April 1884.
2) Zie ante Bl. 305, en Proclamatie 7 April 1884.
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No. 69.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
ZIJNE Excellentie de Administrateur heeft goed gevonden de publicatie der navolgende " Regulatien voor de
betaling van fooijen aan getuigen en juries te gelasten. 1)
GETUIGEN:
ART. 1. Getuigen gedagvaard om Criminele Geregtshoven Reiskosten voor gebij te wonen, zijn geregtigd te ontvan~en, indien zij zich tuigen in Crimineele
.
.
von h un e1gen
m1.dde1en van vervoer voorZien,
eene t oe1age zaken ·
niet te bovengaande 2s. voor elke zes mijlen teruggelegd,
gaande n·aar, of terugkomende van, het dorp waar de zaak
gehoord wordt.
2. Getuigen door omstandigheden gedwongen met de Getuigen geregtigd
postkar te reizen, ten einde een Criminele Geregtshof bij tot ve~goeding van.
te wonen, zijn geregtigd op eene vergoeding der passagiers- passagiersgelden.
gelden voor de postkar betaald. op vertooning der noodige

kwitantH~n.

3. Zoude de tegenwoordigheid van een getuige buiten Toelage aangetuigen
het dorp wonende waar het Hof gehouden wordt, niet kan volgens Schedule .A..
worden gemist op den dag voor zijne verschijning bepaald,
zal eene toelage voor elk dags oponthoud volgens de schaal
in Schedule A gegeven worden.
4. De voorgaande Regulatien zijn alleen toepasselijk op Regulatien toepasEuropeanen.
selijk op blanken.
5. Inboorlingen zijn als getuigen geregtigd op eene toe- Inboorlingen gereglage van 2s. 6d. per dag.
tigd tot toelage.
6. In geval getuige op eene plaats, meer dan een dag Toelageaangetuigen
ver van waar het Hof gehouden wordt woonachtig is een woonachtig op zekerenf. afstand van het
d ergel IJ"k b edrag van 2s. 6d . za1 word en' toege k end voor' elk e Ho
dags reis, welke door hem gedaan wordt om het Hof bij te
wonen of terug te keeren.
JURIES.

7. De Regulatien bepalende de betaling van reistoelagen Regulatien toepasaan getuigen zijn ook toepasselijk op jurieleden.
selijk op Jurieleden.
8. Jurieleden z~jn verder geregtigd op eene toelage van Toelage aan Juriel?s. per dag dat hun vertegenwoordigheid in het Hof ver-leden.
e1scht wordt.
9. Toelagen voor oponthoud zullen (indien geeischt) Toelage voor opontelken dag na net einde der zitting door den Landdrost houd door Landdrost betaald.
No.

1) Zie Bijlage 4 tot de Grondwet, ;art. 2, ante
2, 1871, afd. 19, ante bladzijde 441.

bladzijde

123,

en Wet
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worden betaald ; reiskosten zullen niet betaald worden tenzij
de Landdrost overtuigd is dat de verdere tegenwoordigheid
van getuige onnoodig is.
SCHEDULE A. 1)

£
Schedule A.

Hoofden van Departementen, Landdrosten, Prokureurs, Advokaten, Notarissen, Geneesheeren en Chirurgijnen
Klerken in Publieke Kantoren, Ambachtslieden,
Handwerkslieden, Landbouwkundigen,
of gehuurd land bebouwende ...
Winkel Assistenten, Landbouw Assistenten, Dagarbeiders, Transportrijders en anderen

8.

d.

1 1 0
0 10 0
0

5 0

Deze regulatien zullen in werking komen op en van af
den 1sten dag van Augustus aanstaande,
Op last,
C. E. STEELE,~
Commissaris van Finantien en Inkomsten.
Pretoria, 2 Ju;nij
1879.
I

No. 75.

\
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.

Driemaandelijksche
DAAR de noodzakelijkheid om maandelijksch voor
~etaling van sala- hunne salarissen aanzoek te doen den Veldcornetten van
:nssen
· t en onge1egenh e1'd t e veroorzak en seh''lJllt ,
netten. aan Veldcor- veraf ge1egen d'1st rlC

heeft Zijne Excellentie de Administrateur behaagd te gelasten
dat van af den 30sten dezer zulke salarissen driemaandelijksch, in stede van maandelijksch als tot nu, zullen worden
betaald. 2)
Op last,

\

C. E. STEELE,
Commissaris van Finantien en Inkomsten.

Pretoria, 4 Junij 1879.
1) Gewijzigd door (';ouvernements Kennisgeving, No. 189, 1880.
2) Gewijzigd door de bepalingen der Generale Instructien, Januarij
1882.
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r
GOUVERNEM~NTS

KENNISGEVING.

ZIJNE Excellentie de Administrateur heeft het behaagd Kantoorpenningen
.. betaalbaar
door
bek en d t e mak en, d.at van af d en. 15d
· en d ag van· J u1IJ,
ro1'dd e1 van iisk a1e
aanst., Kantoor penn1ngen door m1ddel van fiskale zegels, zegels.
en niet meer met geld: als de gewoonte in vele Publieke
Kantoren was, zullen wo~den betaald.
Zegeluitdeele.rs behooren onmiddellijke stappen te nemen
eene voldoende voorraad· van zegels te bekomen ten einde
aan hunne maandelijksch~ behoeften te kunnen voldoen.
1

Op last,
C. E. STEELE,
\
Commissaris van Finantien en Inkomsten.
Pretoria, 7 Junij 1879.

POSTWEZEN.-KENNISGEVING.
ZIJNE Excellentie de Administr teur heeft goedgevonden
zijne goedkeuring te hechten aa~ de volgende bepalingen,
met betrekking tot private pad-posrzakken.
Pad-postzakken kunnen afgegEjven worden bij het huis Bepalingen omtrenl;
van eenig persoon, wiens woonpla3fts gelegen is onmiddelijk pad-postzakken.
langs het pad gevolgd door de pos~karren, koetsen of loopers,
op de volgende voorwaarden, als
1. Aanzoek om een pad-postzak moet schriftelijk gedaan Wijze van aanzoek
worden bij den Postmeester-Gener~al, en vergezeld gaan van en prijs per kwartaa.l
een bedrag voor driemaandelijksch~ storting van vijf shillings,
voor ieder persoon die van dit vobrregt gebruik wil maken.
Het bedrag aldus geheven is voor: het kwartaal waarin aanzoek wordt gedaan, en dit bedrag moet altijd vooruit betaald
worden.

:t-

1

2. De zakken moeten geleverd. en in reparatie gehouden Levering en repaworden door de applicanten.
•
ratie der zakken.
3. Brieven, enz., zoo vervoetd moeten gefrankeerd zijn. Brieven frankeeren.
4. Geregistreerde brieven worden niet verzonden, maar Kennisgeving van
eene kennisgeving dat een gert'gistreerden brief of pakket geregistr. brievenj
te worden
geadresse~rd aan een van d e b e angh ebb en d en, op h et post-' alleen
verzonden.
kantoor hgt, zal worden ingeslot(m ter kennisgeving aan den
·
betrokkenen.
I
!
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5. Het Gouvernement zal in geen geval verantwoordelijk.
voor brieven, enz., in dergelijke zakken verzonden.
J. A. DE VOGEL,
Postmeester-Generaat

Generaal Postkantoor,
Pretoria, 19 Julij 1879.

'
No. 106.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
He:ffing v. SpoorwegZIJNE Excellentie de Administrateur heeft behaagd bebelasting op gedeehe kend te doen maken dat ontvangers van belastingen invan plaatsen.
structien ontvangen hebben het volle bedrag der Spoorweg

Belasting, als door de Wet bepaald, te heffen op elk en ieder
erkende gedeelte van grand afzonderlijk onderworpen aan de
betaling van recognitie.
C. E. STEELE,
Commissaris van Finantien en
Inkomsten.
Pretoria, 21 Julij 1879.
No. 110.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
Aanbaling van vro~DE aandacht ,van Zijne Excellentie den Administrateur
pre Proclan;tatie .en gebracht zijnde op het gevaar dat er bestaat dat de Dorthesia
Gonv. Ken~lsgevmg of Australische Boomluis die zoo schadeliJ'k is voor de landbelettende mvuer
'
.
Tan Dorthesia.
bouw en boomcultuur, onwetend door personen mgevoerd

wordt, welke zaden, steggen of boomen, van de naburige
Kolonien of plaatsen, waar het insekt hare verschijning gemaakt heeft, invoeren, zoo wordt hiermede ter algemeene
informatie bekend gemaakt dat door de Proclamatie van den
5den April 1877, 1) de invoer van alle boomen, planten,
struiken, steggen en zaden ten strengste verboden wordt, onder
eene boete van £1@0 Sterling.
Gouvernements Kennisgeving No. 51, van den 8sten
Junij 1877, 2) wijzigd deze Proclamatie en veroorloofd den
invoer van zaden door middel van het Postkantoor onder
zekere bepalingen.
Op last van Zijne Excellentie,
Koloniale Secretarie, \
Transvaal, 26 Ju~j 1879.

M. OSBORN,
Koloniaal Secretaris.

1) Zie ante bladz. 686.
2) Zie ante bladz.:7o9.
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(Get.) G. J. WOLSELEY,
Gouverneur.

PROOLAMATIE,

l)

Door Zijne Excellentie Sir GARNET JOSEPH WOLSELEY,
Generaal 1n Rarer Majesteits Leger, Ridder Groot Kruis
van de Meest Onderscheiden Orde van St. Michael en
St. George, Ridder Commandeur van de Meest Eervolle
Orde van het Bad, Gouverneur en Opperbevelhebber in
en over het Transvaalsche Grondge bied.

NADEMAAL het dienstig is voorziening te maken voor Inleiding.
het bestuur van het Gou vernement van dit Grondgebied op
zoodanige wijze dat Rarer Majesteits vertegenwoordiger in
staat moge zijn den raad en de hulp te verkrijgen van een
Raad van bekwame person en : Zoo ·is het dat ik, zoo lang
het te kennen geven van Rarer Majesteits goedvinden in
de zaak hangende is, en in afwachting van zoodanige orders
of instructien daaromtrent, zoo als Hare Majesteit moge goedvinden te geven, hierbij proclameer, verklaar en gelast als
volgt:1. Er zal in het Grondgebied der Transvaal een Raad Uitvoerende Raad
zijn, genoemd te warden de Uitvoerende Raad, met het doel te worden zamengeom den Gouverneur, of Luitenant-Gouverneur, of anderen steld.
ambtenaar die voor den tijd het Bestuur van dit Grondgebied waarneemt, te adviseren met betrekking tot het bestuur van zaken.
2. De Uitvoerende Raad zal bestaan uit den Gouver- Zamenstelling van
neur of Luitenant-Gouverneur of anderen ambtenaar die den Uitvoerenden
voor den tijd het Bestuur va~ dit Grondgebied waarneemt, Raad.
met bijvoeging van vijf officieele leden en drie non-officieele
leden.
·
3. De officieele leden van den Uitvoerenden Raad zul- Officieele leden.
len zijn : De Officier bevelvoerende over Rarer Majesteits Troepen in dit Grondgebied.
De Koloniale Secretaris.
De Procureur-Generaal.
De Secretaris van N aturellen Zaken,
en zoodanige andere ambtenaar van het Gouvernement als
de Gouverneur, of Luitenant-Gouverneur of andere ambtenaar, die voor den tijd het Bestuur v~n dit Grondgebied
waarneemt, moge aanstellen .
. 1), De bepalingen van deze Proclamatie zijn gewijzigd door ''Open
Bnef, dd. 8 November 1879. Zie infra Bl. 729.

46
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Non-Officieeleleden.

4. Ieder non-o:fficieel lid zal aangesteld worden om een
lid van den Uitvoerenden Raad te zijn door den Gouverneur, of Luitenant-Gouverneur, of ander ambtenaar die voor
den tijd het Bestuur van dit Grondgebied waarneemt, en zal
een lid zijn van den gezegden Raad voor den tijd van een
jaar, maar eenigerlei zoodanig lid mag te eeniger tijd voor
zijne plaats daarin bedanken bij geschrifte gerigt aan den
Gouverneur, of Luitenant-Gouverneur, of anderen ambtenaar,
die voor den tijd het bestuur van dit Grondgebied waarneemt.
Schorsing van Ieden.
5. De Gouverneur, of Luitenant-Gouverneur, of andere
ambtenaar die voor den tijd het bestuur van dit Grondgebied waarneemt mag te eeniger tijd eenigerlei lid van den
Uitvoerenden Raad in de vervulling zijner pligten als een lid
van den gezegden Raad schorsen, onderhevig aan Rarer
Majesteits goedkeuring.
Leden den eed van
6. Ieder lid van den Uitvoerenden Raad zal, v66r hij
getrouwheid te
zijne plaats inneemt, den eed van getrouwheid en den ambtsnemen.
eed afleggen, en onderteekenen voor den Gouverneur of
Luitenant-Gouverneur, of anderen ambtenaar, die voor den
tijd het bestuur van dit Grondgebied waarneemt.
Voorrang van led en.
7. De leden van den Raad zullen in rang op elkander
volgen, zooals de Gouverneur, of de Luitenant-Gouverneur,
of andere ambtenaar die voor den tijd het bestuur van dit
Grondgebied waarneemt, moge . voorschrijven.
Overlijden, afwezig8. In geval van overlijden, afwezigheid, of onbevoegdhe~d of onbev?egd- heid van eenigerlei o:fficieel lid van den Uitvoerenden Raad
held van Officleele zal de Gouverneur of de Luitenant-Gouverneur of andere
leden.
amb tenaar d'1e voor' d en t1J"d h et b estuur van dit' Grondgebied waarneemt, in de plaats van zoodanige lid, of in geval
van afwezigheid, of onbevoegdheid van zoodanig lid, gedurende de afwezigheid of onbevoegdheid van zoodanig lid,
zoodanig ander ambtenaar tot een lid van den Uitvoerenden
Raad mogen aanstellen als hem moge goeddunken.
Overlijden, afwezig9. In geval van overlijden van eenigerlei non-o:fficieel
he~d of onbevoegd·Hd, zal de Gouverneur of Luitenant-Gouverneur, of andere
he1d
non-Offi- am btenaar d'1e voor d en t"d
· gron dgecieelevan
leden.
IJ h et b estuur van d1t
bied waarneemt, in de plaats van het overleden lid zoodanig persoon tot een non-o:fficieel lid van den Uitvoerenden
Raad aanstellen als hem moge goeddunken; en in geval van
onbevoegdheid van eenigerlei non-o:fficieel lid of ingeval van
afwezigheid uit het grondgebied voor een tijdperk van meer
dan drie maanden van eenigerlei non-o:fficieel lid, of in geval e~_nigerlei n~n-offi.cieel lid in gebreke blijft om, na behoorhJke oproepmg zes opeenvolgende vergaderingen van den
gezegden Raad bij te wonen, zal de Gouverneur, of Luitenant-Gouverneur, of ander ambtenaar die voor den tijd het
bestuur van dit. grondgebied waarneemt, indien hij oordeelt
dat de omstand1gheden het vereischen, een ander persoon
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mogen aanstellen om een non-o.fficieel lid van den Uitvoerenden Raad te zijn in de plaats van zoodanig lid.
10. De Uitvoerende Raad zal zoo dikwijls vergaderen Vergaderingen van
als hij moge opgeroepen worden om te vergaderen op last den Uitvoerenden
van den Gouverneur of Luitenant-Gouverneur, of anderen Raad.
ambtenaar die voor den tijd het bestuur van dit grondgebied waarneemt; en bij elke vergadering van den Uitvoerenden Raad zal de Gouverneur, of de Luitenant-Gouverneur,
of de ambtenaar die voor den tijd het bestuur van dit
grondgebied waarneemt, of het o.fficieele lid dat het hoogst
in rang is, presideren, altijd onder voorbehoud dat de gezegde Raad niet zal overgaan tot de bedandeling van zaken
tenzij er minstens drie leden, buiten en behalve het presiderend lid, tegenwoordig zijn en daaraan deel nemen.
11. Geene zaken zullen aan den Uitvoerenden Raad Voorleggen v. zaken
warden .voorgelegd dan alleen door den Gouverneur ofaan den Uitv. Raad.
Luitenant-Gouverneur, of anderen ambtenaar die voor den
tijd het Bestuur van dit Grondgebied waarneemt, of door
het lid dat voor de gelegenheid presideert, doch eenigerlei
lid van den Uitvoerenden Raad mag in den gezegden Raad
aan den Gouverneur of Luitenant-Gouverneur, of anderen
ambtenaar, die voor den tijd het Bestuur van dit Grondgebied waarneemt, of aan het lid dat voor de gelegenheid
presideert, een verslag in geschrifte voorleggen over eenigerlei zaak die hij der overweging van den Raad waardig acht.
12. Questies die de beslissing van den Uitvoerenden Stemmen in den
Raad vereischen, zullen door eene meerderheid van stemmen Raad.
beslist worden, en de Gouverneur of Luitenant-Gouverneur,
of andere ambtenaar die voor den tijd het Bestuur van dit
Grondgebied waarneemt, zal boven en behalve zijn oorspronkelijke stem een tweede of beslissende stem hebben in
alle zaken waar de stemmen van den Raad gelijkelijk zijn
verdeeld.
13. Ieder. non-o.fficieel lid van den Uitvoerenden Raad Vergoedingaannonzal de som van £300 sterling per jaar ontvangen, als een Officii:iele leden.
som opwegende tegen de uitgaven die hij moge maken voor
reizen of anderzins in het vervullen zijner pligten, als een
lid van ·den gezegden Raad.
14. De Gouverneur of de Luitenant-Gouverneur, of de Klerk van den Uitambtenaar die voor den tijd het bestuur van dit Grondge- voerenden Raad.
bied waarneemt, zal een Klerk van den Uitvoerenden Raad
aanstellen, die een salaris zal ontvangen van £100 sterling
per jaar.
15. Telkens wanneer er in dit Grondgebied een Gou- Gouverneur en Luiverneur of Luitenant-Gouverneur, of een Gouverneur en tenant-Gouverneur,
Administrateur van het gezegde Grondgebied aanwezig zijn of G~uyerneur en
.
G
f d G ' Admm1strateur, lezu11en d e Gouverneur en L u1tenant- ouverneur, o e ou- den te zijn van den
verneur en Administrateur beiden leden zijn van den ge- Uitvoerenden Raad.
zegden Raad, en dien bijwonen.
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16. Deze Proclamatie zal in werking treden van af en
na den datum barer afkondiging.
GOD BEHOEDE DE KONINGIN !
Gegeven onder mijne hand en zegel ten Gouvernements Huize Pretoria, dezen tweeden dag van October, Een
Duizend Acht Honderd Negen en Zeventig.
Op last van Zijne Excellentie,
(Get.) l\L OSBORN,
Koloniale Secretaris.

(Get.) W. 0\VEN LANYON,
Administrateur.

PROCLAMATIE,
Door Zijne Excellentie WILLIAM OWEN LA.NYON, Kolonel, Ridder van de Meest Eervolle Ord e van het
Bad, en Ridder van de Meest Onderscheiden Orde
van St. Michael en St. George, Ajministrateur van
het Gouvernement van het Tra.nsvaalsche Grond·
gebied, in Zuid·Afrika.

NADEMAAL het raadz:;~,am is Veldkornetschappen in
het distrikt van Standerton op te rigten, en de namen en
limieten van zoodanige Veldkornetschappen te omschrijven
en te verklaren:
·
Oprigten van Veld·
Zoo is het dat ik bij deze proclameer, verklaar, en
.c?rn~tschappen in 't vestig de navolgende Veldkornetschappen, en proclameer en
distnct Standerton. verklaar de navolgende te zijn, en dezelven zullen zijn de
namen en limieten van gezegde V eldkornetschappen. 1)
Veldcornetschap
1. Het Veldkornetschap van Kliprivier, met de volgende
Kliprivier.
grenslijn: Beginnende van de vereeniging van Ka:ffer Spruit
en Vaalrivier, langs de grenslijn tusschen de distrikten van
.Standerton en W akkerstroom, tot een punt waar deze lijn
grenst aan Kliprivier; van da..1.r Kliprivier af tot hare ver1) Deze limieten zijn gewijzigd door Proclamatien van 2 Maart 1882
en 7 April 1884.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

1879]

725

eemg1ng met Vaalrivier, en van daar langs ~en loop van
Vaalrivier tot het eerstgenoemde punt bij hare vereeniging
met Kaffer Spruit.
2. Het V eldkornetschap van W aterval, met de volgende Veldcornetschap
grenslijn: Beginnende met de vereeniging van W aterval- Waterval.
rivier en Vaalrivier, langs den loop van Vaalrivier op tot
hare vereeniging met Leeuwspruit, van daar langs den loop
van Leeuwspruit op tot aan hare bron, van daar met eene
regte lijn tot op een berg of kopje, nabij en insluitende het
woonhuis van den heer J. J. Viljoen, in de wijk Waterval;
van daar met eene regte lijn tot een punt aan Trigaardsspruit,
omtrent 200 treden aan de oostzijde van den heer W. C.
Peel's winkel, op de plaats Trigaardsfontein, van daar langs
den loop van Trigaardsspruit tot de punt waar dezelve gekruisd
wordt door de noordelijke grenslijn van het distrikt Standerton;
van daar west langs gezegde noordelijke grenslijn tot aan de
bron van Watervalsrivier, en van daar langs de westelijke
1ijn van gezegd distrikt tot aan het eerstgenoemde punt bij
de vereeniging van Waterval en Vaalrivier. 1)
3. Het Veldkornetschap van Blesbokspruit, met de vol- Veldcornetschap
gende grenslijn: Beginnende van de vereeniging van Leeuw- Blesbokspruit.
spruit en Vaalrivier, langs de lijn als bovenvermeld van de
wijk Waterval, Leeuwspruit op en verder tot de punt waar
Trigaardsspruit de noordelijke distriktlijn snijdt, van daar
oostwaarts langs gezegde noordelijke lijn tot aan Tafelkop;
van daar langs de oostel~jke grens van het distrikt tot de
punt waar dezelve aan Vaalrivier grenst, en van daar langs
den loop van Vaalrivier tot aan de eerstgenoemde punt bij
hare vereeniging met Leeuwspruit.
4. En ik proclameer en verklaar verder, dat eenig ge- Bepalingen betrefdeelte of gedeelten van grond nu in bovEmgenoemde gren- f~nde grond ~allende
.
bmnen de meuwe
-zen van gezegde Veldkornetschappen 1ngesloten, maar welke Veldcornetschappen
iot nu toe behoorden tot en een gedeelte uitmaakten van
andere Veldkornetschappen, zal ophouden te behooren aan
en een gedeelte uitmaken van zoodanige laatstgenoemde
Veldkornetschappen, en zal behooren en een gedeelte uitmaken van de Veldkornetschappen door mij geproclameerd. 2)
GOD BEHOEDE DE KONINGIN!
Gegeven onder, mijne hand en zegel te Pretoria, Transvaal,
op den derden dag van October 1879.
Op last van Zijne Excellentie,
M. OSBORN,
Koloniaal Secretaris.
1) en 2) Gewijzigd door Proclamatie 7 April 1884.
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(Get.) W. OWEN LANYON,
Administrateur.

PROOLAMATIE,
Door Zijne Excellentie WILLIAM OWEN LANYON, Ko.
lonel, Bidder van de Meest Eervolle Orde van het
Bad en .Ridder van de Meest Onderscheiden Orde
van St. Michael en St. George, Administrateur van
het Gouvernement van het Transvaalsche Grond.
gebied in Zuid-Afrika.

NADEMAAL het noodig en wenschelijk is ter bevordering van het handelsverkeer tusschen het dorp Pretoria
en de distrikten ten westen en noord-westen er van gelegen,
den weg onlangs door Daspoort gemaakt te proclameren.
Weg door Daspoort
Zoo is het dat ik bij deze proclameer, declareer, en beverklaar~. een pub I. kend maak, dat de weg hieronder vermeld en omschreven,
weg te ZlJn.
een publieke weg zal zijn van den datum der afkondiging
dezer Proclamatie, dat is te zeggen : de weg loopende van
af de kruising van Bloedstraat en Potgieterstraat, in het dorp
Pretoria, door de Steenoven Spruit, en de weg loopende
van het westelijk uiteinde van de Kerkstraat, door de Steenoven Spruit, tot aan deszelfs vereeniging ten westen van
Steenoven Spruit met de hierboven omschreven weg, en van
daar door Daspoort, tot aan den noordelijken ingang daarvan
Beschrijving van de en van daar in eene westelijke en noord-westelijke rigting
weg.
langs den voet van de Daspoort heuvelketen tot deszelfs
vereeniging met den ouden hoofdweg van Pretoria naar
Rustenburg.
Inleiding.

GOD BEHOEDE DE KONINGIN !
Gegegeven onder mijne hand en zegel te Pretoria,
Transvaal, dezen vier-en-twintigsten dag van October 1879.
Op last van Zijne Excellentie, .
M. OSBORN,
Koloniale Secretaris.
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TRANSVAAL.
Ope::n.. :::S:rief.,
Gepasseerd onder het Groot Zegel van het Vereenigde Koningrijk, om te voorzien in een Uitvoerenden Raad en eene
Wetgevende Vergadering voor de Provincie en het Grondgebied de Transvaal.

VICTORIA BIJ DE GRATIE GoDs, KoNINGIN VAN HE'r VER- Open Brief. GedaEENIGDE KONINGRIJK VAN GROOT BRITTANJE EN lER- teerd 8 Nov. 1879.
LAND, VERDEDIGSTER DES GELOOFS, KEIZERIN VAN
lNDIE. AAN ALLEN EN EEN IEGELIJK DIE DEZEN ZULLEN
ZIEN EN HOOREN, SALUUT.
NADEMAAL Wij bij eene Commissie onder Onze hand-AanhalingvanComteekening en zegel, gedateerd te Balmoral, den vijfden dag missie, waarbij Sir
· h et veert'_1gs t e Ja.ar
·
0 nzer. R egenng,
·
T. Shepstone aangevan 0 ct ob er 1876 , 1n
steld
werd als Spec.
Onzen vertrouwden en welbem1nden Su Theoph1lus Shep- Commissaris van
stone, Ridder Commandeur van Onze Meest Onderscheidene Onderzoek, gedat.
Orde van St. Michael en St. George, hebben aangesteld tot 5 October 1876•
Onzen Specialen Commissaris om onderzoek in te stellen
aangaande zekere onlusten die uitgebroken waren in de Territorien grenzende aan Onze Kolonien in Zuid Afrika, en hem
daarbij hebben gemagtigd om (bijaldien de dringende noodzakelijkheid hem zou blijken van zoodanigen aard te zijn,
dat zij ten einde den vrede en de veiligheid Onzer gezegde
kolonien en van Onze onderdanen elders te verzekeren, het
noodig maakte de gezegde Territorien, of eenigerlei gedeelte
of gedeelten er van voorloopig en in afwachting van het te
kennen geven van Ons goedvinden, in Onzen naam en ten
Onzen behoeve te beheeren) bij Proclamatie onder zijne
hand te verklaren dat zooveel van eenigerlei zoodanig Grondgebied als voorzegd als hem na behoorlijke overweging zou
goeddunken, van en na een daarin te noemen dag geannexeerd zou worden aan, en een deel zou uitmaken van Onze
Bezittingen, en hem daarbij hebben benoemd en aangesteld
om daarop voorloopig en tot tijd en wijl Ons goedvinden
meer ten volle bekend zou wezen, Administrateur van hetzelve te zijn: En nademaal hij, de gezegde Sir Theophilus
Shepstone, bij Proclamatie onder zijne hand, op den twaalfden
dag van April 1877, in het veertigste jaar Onzer Regering,
na de dringende noodzakelijkheid, die zich had opgedaan, te
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Aanha!ing van Pro- hebben aangehaald, het Transvaalsche Grondgebied verklaarde
··clamati?, gepasseerd Britsch Grondgebied te zijn, en het bestuur daarvan voor1877
12 April
·
loopig en tot dat Ons goedvinden meer ten volle bekend zou

zijn, aanvaardde: En nademaal de gezegde Sir Theophilus
Shepstone in de gezegde Proclamatie van den twaalfden dag
van April 1877, van Onzent wege onder andere verklaarde
en beloofde dat het gezegde Transvaalsche Grondgebied eene
afzonderlijke Regering zou blijven met zijne eigene wetten
en wetgeving, en dat het Onze wensch was dat het de volste
wetgevende voorregten zou hebben, bestaanbaar met de omstandigheden des lands en de ontwikkeling des volks, en
dat in den \V etgevenden Raad de led en van de Engelsche of
Hollandsche taal gebruik zouden kunnen maken: En nademaal wij de gozegde Proclamatie hebben bekrachtigd en
goedgekeurd, eerst bij Depeche, gedateerd den een-en-twintigsten dag van Junij 1877, onder de hand van den Hoog
Edel Gestrengen Henry Howard Molyneux, Graaf van Carnarvon, destijds een onzer eerste Secretarissen van Staat, en
weder onder Onze handteekening en Zegel bij eene zekere
Commissie gegeven aan Ons Hof te Osborne House, Eiland
\Vight, gedateerd den achttienden dag van Februarij 1878,
in het een-en-veertigste jaar Onzer Regering: en geadresseerd
aan den gezegden Sir Theophilus Shepstone, dien wij daarbij
aanstelden tot Onzen Administrateur in het gezegde Grondgebied : En nademaal wij bij Onze Commissie onder Onze
handteekening en Zegel, gedateerd te Osborne House bovengemeld, den vijf-en-twintigsten dag van Julij 1878, Onzen
vertrouwden en welbeminden William Owen Lanyon, Luitenant Kolonel in Ons Leger (thans Kolonel in Ons Leger)
Ridder van Onze Meest Eervolle Orde van het Bad, Ridder
van Onze Meest Onderscheidene Orde van St. Michael en St.
George, hebben aangesteld om in geval van den dood, de
afwezigheid, of onbevoegdheid van den gezegden Sir Theophilus Shepstone het Gouvernement van het gezegde Grond,
gebied te beheeren: En nademaal Wij bij Onze Commissie
onder Onze handteekening en Zegel, gedateerd te Balmoral,
den acht-en-twintjgsten dag van Mei 1879, Onzen vertrouwden en welbeminden Sir Garnet J oseph W olseley, Luitenant
Generaal in Ons Leger, Ridder Groot Kruis van Onze Meest
Onderscheiden Orde van St. Michael en St. George, Ridder
Commandeur van Onze Meest Eervolle Orde van het Bad,
hebben aangesteld ~ot Gouverneur en Opperbevelhebber in en
over het gezegde Grondgebied, en Wij daarbij bepaalden dat
de gezegde Commissie, nu aangehaald, de gezegde Commissies van den achtienden dag van Februarij 1878, en den vijf-entwintigsten dag van Julij 1878 niet zou vervangen, maar
dat zoolang de gezegde Sir Garnet J oseph W olseley in staat
was als zoodanig Gouverneur als voorzegd te handelen, de
gezegde Commissie van den achttienden dag van Februarij,
1878, en den vijf-en-twintigsten dag van Julij, 1878, gehouden
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en geacht zouden worden aan de hoogere macht verleend bij
de gezegde Commissie nu aangehaald, ondergeschikt te zijn:
En nademaal Wij geneigd zijn om, voorloopig en tot dat Ons
verder goedvinden wordt kenbaar gemaakt, voorziening te
maken voor de daarstelling van een Uitvoerenden Raad en
eene W etgeving in het gezegde Grondgebied, opdat het
Gouvernement daarvan beheerd en wetten gemaakt mogen
worden op zoodanige Constitutioneele wijze als voor de tegenwoordige omstandigheden van het gezegde Grondgebied geschikt is : Zoo zij het hierbij aan u kennelijk, dat het Ons
bij Onze Speciale Gratie, zekere kennis en uit zuivere beweging behaagd heeft Onzen wil en Ons goedvinden kenbaar
te maken als volgt :
UITVOERENDE RAAD. 1)
I. Ten einde Onze Gouverneur van het gezegde Grond- Uitv. Raad: Daargebied (hierbeneden de Provincie genaamd) te adviseren, zal stelling er van.
er een Uitvoerende Raad voor de Provincie zijn, welke Raad
uit zoodanige personen zal bestaan als wij hierbij bevelen
of hierna zullen bevelen door eenigerlei instructies onder
Onze Handteekening en zegel, en al zoodanige personen
zullen hunne plaatsen in den gezegden Raad bekleeden gedurende ons goedvinden.
II. De Uitvoerende Raad der Provincie zal uit de na- Zamenstelling van
volgende personen bestaan, dat is te zeggen, de Administra- Uitvoerenden Raad.
teur, de Overste Militaire Officier die voor den tijd bevel
voert over Onze geregelde troepen binnen de Provincie en
de personen die voor den tijd wettiglijk de ambtspligten
uitoefenen der respectieve betrekkingen van Gouvernements
Secretaris, Procureur Generaal en den Secretaris van Naturellen Zaken der Provincie, en uit zoodanige andere geschikte personen, nimmer het getal drie terzelfder tijd te
bovengaande, als de Gouverneur bij eenigerlei geschrift onder
zijne hand moge aanstellen tot leden van den gezegden
Raad: Onder voorbehoud altijd, dat hij de magt zal hebben
':an tijd tot tijd eenigerlei zoodanige aanstelling of aanstelhngen te herroepen en op te heffen. De Gouverneur zal
o.ns zonder verzuim den naam toezenden van iederen persoon
d1e door hem is aangesteld als Lid van Onzen gezegden
Raad.
Ill. In geval eenigerlei Onofficieel Lid van den Uitvoe- Gouverneur gemagrenden Raad tijdelijk uit de Provincie afwezig of anderzins tigd. voor~oopig ononbe voeg d za1 ZIJn
·· ZIJne
..
b etre kk'mg waar te nemen mag d e stellen.
offic1eel hd aan te
Gouverneur voorloopig eenigerlei geschikt persoon in de plaats
van zoodanig afwezig of onbevoegd Lid als Lid van den
gezegden Raad aanstellen, en zoodra zoodanig afwezig Lid
1) Deze bepalingen zijn vervallen met de retrocessie van het land.
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naar de Provincie zal terugkeeren, of zoodanig onbevoegd
Lid door den Gouverneur verklaard zal worden bevoegd te
zijn om zijne betrekking waar te nemen zal de persoon die
voorloopig in zijne plaats aangesteld was, ophouden een Lid
van den gezegden Raacl te zijn.
Voorrang van leden.
IV. In den gezegden Raad zullen de Officieele Leden den
voorrang hebben boven de Onofficieele Leden en onder
elkander den voorrang hebben naar de volgorde waarin
hunne respectieve betrekkingen hier boven zijn vermeld en
de Onofficieele Leden zullen onder elkander den voorrang
hebben volgens den datum hunner aanstelling, of indien zij
bij hetzelfde document zijn aangesteld naar de volgorde
waarin zij daarin genoemd worden.
UitvoerendE> Raad
V. De Uitvoerende Raad zal niet tot de behandeling
niet tot behandeling van zaken overgaan tenzij hij behoorlijk op gezag van den
~~~=:e~;~~~!:g~:~ Gouverneur is opgeroepen, noch tenzij er (buiten den Gouden Gouverneur op- verneur of het presiderend Lid) ten ro.inste twee Leden
geroepen.
tegenwoordig zijn en deelnemen aan al de vergaderingen
Quorum.
waarin eenigerlei zoodanige zaken worden behandeld.
Gouverneur te presiVI. De Gouverneur zal bij de vergaderingen van den
deren.
Uitvoerenden Raad tegenwoordig zijn en presideren tenzij hij
door ziekte of wegens een andere ernstige reden verhinderd
wordt en bij zijne afwezigheid zal het werkelijk tegenwoordig
zijnde Lid van den Uitvoerenden Raad, dat den voorrang
bekleedt presideren.
Journalen ofnotulen
VII. Een kompleet en naauwkeurig journaal of notulen
van den Uitv. Raad zullen gehouden worden van alle beraadslagingen, handemoeten
·
· t'1ngen, st emmen en b es1u1ten
.
worden. gebouden 11ngen,
verr1g
van den U't
1 voerenden R.aad ; en bij elke vergadering van den gezegden
Raad zullen de notulen van de laatste voorafgaande vergadering overgelezen en bekrachtigd of verbeterd worden naar
het gevol moge vereischen v66r er tot de behandeling van
Tweemaal per jaar eenigerlei andere bezigheid wordt overgegaan. Tweemaal in
overgezonden te
het J. aar zal er een kompleet afschrift van al de gezegde
worden.
notulen van het voorafgaande half jaar aan Ons worden
overgezonden door middel van een Onzer eerste Secretarissen
van Staat.
Gouverneur den
VIII. De Gouverneur zal in de uitoefening van de
Uitvoerenden Raad magt en het gezag aan bem toebehoorende in ieder geval
te consulteren.
den Uitvoerenden Raad consulteren, uitgezonderd alleen in
gevallen die van zoodanigen aard mogen zijn dat naar zijn
oordeel Onze dienst belangr~jk nadeel zou lijden door den
gezegden Raad daaromtrent te consulteren of wanneer de
zaken waarover beslist moet worden te onbelangrijk mogen
Voorbehoud: Drin- zijn om zijn advies te behoeven, of te dringend dan dat
gende zaken.
zijn advies zou kunnen gegeven worden tegen den tijd binnen
welke het voor hem noodig mogt zijn ten opzigte van
eenigerlei zoodanige zaken te handelen. In al zoodanige
dringende zaken zal hij, wanneer zulks het vroegst doenlijk
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is aan den gezegden Uitvoerenden Raad de maatrege1en
mededee1en die hij a1dus moge genomen hebben, met de
redenen die daarvoor bestonden.
IX. De Gouverneur alleen za1 het regt hebben punten Gouverneur pun ten
van behande1ing aan den Uitvoerenden Raad voor zijn van behandeling
odvies of ter z~jner bes1issing voor te 1eggen; maar indien voor te stellen.
de Gouverneur zou weigeren eeniger1ei punt van behande- Geen lid punt van
ling aan den gezegden Raad voor te 1eggen wanneer hij behandeling voor te
door eenigerlei Lid bij geschrifte verzocht wordt zu1ks te stellenkdodch tkan
. L'd
d e b evoegdh ei'd h ebb en te vord eren aanzoe
doen, za1 zoo d anig
I
notuleren. aar oe
dat zijn schrifte1ijk aanzoek met het antwoord dat de Gouverneur daarop gegeven heeft in de notu1en wordt opgenomen.
X. De Gouverneur mag in de uitoefening van de magt Gouverneur mag in
en het gezag aan hem a1s Gouverneur toebehoorende in strijd met Uitv.
· aan h em d oor d e L ed en van Raad handelen.
st riJ"d h and e1en me t h et a d vies
den Uitvoerenden Raad gegeven, indien hij het in eeniger1ei
zaak regt za1 achten zu1ks te doen; maar in eeniger1ei zoo- De gronden voor
danig geva1 za1 hij de zaak bij de eerste geschikte ge1egen- zoodanige handeling
heid ten volle aan Ons rapporteren met de gronden en rapporteren.
redenen zijner handeling. In ieder zoodanig geva1 za1Leden mogen hunne
eenigerlei Lid van den gezegden Raad de bevoegdheid heb- opinies in notulen
. 1ei. a d vies
. ofdoen aanteekenen.
b en t e vord eren d at d e gron d en van eemger
opinie die hij over de questie moge geven ten volle in de
notu1en worden opgenomen.
WETGEVENDE VERGADERING. l)
XI. Er za1 binnen de Provincie een W etgevend e V er- Wetgevende Vergagadering zijn die te zamengeste1d za1 wezen zao a1s wij dering.
hierbij beve1en of zoo a1s wij in het vervo1g in eeniger1ei
Instructies onder Onze handteekening en zegel zullen beve1en.
XII. De Gouverneur mag bij ell met het ad vies en de Gouverneur en Wettoestemming van de gezegd~ Wetgevende Vergadering wetteng;vende Verg~de-,
maken voor den vrede de orde en het goede bestuur derrmg 'Yetten Ult te•
. .
.
'
.
vaard1gen.
P rovmCie,
onderhevig nogtans aan zoodanige rege1en a1s
Wij gemaakt hebben of maken zullen ter hunner voorlichting in dezen of in eenigerlei Instructies onder onze handteekening en zegel. Onder voorbehoud nogtans dat niets
hierin vervat inv1oed za1 hebben op het onbetwijfe1d regt
van Ons ze1ven, onze erfgenamen en opvo1gers om eenigerlei
zoodanige Wet af te keuren en met het ad vies en de toestemming van het Parlement, of met het advies van Onzen
of Hunnen Geheimen Raad eenigerlei wet a1dus gemaakt a1s
voorzegd te herroepen, of te amenderen, of van tijd tot tijd

1)

Deze bepalingen zijn vervallen met de retrocessie van het land.
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al zoodanige wetten te maken als Ons of hun noodzakelijk
moge voorkomen voor den vrede, de orde en het goede
bestuur der Provincie.
Wetgevende Ver~aXIII. De W etgevende Vergadering zal bestaan uit den
dering te bestaan uit Gouverneur en de volgende ambtenaren en person en dat is
den Gouverneur
d
Ad m1n1strate':r,
· ·
d en. H oofi'ureg
,J t er d er 'Tra~sLuit.-Gouverneu~, te zeggen: en
Hoofdregter, Uitv. vaal, de Leden van den U1tvoerenden Raad en zoodamge
Ra.ad en opgeroepen and ere porsonen, nimmer het getal zes, terzelfder tijd, te
person en.
bovengaande, als de Gou verneur bij het begin van elke zitting
der Vergadering bij eenigerlei document onder het zegel der
Provincie moge oproepen om voor de gezegde zitting Leden
der gezegde W etgevende Vergadering te zijn; onder voorbehoud dat er van de aldus opgeroepen personen ten minste
drie burgers zullen zijn die geen winstgevend ambt bekleeden
onder de Kroon.
Aanstelling bij opXIV. De Gouverneur zal aan Ons zonder verzuim ter
roeping onrniddelijk Onzer goed- of afkeuring iedere oproeping door hem van
gerapporteerd
te eemger
· l e1· persoon pia1s L'd
·
worden.
1 van d e gezegd e V ergad ermg
rapporteren. Ingeval wij eenigerlei zoodanige oproeping voor
de Vergadering afkeuren mag de Gouverneur bij eenigerlei
document onder het openbare zegel der Provincie eenigerlei
zoodanige oproeping, herroepen, en een ander persoon oproepen in de plaats van den persoon wiens oproeping zal
zijn herroepen.
De Vergadering 1nag
XV. De gezegde Vergadering zal niet onbevoegd zijn
zaken behandelen om zaken te behandelen wegens eenigerlei vacaturen onder
ondanks vacaturen. hare Led en.
XVI. In de W etgevende V ergadering zullen de Led en,
de Gouverneur niet medegerekend, in rang tot elkander
staan in de volgende orde : eerst de Administrateur, daarna
de· Hoofdregter, dan de Leden van den Uitvoerenden Raad,
de Administrateur niet medegerekend, in de volgorde hunner
voorrang in den gezegden Raad, en laatstelijk de Leden
door den Gouverneur voor de V ergadering opgeroepen, die
in rang tot elkander zullen staan naar de oudheid in datum
der eerste oproeping die ieder hunner zal hebben ontvangen
om in de V ergadering zitting te nemen.
Quorum der vergaXVII. De gezegde Vergadering zal niet bevoegd zijn
dering te bestaan uitin eenigerlei zaak te handelen tenzij er buiten den Gouverzes leden.
neur of h et pres1'd erend I'd
__;1
zes Leden tegenwoord'1g
zijn bij en gedurende de gansche bijeenkomsten van zoodanige V ergadering.
Gouvern~ur in de
XVIII. De Gouverneur zal de gezegde Vergadering bijv.ergadermg. te ,;pre·wonen en daarin presideren, tenzij hij door ziekte of wegens
anderen
of mViceZlJn eene an d ere erns t'1ge re d en ver h'1nd erd wor d e ; en 1n
· Z1Jne
" af~
afwezigheid
President of eerste wezigheid zal zoodanig persoon presideren als hij, bij eenigerlei
lid in rang.
geschrift onder z~jne hand, moge aangesteld hebben tot VicePresident der Vergadering, of indien er geen zoodanig Vic~
President is aangesteld, of indien de Vice-President afwezig
Voorrang van leden.
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dan dat Lid hetwelk de eerste rang bekleedt onder de-

g~nen die tegenwoordig zijn.

XIX. Alle punten in behandeling die in de gezegde Punten in behanV ergadering ter beraadslaging worden voorgesteld zullen bij deling wo~den d?or
·· meerderhe1d beshs~
meer d erh e1'd van st emmen van d egenen d'w t egenwoor d'1g Z1Jn
beslist worden, en de Gouverneur of het andere presiderende De Gouverneur een
Lid zal een oorspronkelijke stem gemeen hebben met de oorspronkelijke en
.
I k
b .
d beshssende stem te
andere Leden d er gezeg d e Vergad ermg, a soo een eshssen e hebben.
stem bij staking van sternmen over eenigerlei punt in behandeling.
XX. De gezegde V ergadering mag met toestemming van Regelen en Orders
den Goeverneur van tijd tot tijd zoodanige vaste regelen en gemaakt te wo.~den
om prompte blJWO·
1
orders mak en, veran d eren, h erroepen en h ern1euwen as er ning en goede orde
noodig mogen zijn om de prompte bijwoning der Leden van te verzebren.
de gezegde V ergadering te verzekeren en om te voorkomen dat bijeenkomsten der gezegde Vergadering gehouden
worden zonder geleden kennisgeving aan derzel ver verschillende Leden en om orde en regel te handhaven in de afdoening van zaken en in het leiden der debatten in de gezegde
V ergadering, en om behoorlijke overweging te verzekeren in
het aannemen van wetten en om er voor te zorgen dat er
v66r het aannemen van eenigerlei wet die de strekking zal
hebben invloed uit te oefenen op de belangen van private
personen behoorlijke kennisgeving daarvan wordt gedaan
aan alle daarin betrokkene personen.
Zoodanige regelen en orders zullen in de Hollandsche Regelen en orders in
en Engelsche talen worden gedrukt ter informatie en voor- Hollandsche en En. ht'mg van d e L ed en d er V ergad er1ng.
·
gelsche talen.
11c
AI zoodanige regelen en orders die niet strijdig zijn Regels en orders
met dezen Onzen Open Brief of met eenigerlei Instructies bindend voor WetVergade. de Gouverneur van 0 ns moge ontvangen, zu11en ten gevende
d1e
ring tenzij niet door
alien tijde opgevolgd en in acht genomen worden, en zullen H. :M. erkend.
voor de gezegde Vergadering bindend zijn tenzij dezelve of
eenige derzelve door Ons niet erkend zullen worden.
XXI. Eenigerlei Lid der gezegde V ergadering zal de Punten van behanbevoegdheid hebben eenigerlei punt van behandeling ter deling, enz., voor
.
d aar1n
. voor t e st ell en ; en 1n
. d'1en zoo d amg
. debat.
b eraa d sl agmg
punt van behandeling door eenigerlei ander Lid wordt
gesecondeerd zal er, volgens de vaste Regelen en Orders,
over beraadslaagd en beslist worden. Onder voorbehoud
nogtans dat geen wet, beslissing, besluit, of punt van behandeling waarvan het doel of de uitwerking moge zijn
over eenigerlei gedeelte Onzer Inkomsten binnen de Provincie te beschikken of dezelve te belasten, vastgesteld aangenomen of in discussie zal gcbragt worden, tenzij door den
Gouverneur voorgesteld of tenzij het voorstellen er van uitdrukkelijk door hem zal zijn toegelaten of bevolen.
XXII. In de gezegde Vergadering zal elk Lid daarvan Wetgevende Verga.bij het doen van moties en het leiden van de batten over dering mag van de
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zaken en in alle andere verrigtingen daarin naar goedvinden
de Engelsche of Hollandsche taal mogen gebruiken.
XXIII. Bij het maken van W etten b'1nnen de Provincie
Regelen waaronder zullen de Gouverneur en de gezegde Vergadering zooveel
wetten moeten vast- doenlijk de volgende regelen in acht nemen :Engelsche of HolIandsche taal gebruik maken.

gesteld worden.
Benaming v. wetten.

1. Alle wetten zullen de be naming drag en van " Wetten vastgesteld door den Gou verneur der Transvaalsche Provincie, met het ad vies en de toestemming van derzelver W etgevende Vergadering."
Wetten genomm. en
2. Alle wetten zullen door titels van elkander onderregelmatig gerangscheiden en in opeenvolgende artikelen of paraschikt te worden.
grafen, successievelijk genommerd, verdeeld worden, en aan ieder zoodanig artikel zal er op den
rand een korte opgave van deszelfs inhoud
toegevoegd worden. De wetten van ieder jaar
zullen door opeenvolgende nommers onderscheiden
worden, ieder jaar aanvangende met nommer een.
Verschillende onder3. In elke verschillende zaak zal voorziening gemaakt
werpen niet in een
warden door een verschillende wet, zonder in een
en dezelfde wet.
en dezelfde wet zoodanige zaken dooreen te men·
gen die in geen behoorlijk verband tot elkaar
Geen artikel ingestaan: en geen artikel zal in eenigerlei wet op·
lascht te worden dat
genomen of daaraan toegevoegd worden dat geene
geen betrekking
betrekking heeft op hetgeen de titel van zooheeft op wat de titel
danige wet te kennen geeft, en geen standhouvan de wet te kennen geeft.
dend artikel zal een deel uitmaken van eenigerlei
Tijdelijke wetten.
tijdelijke wet.
Private wetten.
XXIV. Geen private wet zal aangenomen warden waardoor invloed kan uitgeoefend warden op den eigendom van
eenigerlei privaat persoon, waarin niet een voorbehoud ligt
van de regten van Ons, Onze erfgenamen en opvolgers, en
van alle ligchamen, politieke en burgerlijke, en van alle
andere personen met uitzondering derzulken die in de gezegde wet warden vermeld en degenen die volgens, krach·
tens en onder dezelve aanspraak maken. De Gouverneur
zal in Onzen naam geen toestemming geven tot eenigerlei
private wet, tot tijd en wijl er voor hem in de W etgevende
Vergadering het bewij s is geleverd en in de notulen der
gezegde Vergadering is opgenomen, dat er bij publieke aan·
kondiging of anderzins voldoende en tijdige kennisgeving
had plaats gehad van het voornemen der partijen om voor
zoodanige wet aanzoek te doen v66r en alleer eenigerlei zoodanige wet in de gezegde Vergadering ter tafel werd gebragt;
en een certifikaat, onder zijne hand, zal bij zoodanige private wet verzonden en daaraan gehecht zijn, aantoonenda
dat zoodanige kennisgeving is geschied en de manier aangevende waarop zulks is geschied.
Wett~? moete~ beXXV. Wanneer eenigerlei wet aangenomen is, zal de
hoorhJk gelegahGouverneur Ons door middel van een Onzer eerste Secre-
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tarissen van Staat een afschrift daarvan in duplicaat, met seerd naar Engeland
een uittreksel van dezelve op den rand, behoorlijk onder het verzonden worden.
openbare zegel der Provincie en door de onderteekening van
den Gouverneur gelegaliseerd, ter Onzer finale goedkeuring,
afkeuring of andere directies daaromtrent toezenden.
XXVI. In de maand Januarij, of zoo spoedig zulks Verzameling van
doenlijk is, bij den aanvang van ieder jaar, zal de Gouver- wetten. ieder jaar
t"1e t wee vollea·1ge verzamel"1ngen, gepubhceerd
te
. ~
neur ter algemeene 1n1orma
worden.
de eene in de Hollandsche en de andere in de Engelsche
taal, van alle wetten dle gedurende het voorafgaande jaar
zijn vastgesteld doen publiceren.
XXVII. N otulen van al de verrigtingen der gezegde N otulen van verrigW etgevende Vergadering zullen geregeld word en gehouden tingen te worden
en bij elke bij eenkomst der gezegde Vergadering zullen de gehouden ..
notulen der laatst voorafgaande bijeenkomst overgelezen en
bekrachtigd of verbeterd worden naar het geval moge vereischen v66r en aleer er tot de behandeling van eenigerlei
andere bezigheid wordt overgegaan. De gezegde notulen
zullen oorspronkelijk in de Engelsche taal gehouden wordE:Jn,
maar eene Hollandsche vertaling er van zal zoo spoedig
zulks, na iedere bijeenkomst gelegen komt, aan de leden
rondgezonden en bij de archieven der vergadering worden
gedeponeerd. Tweemaal 's jaars zal de Gouverneur Ons
door middel van een Onzer Eerste Secretarissen van Staat
een volledig afschrift der gezegde notulen in de Engelsche
taal over het voorafgaand halfjaar toezenden.
XXVIII. In dezen Onzen Open Brief zal de bewoording Definitie v. bewoor" de Gouverneur" ieder persoon insluiten die voor den tijd dingen.
het Gouvernement der Provincie beheert en de bewoording
" de Administrateur" zal eenigerlei persoon aanduiden die
indien de Gouverneur afwezig ware het Gouvernement der
Provincie zou beheeren.
XXIX. En wij behouden bij dezen Onszel ven, Onzen Magt Rarer Majest.
Erfgenamen en Opvolgers volle magt en gezag voor om dezen voorbehouden ?m
Onzen Open Open Brief van tijd tot tijd te herroepen, ver- ~=~~~e~tn~nv~:~~~~:
anderen of amenderen zooals Ons of hun moge goed dunken. ren of amenderen.
XXX. En wij gelasten en bevelen dat deze Onze Open Publicatie van Open
Brief gelezen en geproclameerd zal worden ter zoodaniger Brief.
plaats of plaatsen binnen Onze gezegde Provincie als den
Gouverneur zal goed dunken.
Ten blijke waarvan Wij deze Onze Brief eene Opene
hebben do en zijn. Bekrachtigd door Onszelf te Westminster,
den 8sten dag van November in het drie en veertigste jaar
Onzer Regering.
Op bevel onder de Handteekening der Koningin,

C. ROMILLY.
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W. OWEN LANYON,
Administrateur.

PROCLAMATIE,
Door Zijne Excellentie WILLIAM OWEN LANYON,
Kolonel, Ridder van de Meest Eervolle Orde van het
Bad, en Ridder van de Meest Onderscheiden Orde van
St. Michael en St. George, Administrateur van het
Gouvernement van het Transvaalsche Grondgebied
in Zuid Afrika.

NADEMAAL het raadzaam en noodig is den weg,
hieronder vermeld als een publieke weg te declareeren.
Proclamatie van een
Zoo is het dat ik bij deze proclameer, declareer en
pnblieke weg ten bekend maak, dat de weg hieronder vermeld en omschreven
oosten van Pretoria. van den datum van de afkondiging van deze mijne Proclamatie een publieke weg zijn zal, dat is te zeggen:
Heschrijving van de
Een weg loopende van de uiterste grens van Mare
weg.
Straat, in de stad Pretoria door Aapies Rivier, en door een
gedeelte van de plaats genaamd Sunnyside, het eigendom
van den heer J. E. Mears, voorbij den noord-oostelijken
hoek van de plaats, of gedeelte van een plaats, genaamd
Harmony, het eigendom van den heer J. C. Preller, tot aan
de weg loopende van de poort, zuid van Pretoria, naar de
drift bij Arcadia.
GOD BEHOEDE DE KONINGIN.
Gegeven onder mijne hand en zegel, te Pretoria, Transvaal, dezen 21sten dag van Januarij 1~80.
Inleiding.

Op last van Zijne Excellentie,
H. C. SHEPSTONE,
\V aarn. Koloniale Secretaris.
No. 40. \
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
Bekendmaking van
ZIJNE Excellentie de Administrateur van. het GouverConventie met de nement, gelast de publicatie, ter algemeene informatie,
Oranje Vrijstaat.,
van de volgende Conventie tusschen de Gouvernementen

van de Transvaal en van den Oranje Vrijstaat, voor de wederkeerige uitlevering van voortvlugtige misdadigers.
Op last van Zijne Excellentie,
H. C. SHEPSTONE,
W aarn. Koloniale Secretaris.
K oloniale Secretarie~ Transvaal,
11 Februarij \880.
1
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OONV NTIE,
TUSSCHEN DE GOUVERNE
VAAL EN VAN DEN 0
D~ WEDERKEERIGE U
VLUGTIGE MISDADIGE

ENTEN VAN DE TRANS·
ANJE VRIJSTAAT, VOOR
TLEVERING V AN VOORT·
S. 1)

N ADEMAAL is overeengekpmen door en tusschen Zijne Inleiding.
Excellentie William Owen Lanf:on, Kolonel, Ridder van de
Meest Eervolle Orde van het B~d, en Ridder van de Meest
Onderscheidene Orde van St. M"chael en St. George, Ad·
ministrateur van het Gouverne ent der Transvaal, namens
het gezegde Gouvernement ter ~~ner zijde, en Zijn HoogEdele Johannes Hendrikus Bran~, President van den Oranje
Vrijstaat (o:p.derworpen aan de bf. krachtiging van den HoogEdelen Volksraad van den geze den Staat, overeenkomstig
Artikel 39 van de Constitutie v n den Oranje Vrijstaat) ten
behoeve van het gezegde Gouv rnement ter andere zijde,
eene Conventie aan te gaan voo de wederkeerige uitlevering
van zekere voortvlugtige misdad gers:
Zoo is het dat partijen in ezen het met het oog op Bedoeling van deze
de meer volkomen voorkoming van misdaden binnen de Conventie.
grenzen van de Transvaal en d n Oranje Vrijstaat respectievelijk dienstig hebbende geac t dat personen beschuldigd,
of overtuigd van de hieronderve melde misdaden en voortvlugtig zijnde van het geregt o der zekere omstandigheden
wederzijdsch zullen worden
itgeleverd, overeengekomen
zijnde omtrent de volgende Art· elen:
ART. 1. In geval aanzoek z 1 worden gedaan door het Bepalingen onder
Gouvernement van de Transva 1 of den Oranje Vrijstaat welke .uitle':"ering
van 'IlUSdadigerS ge•
•
• persoon u1t te 1everen, d"1e b e- schiedt.
om aan h et geregt eemgerle1
schuldigd staande de misdaad .van moord, of poging tot
moord, of brandstichting, of van verkrachting, of van roof, Lijst van misdaden.
of van diefstal, of van bedrog, qf van valsche handteekening,
of het uitgeven van eenige vervalschte securiteit voor. geld,
binnen hunne respectieve jurisdktien gepleegd te hebben in
den Oranje Vrijstaat of de Tranfvaal, zal gevonden worden,
zal de President van den Ora:p.je Vrijstaat en de Admini- Wijze v. uitlevering.
strateur van het Gouvernement van de Transvaal het regt
hebben om, indien zoodanig Fresident of Administrateur
zulks goedvindt, maar anders \niet, door een bevelschrift
onder zijne hand en zijn zegel tF kennen te geven dat zoo- Lastgeving aan bedanig aanzoek gedaan is en all81 Resident Magistraten Land-ambtenompersonen
d rosten, V. re d ereg~rs en ' andere Ireambten van h et G'eregt te te apprehenderen.
I

1)

Zie Wetten No.

2, 1881

•

(Tusschfn Regering) en No.
I

5, 1885.
47

I

i
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Jurisdictiev. Vrede-gelasten zich binnen hun e verschillende en respectieve ju.
r~gters om beschul-risdictien dien overeenko stig te gedragen en behulpzaam
digde ~e ondenra: te zijn om den aldus eschuldigden persoon te apprehengen en m gevangems
.
·
1 t
t
· d
te plaatsen.
deeren en In de gevang nis te p aa sen, en mn e aan het
Geregt te worden overg leverd, en daarop zal eenigerlei
Resident Magistraat, Lan drost of Vrederegter, in den Oranje
Vrijstaat en de Transvaal respectievelijk geregtigd zijn eenigerlei persoon of perso en onder eede te ondervragen aangaande de waarheid van zoodanige beschuldigingen, op zoodanige getuigenis als vol ens de wet van den Oranje Vrijstaat
en de Transvaal respecti velijk de apprehentie of de teregt.
stelling van den aldus eschuldigden persoon zou regtvaardigen, indien de misdaa of overtreding waarvan hij of zij
beschuldigd wordt geple gd ware in den Oranje Vrijstaat en
de Transvaal respectie lijk, zijn lastbrief tot apprehentie
van zoodanigen persoon uit te vaardigen, en tevens zoodanige
persoon in de gevange is te doen plaatsen, om aldaar te
blijven tot dat hij of zi overeenkomstig zoodanig aanzoek als
voormeld zal zijn uitgel verd.
Afechriften of ver2. In elk geval ku nen afschriften van de verklaring of
klaringen aa~?eno- verklaringen, waarop d oorspronkelijke Lastbrief tot Apprem~n al~ be~IJS vanhentie van den misdad' er uitaevaardigd door den Magistraat
IDISdadigheid.
.'
b
,
of ander gezaghebbend In de Transvaal of den OranJe
Vrijstaat, naar het geva moge zijn, is verleend, gecertificeerd
onder de hand en het egel van het kantoor van den Ambtenaar van de Transva 1, of den Oranje Vrijstaat, naar het
geval moge zijn, die, zoodanig aanzoek doet, aangenomen
worden als bewijs va de misdadigheid van den aldus gevangen genomen perso n.
3. Op het certifica t van zoodanigen Resident Magistraat,
Administrateur v. d.
Transvaal of Presi-Landdrost of Vredereat r naar het geval moge zijn dat zoodent
van hebben
de Oranjedanig
· verond erst eId e b IS
·' d d'
· d e gevangems
·' IS
· geVrijstaat
a .Iger In
regt uitlevering van plaatst, zal de beamb e, die het Gouvernement van de
gecommitteerd.eper-Transvaal bestuurt, o de President van den Oranje Vrijsonen te magbgen. staat, naar het geval oge zijn, het. regt hebben om bij bevelschrift onder zijne hand en zegel respectievelijk te gelasten dat de persoon ldus gecommitteerd als in het eerste
artiekel dezer Conventi bepaald, worde uitgeleverd aan zoodanig persoon of per onen als gemagtigd zullen zijn door
eenigerlei Lastbrief on er de hand van den Ambtenaar van
de Transvaal, of den ranje Vrijstaat, naar het geval moge
zijn, die zoodanig aa zoek doet als bovenvermeld, om den
aldus gecommitteerde persoon te ontvangen en zoodanig
persoon te vervoeren naar de grenzen van de Transvaal of
den Oranje Vrijstaat, en zoodanig persoon zal dienovereenkomstig uitgeleverd
rden. En de persoon of de personen
gemagtigd als boven gezegd, zullen geregtigd zijn zoodanig
Beschuldigde kan in beschuldigd of overtu gd persoon in bewaring te houden en
bewaring gehouden hem of haar te bren n naar de grenzen van de Transvaal
of naar de grenzen f
d
O .
..
..
o van en ranJe riJStaat, naar het geval moge ziJn, en
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indien de aldus beschuldigde persoon zal ontvlugten uit vervoerd worden en
eenigerlei zoodanige bewaring, waartoe hi' of zij zal zijn bij ontsnapping
· ··
d · wederom gevangen
l b oven gezeg cl , zal h et we 1g
overgegeven as
ZlJn zoo amg genomen worden.
persoon weder gevangen te nemen op ezelfde wijze als
eenigerlei persoon, beschuldigd van dezel:D e misdaad in de
Transvaal of den Oranje Vrijstaat, naar he geval moge zijn,
weder gevangen genomen zou worden na en ontsnapping.
4. W anneer eenigerlei persoon die on er en uit kracht Indien beschuldigde
van de Conventie zal zijn in bewaring genomen, om te niet binne~ twee
..
bhjven
tot d at h'.IJ UI'tgel ever cl wor cl e, o ereenk omst'1g h et maanden
verd wordtmtgelekan aanaanzoek als boven gezegd, niet uitgeleve cl zal worden ten- zoek gedaan worden
gevolge daarvan en vervoercl zal worden! uit de Transvaal bij het Hooge of
of den Oranje Vrijstaat, naar het geval imoge zijn, binnen Rb ondhgalad~ddeHof om
.
. b
.
.
esc u 1g op
twee kalender maan cl en na zoo cl amge 1n ewarmg ste11mg vrije voeten te
zal het in elk geval wettig zijn voor. het Hooge Hof ofstellen.
eenigerlei Rondgaand Hof van de Tra:q.svaal, of voor den
Regter van het gezegcle Ilooge Hof, of voor het Hoogste Hof
van den Oranje VrijstaR.t, of eenigerlei Rondgaand Hof er
van, of voor eenigerlei Regter van het gezegde Hoogste Hof,
naar het geval moge zijne, om op aan zoodanige Regter van
zoodanig Hof gedaan aanzoek, naar ~et geval moge zijn,
door of ten behoeve van eenigerlei ~lzoo in bewaring gestelde persoon, en op bewijs aan hen of hem gedaan dat er
redelijke kennis is gegeven aan de:Q. Procureur-Generaal,
Staats-Procureur, of anders aan den Publieken V ervolger, als
clan in functie zijnde in de Transvaal of den Oranje Vrijstaat,
naar het geval moge zijn, van het v<t>ornemen om zoodanig
aanzoek te doen, te gelasten dat de aldus gecommitteerde
persoon op vrije voeten worde ges~ld, tenzij er voldoende
redenen van zoodanig Hof of Reg .er worclen aangetoond
waarom zoodanig ontslag niet zou g last worden.
5. W anneer eenigerlei persoon oor een der contractee- Beschuldigde kan
rende partijen zal zijn overgegeven, al zoodanig penmon, tot alleen teregtgest~ld
dat hij zal zijn terug gegeven of ee e geleg~nheid gehad z~~ ~~;ge~a:~;~o~~iJ
hebben om terug te keeren naar hE?t geb1ecl van waar hiJ werd uitgeleverd.
was overgegeven, niet teregt gesteld kunnen of mogen word en
voor eenigerlei misdaacl gepleegd i het anclere grondgebied,
v66r de uitlevering, anders clan v or de bijzonclere misdaad
waarvoor hij werd uitgeleverd.
6. Elk der contracteerende pa tijen zal de kosten dragen, Kosten ten laste
veroorzaakt door het arrest, binne zijn grondgebied, de be- der .~ontracteerende
waring en het vervoer naar zijne grenzen van de personen partiJen.
die men moge goedvinclen uit te everen krachtens de tegenwoordige Conventie.
7. De tegenwoorclige Conve:p.tie zal in werking treden In werking ~reden
van af den datum derzelver publicatie in de Gouvernements der Conventle.
Courant van de Transvaal en ,van den Oranje Vrijstaat
I
respectievelijk.
8. Elk der contracteerende partijen kan deze Conventie Regt der contractee1
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rende partijen om te eeniger tijd doen ~indigen na eene kennnisgeving van
C_on!entie te doen twaalf maanden van zij~ voornemen aan de andere partij.
e~ndig~n, door kenTen bewijze waarvan de partijen in dezen dezelve hebben
msgevmg.
'
.

geteekend en hunne res~ect1eve zegels daaraan hebben gehecht.

Aldus gedaan te ~oemfontein, op den tweeden dag van
Februarij, in het jaar orzes Heeren een duizend acht honderd
en tachtig.
(Zegel)

I
II

J. H. BRAND,

~retori&,

President.

Aldus gedaan te
op den tienden dag van
Februarij, in het jaar bnzes Heeren een duizend acht honderd en tachtig.

I

(Zegel)

l
'

"\V. 0"\VEN LANYON,
Administrateur.

(Get.) W. OWEN LANYON,
Administrateur.

PROCLAMATIE,
Door Zijne Excellentie WILLIAM OWEN LANYON, Kolonel,
Ridder van de Meest Eervolle Orde van het Bad, en Ridder van de Meest Onderscheiden Orde van St. Michael
en St. George, Administrateur van het Gouvernement
van het Transvaalsche Grondgebied in Zuid Afrika.

Inleiding.

NADEMAAL een getal der inwoners van Middelburg,
een gedeelte van de plaats genoemd Nooitgedacht, gelegen
nabij Tafelkop, in het district van Middelburg, met het
doel gekocht hebbende om aldaar een nieuw dorp op te
rigten en te stichten, en zoodanig dorp opgerigt en gesticht
en aanzoeken gedaan hebbende bij het Gouvernement van
dit Grondgebied om genoemd dorp onder het bestuur en
administratie van gezegd Gouvernement te plaatsen; en
nademaal genoemd dorp wordt verondersteld van groot
voordeel te zijn voor de inwoners in de omstreek daarvan
wonende:
Zoo is het dat ik bij deze proclameer, declareer en bekend maak dat van af den 12den dag van Februarij h.et
genoemde nieuwe dorp gelegen op genoemde plaats Noo1t-
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gedacht, nabij Tafelkop, in het district van Middelburg, te Proclamatiev.plaats
worden genoemd
N ooitgedachi, distr.
ERMEL 0 ,

Middelburg, als een
dorp grondgebied
d
d
d
·
metnaam v.Ermelo,
on erworpen aan e a m1- onder administratie
het Transvaalsche Gouver- van later te benoevan zal in handen worden men ambtenaren.

. d za1 ZIJn,
··
een d orp gron dgeb1e
nistratie, beheer en bestuur van
nement, en de administratie er
gesteld van die ambtenaren welke hierna door het Gouvernement zullen worden aangesteld.
GOD BEHOEDE DE KONINGIN.
Gegeven onder mijne hand en zegel te Pretoria, Transvaal, dezen twaalfden dag van Februarij, 1880.
Op last van Zijne Excellentie,
H. C. SHEPSTONE,
W aarn. Koloniale Secretaris.
Koloniale Secretarie, Transvaal,
14 'Februarij 1880.

(Get.)

G. J. WOLSELEY,
Gouverneurl

PROOLAMATIE,
Door Zijne Excellentie Sir GARNET JOSEPH WOLSELEY,
Generaal in Rarer Majesteits Leger, Ridder Groot Kruis
van de Meest Onderscheiden Orde van St. Michael en
St. George, Ridder Commandeur van de Meest Eervolle
Orde van het Bad, Gouverneur en Opperbevelhebber in
en over de Traiisvaalsche Provincie.

NADEMAAL door een Order in Rade, gedateerd den Inleiding.
4den dag van Februarij 1878, een zekere Proclamatie uitgevaardigd door Sir Theophilus Shepstone, Ridder Commandeur van de Meest Onderscheiden Orde van St. Michael
en St. George, gedateerd den 18den dag van Mei 1877, voor
het oprigten van het Hoog Geregtshof van de Transvaal,
was goedgekeurd en verklaard effect te hebben voor alle
doeleinden.
En nademaal de Hog Edel Gestrenge de Secretaris van
Staat eene verdere Order heeft overgezonden van Hare Majesteit de Koningin in Rade, gedat.eerd den 27 sten dag van
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Bekendmaking van November 1878,
Majesteits Koninklijke Wil, betrefOrde in Rad~ b~tref- fende de Constitutie van het Hoog Geregtshof van de Transfende constitut1e v.
d
d
Hoog Geregtshof. vaal beken maken e ;

Zoo is het dat ik genoemde Order in Rade hiermede
ter algemeene informatie bekend maak.
GOD BEHOEDE DE KONINGIN.

Gegeven onder mijne hand en zegel ten Gouvernementshuize te Pretoria, op dezen Negenden Dag van Maart, Een
Duizend Acht Honderd en Tachtig.
Op last va~ Zijne Excellentie,
I

H. C. SHEPSTONE,
W aarn. Koloniale Secretaris.

Aan het Hof te Windsor,
! den 27sten dag van November 1878.
I

Tegenwoordig :
HARER ALLER VOORTREFFELIJKSTE MAJESTEIT
DE KONINGIN.
DE LORD PRESIDENT.
Dil GEHBIME ZEGELBEW AARDER.
DE HEER SECRETARIS CROSS.

Inleiding.

NADEMAAL eene zekere Proclamatie uitgevaardigd door
Sir Th. Shepstone, Ridder Commandeur van de Meest Onderscheiden Orde van St. Michael en St. George, gedateerd
den 18den dag van Mei 1877, 1) voor de daarstelling van
het Hoog Geregtshof der Transvaal bij een Order in Rade,
gedateerd den 4den dag van Februarij 1878, werd bekrachtigd en verklaard effect te hebben voor alle doeleinden,
welke gezegde Proclamatie in de Schedule aan gezegd Order
wordt vermeld.
En nademaal er in de gezegde Proclamatie wordt be·
paald dat het gezegde Hof zal gehouden worden door en tot
Voorzitter zal hebben een Regter, die genoemd zal worden
" Regter van het Hoog Geregtshof der Transvaal," en zijn
ambt zal bekleeden gedurende goed gedrag;
En nademaal het raadzaam is het aantal Regters van
het gezegde Hof te vermeerderen,
1) Zie ante bl. 703.
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Zoo is het dat Hare Majesteit, bij en met het advies
van Haren Geheimen Raad, bij dezen eveelt als volgt : ART. 1. Het Hoog Geregtshof der /Transvaal zal bestaan Zamenstelling van
uit en gehouden worden door en voot zooveel Regters, het Hoog Geregtshof.
getal drie te eeniger tijd niet te bov~ngaande, als de Gouverneur of de Ambtenaar die het Gouvernement der Kolonie
administreert, van tijd tot tijd zal/aanstellen onder Harer
Majesteits Instructien, kenbaar ge~aakt door een Rarer
Majesteits Principale Secretarissen v~n Staat.
·
2. Al zoodanige Regters zullen/ aangesteld worden bij AanstellingvanRegeene Commissie onder het Openba:r;~ Zegel der Kolonie, en tersonderCommissie
zullen .hun ambt bekleeden gedur~de goed gedrag.' een van gedurend~
drag en ti telgoed
vangezoodamge Regters zal genoemd
orden " Hoofdregter der regters.
Transvaal," en iedere andere zoo anige Regter zal genoemd
worden Strafregter (Puisne Judg~ daarvan.
De Hoofdregter der Transvap.l, <!lie voor den tijd ditHoofdregter en
ambt bekleedt, zal Voorzitter zij:p. van het Hof, en de Straf- Strafregters.
regters zullen, indien er ter eenfiger tijd meer dan een zijn,
in rang tot elkander staan volgtms de prioriteit hunner resi
pectieve aanstellingen.
4. Het Hof zal geacht worden behoorlijk zamengesteld Hof behoorlijk zate zijn gedurende en niettegepstaande eenigerlei vacaturen mengesteld nietin het ambt van den Hoofdrpgter of van eenigerlei Straf- ~~:~~~~~~de
regter.
/
. 5. Al de gezegde Regter~ zullen, uitgenomen zooals hi er- Jurisdictie van Mn
bij of bij Wet anderzins wprdt bepaald, in alle opzigten Regter.
gelijke magt, gezag en juris~ictie hebben. Eenigerlei Regter
mag in zichzelven alle en e~nigerlei gedeelte der oorspronke- Dekreeten of orders
lijke jurisdictie van het Hqf uitoefenen en zal voor zoodanig ond~rhevig aan
doeleinde een Hof zijn en 'uitmaken · maar alle Dekreeten appel naar hetvolle
I
'
d h .
..
Ho f.
en 0 r ders van een enke1 egter zullen on er ev1g ZIJn aan
een Appel naar het volle of, op zoodanige wijze en zoodanige termen als door eenigerlei algemeene Regelen of
Orders, waarbij de regtspl' ging van het Hof wordt geregeld,
zullen worden voorgeschr ven.
6. Het volle Hof z een Hof van Appel zijn, en zal Volle Hof met twee
voor dit doeleinde ten v le zamengesteld zijn · door eenigerlei of drie Regterrs een
twee Regters ; en in gev l van geschil, zal de beslissing der Hof van Appel.
meerderheid van de Re ers, indien er meer zijn dan twee,
de Uitspraak zijn van et Hof; maar zoolang er slechts twee Beslissende stem
Regters van het Hof zij dan zal in geval van verschil de van Hoofdregter.
beslissing van den Hoo a'regter of' W aarnemende Hoofdregter
de Uitspraak zijn van et Hof.
W aar er in de ge egde Proclamatie bepaald wordt dat Toepassing v. vroe·
de gezegde Regter een · erlei daad zal doen of waar er an- gere proclamati~.
derzins melding gema t wordt van den 'gezegden Regter,
zal dezelve genomen orden van toepassing te zijn op den
Hoofdregter en iedere anderen Regter van het Hof.

~
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Bekrachtiging van
De gezegde Proclamat e, van den 18den dag van Mei
proclamatie.
1877, wordt hierbij in ied r opzigt bekrachtigd behalve zoo

verre als dezelve hierbij o zettelijk veranderd is. 1)
C. L. PEEL.

(Get. W. OWEN LANYON,
I
Administrateur.
(11 Maart 1880.)

WET No. 1, 1880.
(Vastgesteld door den Gouverneur van de Transvaalsche
Provincie, met advies en toestemming van
derzelver W etgevende Vergadering.)
" Om voorziening te maken in de afwezigheid van een openbaar zegel voor de \ Transvaalsche Provincie, voor het
gebruik van het pr\vaat zegel van den ambtenaar die
het Transvaalsche Go,vernement bestuurt."

[Deze Wet is vervallen , t de teruggave van het land.]
\

(Get.) W. OWEN LANYON,
Administrateur.
1
I

WET No. 2, 1880.
(Vastgesteld door den Administrateur van de Transvaalsche
Provincie, met advies en toestemming van
derzelver Wetgevende Vergadering.)
"Voor de herroeping van de 'Vet genoemd Oorlogs Wet."

Inleiding.

N ADEMAAL het raadzaam is om de wet bekend onder
den naam van " Oorlogs Wet," goedgekeurd en bekrachtigd
1) Zie Proclamatie 9 Augustus 1881, Bijlage Grondwet 1881, Wetten
No, 3, 1883, en No, 6, 1885.
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door de Hoog-Edel Achtbare VolLsraad, ·op den twaalfden en
dertienden dag van Maart 1866, ~erug te trekken:
Zoo is het derhalve vastge$teld door Zijne Excellentie
den Administrateur van het Tralisvaalsche Grondgebied, met
ad vies en consent van de W etge,/vende Vergadering daarvan.
ART. .1. Dat de wet genoemd genaamd de " Oorlogs Oorlogswet van 1866
Wet," goedgekeurd en bekrachtigd door den HEd. Achtbare herroepen.
·
Volksraad op den twaalfden e:Q dertienden dag van Maart
1866, zal en is hiermede herroeten. 1)
2. Deze Wet zal in werking treden en van kracht zijn In werking treden
van af hare bekendstelling in ! de Transvaalsche Gouverne- van de wet.
ments Oourant.
Gegeven ten Gouverneme14its Huize, dezen Negenden
Dag van April 1880.
[
Op last van Zijne Excellentie den Administrateur,
GEORGE HUDSON,
Koloniale Secretaris.

(Get.) W. OWEN LANYON,
Administrateur.
(9 April 1880).

WET No. 3, 1880.
(Vastgesteld door den Gouverneur der Transvaalscb.e
Provincie, met advies en toestemming van
derzelver W etgevende Vergadering.)
" Om zekere personen te indemni:ficeren met betrekking tot
handelingen gedaan gedurende de uitvoering van zekere
militaire ondernemingen tegen vijanden en rebellen."
[Deze wet is niet meer van beteekenis, zijnde eene
tijdelijke maatregel tot schadeloosstelling van handelingen
door den Gouverneur gedaan gedurende de Sekukuni en
Zulu oorlogen].

1) Deze herroeping is ter zijde gesteld door de proclamatie der Oorlogswet, dd. 16 December 1880. te Paardekraal, goedgekeurd door V.R.B.
dd. 15 April 1881, art. 8, te Heidelberg.
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(Get.) W. OWEN LANYON,
Administrateur.
(11 April 1880.)

WET No. 4, 1880.
(Vastgesteld door den Gou verneur van de Transvaalsche
Provincie, met advies en toestemming van dezelver
Wetgevende Vergadering.)
"Voor de toekenning van Hare Majesteit zekere somma'S van
geld om zekere uitgaven van het Burgerlijk Gouvernement en zekere andere onkosten verbonden met de
Openbare Dienst, voor het jaar Een Duizend Acht
Honderd en Tachtig, te dekken."
[Deze Wet, zijnde slechts de Begrooting voor het jaar
1880, is niet geplaatst.]

(Get.) W. OWEN LANYON,
Administrateur.

WET No. 5, 1880.
(Vastgesteld door den Gouverneur van de Transvaalsche
Provincie, met advies en toestemming van
dezelver W etgevende Vergadering.)
" Om het gebruik van Dynamiet, of andere ontplofbare stoffen
met het doel om visch te vangen of te vernielen in rivieren, zeeen, dammen, reservoirs of riviertakken daarmede verbonden, binnen dit grondgebied te verhinderen."

Inleiding.

NADEMAAL het raadzaam is om voorziening te maken
voor de bescherming van visch binnen deze Provincie :
Zij het hiermede vastgesteld door den Administrateur
van de Transvaalsche Provincie door en met toestemming
van de W etgevende Vergadering daarvan als volgt :

Korte Titel.

I. Deze Akte mag aangehaald worden als de " Visch
Bewaring Wet, 1880."
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II. Eenig persoon dynamiet gebruikende, of eenig ander Personen dynamiet
ontplofbare stof, om visch te vangen of te vernielen in eenige of and er 01;-tplofbare
rivier, zee, dam, reservoir, of nevenstroom in verband met !~~!~ebtreuikende omf
. zoo dan1g
. r1v1er,
. .
. h et ZlJ.. publ"1ek te vernielen
vangen o
eemg
zee, d am, of reservmr,
onderof privaat binnen het grondgebied, zal onderhevig zijn indien hevig aan boeten.
hij overtuigd wordt :1.-0f aan eene boete niet te bovengaande £10, en Op eerste overtuibij gebreke van betaling aan eene maand gevan- ging.
genisstraf, of, naar het oordeel van het Hof, gevangen gezet te worden met of zonder harden
arbeid voor den tijd twee maanden niet te bovengaande.
2.-0p eene tweede overtuiging aan eene boete niet Op tweede overtuite bovengaande £20, en bij gebreke van betaling ging.
aan twee maanden gevangenisstraf, of voor een
tijdperk van gevangenis met of zonder harden
arbeid, niet te bovengaande vier maanden.
3.-0p eene derde of opvolgende overtuiging aan eene Op derde, of volboete £50 niet te bovengaande, en bij gebreke gende overtuiging
van betaling aan zes maanden gevangenis, of
aan een tijdperk van gevangenis, met of zonder
harden arbeid, niet te bovengaande negen maanden.
Ill. De Landdrost van het distrikt in 't welk eenige Landdrost gemagovertreding van eenige bepalingen dezer wet beweerd werden tigd om zaken te
..
. . a·1ct•1e b ebb en om een1g
. persoon b e- venvermelde
onderzoeken en bob egaan t e ZlJn,
za1 JUris
"boeten
schuldigd van zoodanige overtredingen teregt te stellen, en op te Ieggen.
de boeten hierin vermeld op te leggen.
IV. Deze wet zal van kracht zijn van en na datum van In werking treden
hare publicatie in de Transvaalsche Gouvernements Oourant. der wet.!
Gegeven ten Gouvernementshuize, dezen Dertienden dag
van April, 1880.
Op last van Zijne Excellentie de Administrateur,
GEORGE HUDSON,
Koloniaal Secretaris.
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W. 0"\VEN LANYON,
Administrateur.

WET No. 6, 1880.
(Vastgesteld door den Gou verneur van de Transvaalsche
Provincie, met advies en toestemming van derzelver
W etgevende Vergadering.
" Om zekere W etten en Besluiten door den Volksraad van
de Zuid Afrikaansche Republiek gepasseerd te veranderen
en te amanderen en om het tegenwoordig bedrag van
Belasting op de Naturellen dezer Provincie te veranderen."

N ADEMAAL het raadzaam is de uitgevaardigde W etten
en Besluiten, gepasseerd door den Volksraad van de vroegere
Zuid Afrikaansche Republiek, met betrekking tot de opgaaf
op de stroohutten of woningen der Naturellen in zekere
opzichten te veranderen en te wijzigen en eene algemeene
en eenvormige opgaaf op de stroohutten of woningen der
Naturellen door het geheele Transvaalsche grondgebied op
te leggen:
En nademaal het raadzaam is om zekere Kantoorpenningen te he:ffen op Passen aan Inboorlingen toegekend die
door deze Previncie passeren of in deze Provincie reizende:
Zoo wordt hiermede vastgesteld door den Administrateur van de Pro·vincie van het Transvaalsche Grondgebied,
met toestemming en advies van de Wetgevende Vergadering
daarvan, als volgt :Herroeping van alle
I. Alle Besluiten gepasseerd, en W etten uitgevaardigd
besluiten en wetten door den Volksraad van de vroegere Zuid Afrikaansche Reonbestaanbaar
en publ'1ek , In
· zoo verre as
1 ZIJ.. onb estaanb aar en striJ"d'1g ZIJll
..
strijdig
met deze
wet.
met eenige der Bepalingen van deze Wet zullen zijn, en
dezelve zijn hiermede herroepen.
Wet No. 4, 1873, en
II. Wet No. 4 van 1873, genoemd "Wet voor de Uitreigedeelte v. Wet No. king der Passen aan Naturellen in de Zuid Afrikaansche
3 1876
'
• herroepen. Republiek," goedgekeurd en vastgesteld bij Volksraads Besluiten dds. 5den en 6den Augustus, 1872, Art. 184 en 189,
en gewijzigd bij Volksraads Besluit, dd. 10 Maart 1873, Art.
33, 1) en Artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 en 17, van Wet No. 3,
van 1876, genoemd "Wet betre:ffende de Naturellen, goedgekeurd en vastgesteld bij Volksraad Besluit, dd. 9den Junij
1876, Art. 143, 2) zullen zijn en zijn hiermede herroepen. 3)
Inleiding.

1) Zie ante bladzijde 480.
2) Zie ante bladzijde 662.
3) Zie art. 1 van Wet No. 11, 1881, (Tusschen Regering) en art. 1
van Wet No. 4, 1885.
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Ill. Eene jaarlijksche be1asting van Tien Shillings (10) Eene belasting van
sterling za1 betaa1baar zijn, en wordt hiermede betaa1baar Tien. Shillings voor
gemaakt met betrekking t~t ied~r stroohut of wo.ni~g be- ~~tdJ~~ri;g:~~ s~i~~:
woond door eenen Inboorhng b1nnen deze ProvinCie, en hut of woning.
geheven worden voor het tijdperk beginnende met den 1sten
dag van Januarij en eindigende met den 31sten dag van
December, Een Duizend Acht Honderd en Tachtig, op en
na eenig datum hierna door Proc1amatie van den Administrateur of den ambtenaar het Gouvernement besturende,
vastge8te1d. 1)
IV. Van, of na, den Eersten dag van Januarij, Een Eene jaarlijksche
Duizend Acht Honderd Een-en-Tachtig, de bovengenoemde op~a~f van Tien
·
.. h e opgaaf van oe
_1!)1 8t er1'1ng za1. verva.
11en, en 18
· Sh1llmgs
opgelegd
Jaarl1Jk8c
op iederestroohutof
hiermede betaalbaar gemaakt met betrekk1ug tot 1eder stroo- woning van af den
hut of woning door eenen inboorling binn~n deze Provincie 1sten Januarij 1881.
bewoond, en za1 geheven worden op eeniger1ei dag op en
na den Eersten dag van Januarij, in elk en ieder volgend
jaar, als door den Administrateur of den ambtenaar die het
Governement bestuurt moge worden gela8t.
V. De voornoemde opgaaf za1 betaa1d word en door den Door wien, aan wien
Inboorling bewonende, gebruikende, of aanspraak-makende en wanneer de geop zu1ke Hut of woning a1s voornoemd, gedurende het jaar ~~~~ei~pgaafbetaal
of ten tijde der invordering der opgaaf voor het jaar, met
betrekking waaraan zoodanige opgaaf za1 betaa1baar zijn, en za1
daarom betaald worden door den Inboorling, verpligt om
dezelve te beta1en, aan zu1k ambtenaar a1s behoor1ijk za1
gemagtigd zijn, a1s hierna genoemd, om deze1ve in te vorderen en te ontvangen, op zu1ke tijd en plaats a1s de Administrateur of ambtenaar voor den tijd het Gouvernement
van dit Grondgebied besturende, voor ten dien einde za1
bepa1en.
VI. De Administrateur, of de ambtenaar voor den tijd Administr. zal onthet Gouvernement besturende, mag van tijd tot tijd zu1ke vangers aanstellen.
per8onen aanstellen a1s hij za1 goed vinden om ontvanger8 te
z~jn van de voornoemde opgaaf.
De onkosten van de in- Onkosten van Invor..
vordering van de voorme1de Hut- of Woningbelasting za1 dering het bedra9
5 per cent met
door de gemelde
Administrateur
betaald worden uit de a1- van
.
.
t~ bovengaande;
gemeene 1nkomsten, m1ts dat het gehee1 bedrag a1dus ge- betaalbaar uit dealauthorizeerd niet te boven zal gaan een bedrag van 5 per cent gemeene !n~omsten
op de gehee1e 80m ingevorderd.
der Provm01e.
VII. Ieder vreemde Inboorling, eenigerlei district van Vreemde Inboorlindeze Provincie binnenkomende, za1 verp1igt zijn om aanzoek gen ~.oeten passen
te doen bij den Landdrost van het district a1waar zoodanige verknJgen.
Inboorling het eerst binnenkomt, of bij zoodanig ander
ambtenaar als moge worden aangeste1d met het doe1 om
zulke pa8sen uit te reiken voor een pas. De Landdrost, of
ander ambtenaar a1s voornoemd, zal verpligt zijn zoodanig
1) Zie Proclamatie d.d. 15 April 1880, infra Bl. 751.
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Landdrost moet zoo- pas
danige pas uitreiken. fooi

of aanzoek te verleenen, en is hiermede gemagtigd eene
van een shilling van ieder Inboorling, zoodanige pas
vragende, te laten betalen. Eenig zoodanig Naturel reizende
Eenige vreemde In- in eenige gedeelte van de Provincie van de Transvaal, en
boorlin&' re~zende in op verzoek van eenig burger falende of weigerende zoodanige
de ProvmkCie ~onndd.eenr pas te produceeren, zal op bewijs voor eenig Landdrost of
een
pas bevonden,
an, 1 1 persoon JUris
•
• d' t'
. h et d'ISt riC
. t , on derh ev1g
. ZIJn
..
schuldig
IC 1e h ebb en d e In
gestraft worden.
aan een boete niet te boven gaande £1 (Een Pond), of in
gebrek van betaling, aan gevangenis8traf met of zonder harde
arbeid, voor een tijdperk niet te bovengaande tien dagen. 1)
Provinciale InboorVIII. Ieder Inboorling van deze Provincie, wenschende
lingen m~eten pas- van een distrikt naar het andere te reizen, zal verpligt zijn
~=~s vz~J~~~g~~t ~;~~ om bij den L.anddrost of C?mmissaris voor ·de Naturellen
distrikt naar het an- van zijn distr1kt, of zoodamg and er ambtenaar aangesteld
dere reizen.
met het deel om zulke passen uit te reiken, aanzoek te
doen voor een pas. De Landdrost, Commissaris, of eenig
ander ambtenaar, als voornoemd, zal verpligt zijn zoodanig
pas te verleenen, mits dat ieder zoodanige ambtenaar verpligt zal zijn zulke pas toe te staan op applicatie: Mits de
applicant kan bewijzen dat zijne hut- of woningbelasting
voor het jaar betaald is. 2)
Hoedanig regulatien
IX. De Administrateur, of ambtenaar, voor den tijd het
kunnen worden ge- Gouvernement administreerende mag met ad vies van zijnen
maakt om de bepa- .
'
'
.
lingen van deze wet U1tvoerenden Raad, zulke Regelen en Re~ulat1en maken. en
beter ten uitvoer te opstellen, 3) en zulke orders geven : en, 1n geval van metbrengen.
betaling van de hut of woning belasting, of van uitwijking
van een der bepalingen van deze Wet, zulke boeten en straffen
opleggen als hij raadzaam zal oordeelen voor de behoorlijke
invordering van gezegde hutbelasting ten uitvoer te brengen;
en hij mag, van tijd tot tijd, met advies van zijnen UitvoeHoedanig regulatien renden Raad, veranderen, wijzigen, verbeteren, of vernietigen
veranderd kunnen zulke Reglementen Regulatien en Bevelen en alle zulke
worden
'
'
.
'
·
Reglementen, Regulatien, en Bevelen zullen dezelfde kracht
en gevolg hebben alsof zij in deze Wet bepaald of een gedeelte van deze Wet uitmaakten : Mits dat de boeten of
straffen voor de overtreding van eenige van de gemelde
regelen en regulatien, of van de overtreding van zoodanige
Boeten het bedragv. orders als voormeld, niet zal bovengaan een bedrag van £10
£10 of ~ maand.en ( tien pond en) sterling, of gevangenisstraf, met of zonder
gevangemsstraf met h d
· d ne
· maan d en te b oven
te bovengaande.
ar e arb e1'd , voor een tiJ''dperk n1et
gaande.
Uitlegging van het
X. Het woord " Inboorling" of " Naturelle" in deze
woord Inboorling. Wet zal beteekenen eenigerlei persoon behoorende a[m, of

1) In verband hiermede zie art. 6 van Wet No. 4, 1885.
2) Zie Gouvernements Kennisgeving No. 175, d. d. 13 August us 1880.
Zie verder Proclamatie van het Driemanschap, d.d. 6 December 1881, en
Gouvernements Kennisgeving No. 239, d.d. 14 November 1883.
·
3) Zie Proclamatie 15 April 1880 en artt. 8 en 14 van Wet No. 4. 1885.
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zijnde een afstammeling van, eenigerlei Naturellen stammen
van Zuid Afrika. 1)
XI. Deze Wet zal in werking treden, Etn van kracht zijn In werking treden
van af hare bekendstelling in de Gouvernem.ents Couro. nt. van de wet.
Gegeven ten Gouvernements Huize dezen N egenden Dag
van April, 1880.
Op last van Zijne Excellentie den Administrateur,
GEORGE HUDSON,
Koloniaal Secretaris.

(Get.) \V. OWEN LANYON,
Administrateur.

PROOLAMATIE,
Door Zijne Excellentie WILLIAM OWEN LANYON, Kolonel,
Ridder van de Meest Eervolle Orde van het Bad, en
Ridder van de Meest Onderscheiden Orde van St. Michael
en St. George, Administrateur van het Gouvernement van
het Transvaalvaalsche Grondgebied in Zuid Afrika.

NADEMAAL voorziening is gemaakt door de N egende Inleiding.
Sectie van Wet No. 6, 1880, 2) getiteld "Wet om zekere
Wetten en Besluiten door den Volksraad van de Zuid-Afrikaansche Republiek gepasseerd te veranderen en te amanderen
en om het tegenwoordig bedrag van belasting op de Naturellen
dezer Provincie te veranderen," voorziening is gemaakt dat
de Administrateur van de Regering der Provincie van de
Transvaal, met ad vies en consent van zijn Uitvoerenden Raad,
gemagtigd zal zijn te maken, en op te st~llen, zoodanige
regels en regulaties, en zoodanige bevelen te geven, en in geval
van niet-betaling, of ontduiking van een der bepaling;::m van
gezegde wet, zoodanige boeten en straffen op te leggen, niet
te bovengaande de som van £10, of gevangenstraf, met of
zonder harden arbeid, voor niet meer dan drie maanden,
zooals hij raadzaam moge achten voor de behoorlijke uitvoering der voorzieningen dezer wet ; en nademaal in de gezegde sectie der voormelde wet alsmede voorziening is ge1) Zie verder uitleg van de beteekenis kleurling, gegeven door art. 6
van Wet No. 2, 1883.
2) Zie ante bladzijde 750.
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maakt dat alle zoodanige regulaties en orders van dezelfde
kracht en uitwerking zullen zijn. alsof zij als een deel der
gezegde wet gepasseerd warel)., en een deel daarvan uit
maakten:
Proclamatie van reDerhalve nu proclameer ik hiermede, en stel bekend
gulaties volgens art. dat met ad vies en consent van den Uitvoerenden Raad
91 van
Wet No. 6, 1'k d e vo1gend e rege Is, regu Iat'1es en ord ers h eb. gen;taakt en'
880 •
opgesteld, welke hiermede ter algemeene kenn1sgevmg worden gepubliceerd.
GOD BEHOEDE DE KONINGIN.
Gegeven onder mijne hand en zegel te Pretoria, Transvaal, dezen 15den dag van April, in het J aar Onzes Heeren
Een Duizend Acht Honderd en Tachtig.
Op last van Zijne Excellentie,
GEO. HUDSON,
Koloniale Secretaris.

REGELS, REGULATIES EN ORDERS,
OPGESTELD ONDER DE NEGENDE AFDEELING VAN
WET No. 6, 1880.
· Administrateur zal
I. De Administrateur of Ambtenaar voor den tijd de
tijd b~pale.n wanneer Regering uitoefende, zal elk jaar den tijd bepalen wanneer
belasti~g m te vor- de belasting bepaald biJ' Wet 6 1880 in te vorderen is
deren 1s
'
'
'
'

·

en zal door den Secretaris voor Naturellen Zaken de verschillende Ontvangers gevolgelijk minstens een maand v66r
zulken tijd kennis geven.
Pligten van belasII. De ontvangers zullen op ontvangst van zulke kenting ontvangers.
nisgeving, dadelijk al de Kapiteins en Opperhoofden in zijn
distrikt kennis geven dat hij op zekeren dag of dagen, en
op zekeren plaats of plaatsen door hem te worden bepaald,
zoo spoedig mogelijk na den datum door den Administrateur
of den Ambtenaar tn dien tijd de Regering uitoefende vermeld, tegenwoordig zal zijn om de belasting te ontvangen,
en dat de gezegde Kapiteins of Opperhoofden dan en daar
met hun volk tegenwoordig moeten zijn om te betalen.
Bedrag van HutbeIll. De belasting te worden betaald is 10s. voor elke
lasting. betaalbaar en ieder hut of woning en is betaalbaar en zal worden indoor e1genaar van gevor d er d van d en b ewoner
'
·
hut.
of mgenaar
van gezegde hut of
woning, en, indien uitvoerbaar, moet betaald worden door
of in de tegenwoordigheid van den Kapitein of Opperhoofd.
Met dien verstande evenmin, dat geene hut of woning door
meer dan eene vrouw bewoond worde.
Belasting betaalbaar
IV. Deze belasting zal verschuldigd en betaalbaar zijn
binnen eene maand. binnen eene maand van den datum bepaald door den Ont-
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vanger aan den Kapitein of Opperhoofd, tot de betaling
daarvan door zijn volk.
V. Eenige eigenaar of bewoner van eenige hut ofwoning, Boete bij niet betadie niet binnen eene maand betaald als voorzegd, zal onder- len b.~nnen bepaalhevig zijn aan eene boete van ls. voor iedere hut, boven den tlJd.
en behalve de betaling der belasting.
VI. De Kapitein of Opperhoofd zal den Ontvanger met Kapitein zal ontvan·
dit gedeelte van den stam verblijfhoudende in het district ger ontmoeten.
waar hij woont ontmoeten, en kan den induna of onderkapitein, die bij het andere gedeelte der stam woont, afvaardigen om hem voor den Ontvanger in het andere distrikt te vertegenwoordigen.
VII. In geval van niet betaling van deze be1asting of Jurisdictie van onteenige ontduiking der bepalingen van Wet No 6 1880 zal vanger bij niet beta' k en' en ling of ontduiking.
d e 0 n t vanger d e magt h ebb en d e zaak te on·derzoe
summier af te doen, en zal geregtigd zijn eene boete op te Bekrachtiging van
1eggen van niet meer dan £10, of gevangenisstraf, met ofvonni~ door den Sezonder harden arbeid, voor ee~ tijd van dri~ maanden ~iet ~~~l~~~~a'iroe~~ Natute bovengaande voor e1ke en 1edere zoodamge overtredmg.
Met dien verstande evenwe1, dat geene boete zal opge1egd Kapiteins niet onworden in het geval van een Kapitein of Opperhoofd, tot derworpen aan gedat de handelingen aan den Secretaris van N aturellen Zaken vangemsstraf.
zijn onderworpen en het vonnis door hem is bekrachtigd,
en geen vonnis van gevangenstraf zal eenigen Kapitein of
Opperhoofd opge1egd worden.
VIII. Indien op vo1doende wijze aan den Ontvanger Boete bet~al?a~r
bewezen wordt, dat de Kapitein of Opperhoofd bekend was door Kapitem m
· h et geh e1m
· med ewerk te tot zu11{e hle
· t b et a11ng
. zekere gevallen.
me t , of. 1n
of ontduiking, zal hij dan en daar gemagtigd zijn eene boete
op te 1eggen, de som van £10 niet te bovengaande, op zoodanigen Kapitein, zulke boete evenwe1 za1 niet ingevorderd
worden, dan nadat de handelingen naar den Secretaris voor
Naturellen Zaken zullen zijn verwezen en door hem bekrachtigd.
IX. Het zal de pligt zijn van den Landdrost of anderen Pligt van Land~rost
ambtenaar daarmede be1ast, om op aanvraag passen af te of andere pasu1t. eemg
. d'ISt riC
. t d ezer deelers.
geven aan elk en vreem d en nature1 d 1e
Provincie inkomt, of daarin gevonden wordt, waarvoor de
betaling van ls. za1 gevorderd worden.
X. De Landdrost of anderen ambtenaar daarmede be- Pligt van Landdrost
last, za1 gehouden zijn om op aanzoek vrij van betaling of ande:. ambtenaar
.
· · betr. vnJe passen.
een pas a f te geven aan een1gen
nat ure l d ezer p rov1ncu~,
die wenscht van het eene district naar het andere te reizen.
XI. Eenige zu1ke vreemde nature1, gevonden in eenig Naturellen zonder
district dezer Provincie, of eenig nature1 gevondon in eenig pas ?evonden onder. t riC
· t and ers d an d at waar1n
· h"
.. verbl"fhev1g
aan boete of
d IS
1J gewoonl"k
IJ ZIJn
IJ gevangenis.
houdt, door eenigen burger of policie ambtenaar zonder
zulken pas, en voor den Landdrost of anderen ambtenaar,
tot dat doe1 aangeste1d, gebragt zijnde, za1 bij bewijs, tenzij
hij voldoende kan verklaren hoe hij niet in bezit van den
48
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pas is, onderhevig zijn aan eene boete van niet meer dan
£1, of in geval van niet betaling tot gevangenis, met of
zonder harden arbeid, voor eenigen tijd, 10 dagen niet te
bovengaande.
Op last,
H. C. SHEPSTONE,
Secretaris voor Naturellen Zaken.
Kantoor van den Secretaris
voor Naturellen Zaken,
Transvaal, 15 April 1880.

(Get.) W. OWEN LANYON,
Administrateur.

PROCLAMATIE,
Door Zijne Excellentie WILLIAM OWEN LANYON, Kolonel, Bidder van de Meest Eervolle Orde van het
Bad en .Ridder van de Meest Onderscheiden Orde
van St. Michael en St. George, Administrateur van
het Gouvernement van het Transvaalsche Grondgebied in Zuid-Afrika.

NADEMAAL bij de Derde Sectie van Wet No. 6, 1880,
getiteld "Wet om in zekere opzigten zekere Wetten gepasseerd en Besluiten genomen door den Volksraad van de
voormalige Zuid Afrikaansche Republiek, te veranderen en
te amenderen, en om het tegenwoordig bedrag van belasting op naturellen in deze Provincie te veranderen," de magt
is verleend aan den Administrateur der Regering van de
Provincie der Transvaal, om de tijd te bepalen wanneer de
door genoemde wet vastgestelde belasting betaalbaar zal zijn.
Bekendmaking dat
Zoo is het dat ik hiermede proclameer en bekend maak
Hutbelasting op Na- dat de gezegde belasting verschuldigd en betaalbaar zal zijn
turellen van heden
d d
k ·
h'
af betaalbaar is.
na e agtee en1ng 1ervan.

Inleiding.

GOD BEHOEDE DE KONINGIN.
Gegeven onder mijne hand en zegel ten Gouvernements
Huize te Pretoria, op dezen 15den dag van. April, Een
Duizend Acht Honderd en Tachtig.

Op last van Zijne Excellentie,
GEO. HUDSON,
Koloniale Secretaris.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

1880]

755

(Get.) W. OWEN LANYON,
.Administrateur.
(11 Mei 1880.)

WET No. 7, 1880.
(Vastgesteld door den .Administrateur der Transvaalsche Provincie, met ad vies en consent der W etgevende
V ergadering daarvan.)
" Voor de meer behoorlijke administratie van de Uitlevering
.Akten 1870 en 1873, van het Rijks Parlement."
[Deze Wet is vervallen door de teruggave van het land.
Zie verder art. 16 der Londen Conventie en Wet No. 14,
door den Volksraad gepasseerd in Mei 1886.]

(Get.). W. OWEN LANYO ,
Administ teur.

WET No. ' 1880. l)
(Vastgesteld door den .Administ teur der 'fransvaalsche Provincie, met advies en CO sent der vVetgevende
Vergadering aarvan.)
" Voor de betere regeling van h t Kantoor van den Registrateur van cten.''
NADEMAAL het raadzaam i om voorziening te maken Inleiding.
voor de betere regeling van het antoor van den Registrateur van Acten, en voor de voorb reiding en registratie van
Transport-Acten van Grondbezit, chepenkennissen en zoodanige andere Acten, Stukken en ocumenten als geregtigd
zijn om geregistreerd te worden, n ten dezen einde alle
bestaande wetten op dit onderwerp te herroepen en andere
voorzieningen in plaats daarvan te maken ;
Zij het derhalve vastgesteld
or den Ambtenaar die
het Gouvernement bestuurt, met a vies en toestemming van
de Wetgevende Vergadering daarva , als volgt :ART. 1. Het zal en mag wettig zijn voor den Registrateur Welke acten door
van Acten, en hij is hiermede gem tigd en verpligt te attes. denRegistrateurvan
1) Deze Wet is herroepen door V.R.B. 2 November 1881, art. 288.
Zie nu Wet No. 5, 1882.
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Acten moeten gere- teren, registreren ei onderteekenen, alle Acten, Stukken,
gistreerd worden. Verband-Acten Tra sporten en andere Documenten betrek-

king hebbende' op p rsonen en eigendom in de Transvaalsche
Provincie ter registr4tie aangeboden, en die wettig opgemaakt
en voor hem gepa~seerd zijn door eenen Conveyancer of
Transportuitmaker, ~ehoorlijk toegelaten om als zoodanig te
ageren · alsmede te ~ttesteren, registreren en onderteekenen.
zoodanlge Acten, Stukken en Documenten, a1s gewoon1ijk
voor N otarissen gepasseerd worden, mit dezelven in behoorlijken vorm opgemaakt zijn voor eenen Publieken Notaris,
behoor1ijk beeedigd en toegelateu volgens wet, en behoorlijk
met zegels belegd zijn in overeenstemming met de wetten
van deze Provincie. 1
Alle zoodanigeacten
2. Alle Transpdrten van Grondbezit, Schepenkennissen,
~oeten in duplicaat en andere Acten stukken en documenten aan den Registra~n
·
teur van Acten' veytoond om te worden gepasseerd en geregistreerd, zullen ih twee afschriften zijn. De Registrateur
van Acten is hiermede gehouden en gemagtigd, nadat gezegde Acten, Stuk~en en Documenten door hem nagezien
en correct en in behoorlijken vorm bevonden zijn, dezelven
onverwijld te registreren en te onderteekenen, een orgineel
duplicaat van elke Acte, Stuk of Document alzoo geregistreerd za1 opgeteek~nd en in het kantoor van den Registrateur van Acten gedeponeerd worden, en het ander origineel
duplicaat zal terug gegeven worden aan den Conveyancer,
die hetze1ve in het kantoor van den Registrateur van Acten
ingeleverd heeft. /
Welke certificaten
3. Geene Trahsport-Acte noch eenig ander Stuk, Verbanden ~ocumenten zoo- Acte of Document invloed hebbende op Grondbezit zal
damge acten moeten
.
..
: '
.
'
vergezellen.
gesch1kt ZIJn om gepasseerd of gereg1streerd te worden door
den Registrateur van Acten, tenzij dezelve vergezeld is van
een attest van den Landdrost van het district in welke de
grond gelegen is, dat de belasting en andere bijdragen vervallen en hefbaar op het eigendom overgedragen of verbonden, tot op den dag van Transport of V erband betaald zijn,
alsmede door de verklaringen van verkooper en kooper, of
hunne behoorlijk gemagtigde agenten respectievelijk beeedigd,
en door de 1aatste Transport-Acte ten faveure van den verkooper of hypotneeknemer, en door eene procuratie behoorlijk geteekend door twee competente getuigen, behoorlijk
magtigende en V;o1magt gevende aan zoodanigen Conveyancer
om zoodanige Verband-Acte, of ander Stuk of Document te
passeren ; slechts zoodanige Acten kunnen werkdadig en geldig
uitgevoerd en door en voor den Registrateur van Acten
geregistreerd worden.
Zekere acten moeten
4. Alle Transporten, Verband-Acten en andere Stukken
geregistreerd ~n
of Documenten inv1oed hebbende op Grondbezit alsmede
door den Reg1straN t · ..1 "'r b d A
'
teur van Acten on- a11e
o ar1e e v er an - cten of Documenten, zooals V erbanderteekend worden. den voor geldbetalingen, Securiteits-Verbanden, HuwelijksVoo:rwaarden en Kinderbewijzen, of Documenten de erfportie

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

1880]

757

der kinderen van een vroeger huwelijk waarb gende, en
dergelijke stukken, zullen geregistreerd en ondert ekend worden door den Registrateur van Acten.
5. Geene V erbanden, Acten van hypotheek Kinderbe- Registrateur van
wijzen of andere geregistreerde Acten, Stukke~ of Docu- Acten kan alleen
. vern1e
. t'1gd moe t en word en, k unnen1r and ers a1s zekere
men t en d1e
nietigen.acten verdoor den Registrateur van Acten vernietigd wmtden, die de
behoorlijke boeking van zoodanige vernietiging .in het register van zijn kantoor zal laten doen.
6. Geen Transport-Acte kan door den Registrateur van Aangaande vernietiActen als op order van het Hooge Geregtshof van de Trans- ging van transport· t'1gd word enacten.
vaa! vern1e
7. De Registrateur van Acten zal geene eopie van eenig Maatregelen wan-1
Grondbrief of Transport-Acte toestaan, behalve op aanzoek neer coi?ijen van
.. d'1gd e verklarmg
. grondbneven
d er b et ro kk ene persoon, en op eene b eee
eischi zijn. verdat dezelve verloren is, en nadat bij een naauwkeurig onderzoek dezelve niet kan gevonden worden, en , dat dezelve op
geenerlei wijze in pand gegeven of als securiteit bij iemand
gedeponeerd is. Aan geen zoodanig aanzoek zal door den
Registrateur van Acten voldaan worden, totdat behoorlijk
kennis daarvan gegeven is, met breedvoerige bijzonderheden
met betrekking tot de Acte of Transport en totdat het eigendom in de Transvaal8che Gonvernemenis Oourant ten minste
vier malen geadverteerd is, en ten minste drie maanden
v66rdat zoodanig aanzoek gedaan is.
8. Geen Transport of Verband-Acte of ander Stuk ofTransport- en verDocument uitgesloten N otariele Acten Verban den en and ere band-acten moeten
'
.
' '
·
door eenen toegelaDocumenten, zullen door den Reg1strateur van Acten gere- tenen conveyancer
gistreerd worden, tenzij dat zij opgemaakt zijn door eenen opgemaakt worden.
behoorlijk toegelaten Conveyancer, die op eenigerlei in het
oog vallende plaats boven op zoodanig 1fransport of V erband
zijn naam stempelen of schrijven zal, 1/als eenen waarborg
aan den Registrateur van Acten dat zoldanig Transport of
Verband door hem opgemaakt js.
9. De Registrateur van Acten zal ennis geven van alle Registrateur van
Transporten V erbanden of andere Stu ken betrekking heb- Acten zal a?'n Land. '
,.
drost kenms geven
bende of 1nvloed hebbende op Grondb~z1t voor en door hem van transporten en
gepasseerd aan den I 1anddrost van :llet district in hetwelk verban~:acten bezoodanig Grondbezit gelegen is, en zo~anig Landdrost zal ge- t:e~kehJk grondbe..
d . k
.
.
d
z1t m hunnerespech ou d en ZIJn,
op ontvangst van zoo amg enn1sgevmg, e noo- tieve distrikten.
dige boeking in het Grondregister va zijn district te maken.
10. In alle gevallen waar het no~dig zal bevonden wor- Hoefouteningrondden of vereischt wordt ingevolge ~an eenigerlei fout in brieven oftransport. 1e1· Grondb ne
· f of' T ransport-r.:...q
A 't
· d en naam acten
gecoreemger
e, h et ZIJ.. In
rigeerdmogen
worden.
of namen van den persoon of persdnen daarin aangehaald,
of in de beschrijving van het eigen<IJ.om alzoo toegekend of
getransporteerd, of in den datum van eenig ander geval,
om zoodanige Acte te verbeteren of 'uit te wisselen, zal het
wettig zijn voor den Ambtenaar die het Gouvernement van
de Transvaalsche Provincie bestuurt, de correctie van zoo1
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I

danige fout, of de uitgave, door middel van uitwisseling,
van eene veranderde G~ondbrief of Transport-Acte te magtigen, op aanzoek van de bel!lnghebbende partij of partijen,
en op rapport van denlRegistrateur van Acten, wiens toestemming tot zoodanige verandering in alle zoodanige gevallen noodig zal zijn.
Bepa.ling omtrent
11. Eenigerlei eige aar van eene Transport-Acte van
verwisseling van
Grondbezit kan, op aanz ek, dezelve verwisselen voor eenen
transport-acte voor Grondbrief, onder betalink van het gewone tarief voor Grondgrondbrief.
brieven en op aflevering aan den Registrateur van Acten
van de Transport-Acte al~oo te worden verwisseld.
Kantoorpenningen
12. De Registrateur van Acten zal, en is hiermede geen zegels b~taalbaar autoriseerd en gemagtigd, voor registratiegelden en andere
~~~ dl~t;~~Istrateur kantoorpenningen, de verschillende pen~ingen en zegels als in
onderstaande Schedule A bepaald te e~schen en te ontvangen.
Herroeping van
13. Alle and ere Ordonnantlen, W etten of afdeelingen
wetten hiermede in van Ordonnantien of W etten of Volksraadsbesluiten welke
strijd.
tegenstrijdig zijn ~f mogen zijn met de bepalingen v~n deze
wet, zijn hiermede herroepen.
Landdrosten mogen
14. Van af en na de in werking treding van deze wet
in de toekoms.t gee~e zullen de Landdrosten in h unne verschillende districten niet
acten
ter reg1strahe l anger regis
· t reren 1) of t er regis
· t rat'1e ont vangen eeniger
· 1e1·
ontvangen.
Transportacten, Schepenkennissen of and ere Verbanden, of
andere Stukken of Documenten, maar alle zoodanige Stukken of Documenten moeten aan den Registrateur van Acten
overhandigd worden ten zijnen kantore te Pretoria, om aldaar te worden onderzocht, en indien goedgekeurd, door hem
op de wijze door deze wet omschreven te worden geregistreerd.
Hoe regP!en en reguL5. !Iet zal wettig ~ijn voor den Ambtenaar die het
la tie~ voor het Regi- Gouvernement bestuurt met ad vies en toestemming van den
stratiekantoor mo- u·
·
gen opgetrokken
Itvoeren den Raad , en ' op' voorste1 van d en Registrateur
van
worden.
Acten eenigerlei regelen :en regulatien op te trekken, die
noodzakelijk mogten wotden gevonden voor het betere
bestuur van de bezigheid van het ~egistratiekantoor, en
zoodanige regelen en regulatien zullen, indien niet tegenstrijdig met de bepalingen van deze of eenigerlei andere wet,
kracht van wet hebben. l
In werking treden
16. Deze wet zal in ~erking treden van af en na den
der wet.
eersten dag van Julij 18~0.
1_ _ _

SCHEDULE A. 2)
'rARIEF.

Schedule.

Voor het passeren van eenigerlei Acte van Trans- £ s. d.
port, Schepenkennis, of andere Acte van Schuld1 1 0
erkentenis . . .
-----------------

----

-------

1) Gewijzigd door art. 4 van Wet No. 5, 1882, en daarmede in verband staand V.R.B. art. 2i8, van 3 Junij 1885.

2) Met bijvoeging van twee items is dit 'l'arief hetzelfde als bij d~
W ~t No. 5, 1882, vastgesteld.
·
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£ s. d.
Voor het registreeren van elke Acto
0
Voor het nazien van eenigerlei registr le
0
Voor elke vernietiging
0
Voor een Certificaat
0
Voor een afschrift van een Document,
of minder ...
0
Voor elke 100 volgende woordcn ...
0
Voor een afschrift van ecn Grondbri f, Transport,
Verband of andere Acto van Se lderken tenis 2
Zegel op elke Grondbrief, buiten n hehalve de
zegels bepaald bij \V et No. 2, 871
1
Zegel op elke Duplicaat-acte geregis reerd, niet notarieel. ..
0

5
5
7
7

0
0
6
6

5
1

0

2

0

0

0

5

0

0

· Gegeven ten Gouvernementsh{ize, dezen zeven-en-twin·
tigsten dag van Mei 1880.
Op last van Zijne Excellenti

den Administrateur,

GJtORGE HUDSON,
·
Koloniale Secretaris.

I

I

(Get.) \V. OWEN LANYON, i
Administrateur.

WET No. 9, 1880.

1)

(Vastgesteld door den Administrateur der Transvaalsche
Provincie, met advies en consent der Wetgevende Vergadering daarvan.)
TOT HET REGELEN DER ELECTRISCHE TELEGRAAF.

N ADEMAAL het raadzaam is te zorgen voor het daar- Inleiding.
stellen, reguleeren en bescherming van electrische telegraaflijnen in deze provincie:
Zij het derhalve vastgesteld door den ambtenaar het
Gouvernement van de Transvaalsche provincie administrerende, met ad vies en toestemming van de W etgevende Vergadering, als volgt : ART. 1. Van en na hot passeren van deze Wet zal geen Oprigting van alle
electrische telegraafl ij n word en opgerigt in deze provincie telegraaflijnen door
/ / d a·t d e am b tenaar h et Gouvernement a d m1n1streren
· ·
d e, Gouvernement
den ambtenaar het
voor
admet ad vies van den Uitvoerenden Raad daarvan, het oprigten ministrerende te
van zulken lijn zal hebben toegestaan, en iedere electrische worden toegestaan.
1) Zie Wet No. 3, 1884.
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telegraaflijn opgerigt of te worden opgerigt in deze provincie
zal onderwworpen zijn aan de verschillende voorzieningen
dezer Wet.
Ambtenaar het Gou2. Het zal voor den ambtenaar het Gouvernement van
vernement admini-. de Transvaalsche provincie administrerende wettig zijn, met
strerdenl~e geauth~;~- het ad vies van den Uitvoerenden Raad daarvan, zoodanige
seer IJnen op
..
f ..
d
t
t 11
rigten en mag lande- electrische telegraafliJn o 1IJnen
aar e s e en en op te
r~jen vo?r dat doel- rigten als hij moge goedvinden, en ten einde tot het opemdebb1~knentreden rigten en onderhouden van zoodanige electrische telegraaflijn
en ge rm en.
of lijnen te vergemakkehJ· 'k en, mag d e persoon of personen
door hem gemagtigd, zoodanig land binnentreden of zich
daarop begeven als benoodigd moge zijn tot het oprigten van
eenige communicatielijn per electrische telegraaf, en eenige
andere werken desbetreffende of daarop betrekking hebbende;
en mag alle noodige palen of opgerigte staties tot het ondersteunen van eenig koord of draad in den grond leggen of
begraven; en mag uitgraven, verkrijgen en wegnemen eenige
steen, aard of andere materiaal die benoodigd mag zijn.
V oorziening tegen
3. Het zal voor de persoon of personen alzoo gemagtigd
belemmering van als voorzegd, wettig zijn eenige communicatielijn per elecwegen door lijnen
den weg kruisende trische telegraaf te leiden langs of over eenigerlei publieken
of langs denzelven of privaten weg in deze provincie. Mits, elk koord of draad
gaande.
van zulk een lijn die langs eenigerlei zulken weg zal worden
geleid, of binnen tachtig voet van het midden van zulk een
weg minstens tien voet van den grond zal geplaatst worden,
en dat zulk een koord of draad zoodanigen weg kruisende,
minstens veertien voet boven den grond zal moeten zijn :
Mits ook, dat het vrije gebruik of voorregt van zulk een
weg boven, langs of over welke zulk een communicatielijn
zal worden geleid, niet zal worden gehinderd of belemmerd,
en dat geene palen of andere opgerigte stutten op eenigerlei
weg of binnen tachtig voet van het midden daarvan zullen
geplaatst worden zonder het verlof van het ligchaam dat
met onderhoud en het beheer van zoodanigen weg is belast :
Mits verder, dat indien eenigerlei koord of draad over privaten grond gaat, dat het gezegde koord of draad niet lager
dan tien voet boven den grond zal worden geplaatst ; en zal op
eenigerlei bijzondere plaats of plaatsen waar zulks noodig moge
wezen voor het gemakkelijk gebruik van zoodanige landen door
den bewoner daarvan, ten minste veertien voet boven den
grond moet worden geplaatst op zoodanige plaats of plaatsen
te worden bepaald door den Landdrost van het district, ingeval de oprigter van de telegraaflijn, en de eigenaar of bewoner der landerijen niet omtrent dezelve overeen kunnen
komen.
Regulaties met be4. Het zal voor den ambtenaar het Gouvernement van
trekking tot fooijep de Transvaalsche provincie administrerende met advies van
en vervoer van depe- d
U't
. ZIJn,
.. regelen' en regulat1es
. te
ches mogen door den en
1 voerend en R.aad , wett1g
ambtenaar het ?~u- maken, het bedrag vastellende van fooijen, prijzen of regten
vernement admml'" te worden gevraagd en ontvangen voor het verzenden van
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eeniger1ei depeche, boodschap of communicatie; en ook voor strerende met ad vies
het verzenden en vervoeren van alle depeches, boodschappen van den Uitv. Raad
of communicaties door midde1 van eenigerlei zoodanige 1ijn, gemaakt worden.
en voor de betaling van zu1ke fooijen, prijzen en regten, en
in het a1gemeen voor het besturen, werken en onderhouden
van eeniger1ei zu1ke communicatie1ijn; en eeniger1ei zoodanige rege1en en regu1aties te herroepen, veranderen of wijzigen, en zoodanige andere rege1s en regu1aties te maken
a1s wensche1ijk geacht moge worden; en zoodanige rege1s
en regu1aties zullen, na gemaakt te zijn, door den ambtenaar het Gouvernement administrerende, met advies
van den Uitvoerenden Raad, ter a1gemeene informatie gepubliceerd in de Omwe1·n,ments Oourant, van kracht zijn;
en alien zulke fooijen, bedragen of regten a1s voorzegd zullen
ten alien tijde ge1ijkmatig aan alle personen in rekening
gebragt worden, en geen vermindering of vooruitbetaling van
zu1ke fooij en, bedragen of regten za1 ten gunste of tegen
eenige bijzondere vereeniging of persoon voor wien een
depeche, boodschap of communicatie za1 verzonden of
overgebragt worden, worde gedaan; en alle depeches, hood- Zekere depeches
schappen en communicaties zullen voor alle personen gelijk zullen de voorkeur
in vo1gorde zonder uitste1, gunst of voorkeur worden ver- hebben.
zonden. Mits, indien eeniger1ei depeche of boodschap of
communicatien in betrekking tot het behoud van de rust
der provincie of der aangrenzende 1anden, voor het arresteren
van boosdoeners, het ontdekken of voorkomen van misdaden
of eenigerlei andere zaak in betrekking met de administratie
des regts, en dringende zaken behoorende tot het Gou vernement van de provincie, de voorkeur zullen nemen boven
eeniger1ei andere depeche, boodschap of communicatie; en
totdat die za1 verzonden zijn, za1 de verzending van andere
boodschappen geschorst zijn. Onder voorwaarde evenwe1, dat
geen persoon geoor1oofd za1 zijn de te1egraaf te gebruiken Algemeene commuvoor de verzending van boodschappen depeches of commu- nicaties niet te wor. t'1es van onre d e1'IJ'k e 1engt e, zoo d at' d aard oor d e spoe d'1ge den
verhinderd
door
mea
depeches
van onreverzending van andere boodschappen, depeches of commu- delijke lengte.
nicaties zou verhinderd worden.
5. Waar vo1gens het oordeel van den ambtenaar het Magt om het vervoer·
Gouvernement der Transvaa1sche provincie administrerende, van depeches in
·
·
..
U't
eenigerlei bijzonder
met ad v1es
en t oes t emm1ng
van ZIJnen
1 voeren d en Raad , geval
te controleren.
het noodzakelijk en raadzaam voor de a1gemeene dienst, of .
in het be1ang in het algemeen za1 zijn dat het provincia1e
Gouvernement de contro1e zou hebben over de verzending
van boodschappen door een der te1egrafen in deze provincie,
mag zoodanig ambtenaar zu1ke personen a1s hij goed za1
vinden beve1en en magtigen contro1e over de verzending
van boodschappen, hetzij gehee1 of gedee1telijk, op zich te
nemen, en op zu1k een wijze en voor zoo1ang a1s hij za1
beve1en. De contro1e za1 ook van toepassing zijn op het
bezorgen van telegrammen in deze provincie, gedurende zulk
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een bijzonder geval van noodzakelijkheid, ontvangen van
andere plaatsen buiten de grenzen dezer provincie.
Straf voor het be6. Eenigerlei persoon die moedwillig op eenigerlei manier
schadigen of b.el~m- het vrije gebruik of werken van eenige electrische telegraafmfere~ derbop~Ikgtmg liJ'n of eenig werk daarmede in betrekking staande, of daaro vnJe ge rm van · '
·
b 1
telegraaf.
mede zamenhangende, zal beschad1gen, storen, e emmeren
of afbreken, of zich moedwillig met eenige communicatielijn
of eenig deel daarvan zal bemoeijen, of het maken, bouwen,
voleinden of onderhouden van zulk een communicatielijn of
deel daarvan zal belemmeren, verhinderen of beletten, zal
bij overtuiging, eene som van niet minder dan vijf pond
sterling of meer dan vijftig pond sterling verbeuren, of
warden gevangen gezet met harden arheid voor een tijd geen
3 jaren te bovengaande, of veroordeeld warden tot boete en
gevangenisstraf beide. Op voorwaarde dat het Landdrosthof
Landdrosthof zal
van het distrikt waarin zulk een misdaad zal begaan zijn,
jurisdictie hebben. de magt zal hebben zulk een misdaad te straffen, maar niet
bevoegd zal ~ijn eenige hoogere of zwaardere straf 1) op te
leggen dan een boete van vijf-en-twintig pond sterling niet
te bovengaande, of eene gevangenisstraf met· of zonder harden arbeid, voor een tij d niet langer dan zes maanden, of
de boete en gevangenisstraf beiden. Hoewel niets hierin
Voorbehoud.
bevat, eenigerlei wet die in deze provincie van kracht is
ter bestraffing der misdaad van kwaadwillige beschadigen
van eigendom, zal veranderen of effecteren.
Overtreders kunnen
7. Het zal voor eenigerlei persoon of personen die van
door eenig oogge- het begaan van zulk een misdaad als in de laatstvooraf~~~~e~~arresteerd gaande afdeeling vermeld getuigen zullen zijn, wettig zijn,
de overtreder te arresteeren, en uit kracht van deze wet
hem zonder bevelschrift over te leveren aan eenigerlei Veldcornet, Constabel of Vrederegter,. om hem in veilige bewaring te houden ten einde volgens de wet behandeld te warden.
Compensatie voor
8. Indien iemand door nalatigheid zulk een genoemde
sc~ade door nalatig- communicatie lijn zal beschadigen, zal de Publieke Aanheid veroorzaakt. klager van het district waarin zoodanige schade zal begaan
zijn, op verzoek of klagte van den Inspecteur van zulk een
lijn, de aangeklaagde persoon dagvaarden voor het Hof van
. den Landdrost van het district ; en de Landdrost zal, na de
partijen van weerskanten gehoord te hebben, of bij het niet
verschijnen van de aangeklaagde partij, onderzoek doen in
de klagt, en mag een som van vijftig pond sterling niet te
boven gaande toestaan als vergoeding van zulke schade als
aan zoodanigen Landdrost billijk zal toeschijnen; en in geval
van weigering of verzuim dadelijk het geld te betalen of
daarvoor securiteit te geven, naar het goedvinden van ;ulk
een Landdrost, voot de be betaling daarvan, mag zulk een
Landdrost de persoon . dit verzuimende of weigerende, veroordeelen tot gevangemsstraf, met of zonder harden arbeid,
1) Gewijzigd door art. 2 van Wet No. 6, 1885.
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den tijd van drie maanden niet te boven gaande. Hoew.el
niets hierin bevat, den genoemden Inspeeteur zal beletten,
voor sehade een eiviele aetie in te stellen in het Hoog Geregtshof, indien hij oordeelt dat het bedrag van zulke sehade
vijftig pond sterling te boven gaat.
9. Iedereen die zonder vergunning een telegraafikantoor Strafbepaling voor
zal binnengaan of zal weigeren het te verlaten wanneer weigering om tele·
te ververzoeh t zulk s 'te d oen d oor d en persoon h et opz1gt
over graafkantoor
laten indien verzulk kantoor hebbende, of moedwillig eenigerlei ambtenaar zocht, of voor het
of werkman bij zulk een telegraafiijn geemploijeerd hinderen belemmeren van teof storen zal in het uitvoeren van zijn werk, zal aan een legraaf-ambtenaren.
boete vijftig pond sterling niet te boven gaande, of aan gevangenisstraf, met of zonder harden arbeid, den tijd van
drie kalender maanden niet te bovengaande, of aan beide
boete en gevangenisstraf onderworpen zijn.
10. Ieder klerk, boodsehapper of ander persoon, ge- Strafbepaling voor
emploijeerd bij het werken van eenigerlei zoodanige elee- fraud~leus of on be. h t 1
fi"
d'1e vase
1 h ?f moe d WI'll'1g een b oo d se h ap hoorhJk
gedrag van
t~1se ~ e egraa IJn~
telegraaf-ambtenadie hiJ ter verzend1ng of bezorg1ng moge ontvangen hebben, ren met betrekking
zal verbergen, verduisteren, veranderen of verzuimen te ver- t~t }1et vervoer van
·
· een
.
.. d en In. depech~::s.
zend en, of zon d er get tnge
In
geregt sh of t e ZlJn,
houd van zulk een boodsehap of depeehe verzonden of
vervoerd, of te worden verzonden of vervoerd, zal bekend
maken zonder toestemming van den persoon zulk een telegram of depeehe verzendende of ontvangende, zal, na sehuldig bevonden te zijn, aan eene boete onderworpen zijn van
een honderd pond sterling niet te bovengaande, of aan een
gevangenisstraf, met of zonder harden arbeid, den tijd van
zes kalender maanden niet te bovengaande, of aan boete en
gevangenisstraf beide.
11. Iedereen die met den eleetrisehe telegraaf een hood- Strafbepaling voor
sehap waarvoor het vastgestelde bedrag niet betaald is zal het verzenden van
'
..·
'
onbetaalde of
verzenden, daarmede het doel hebbende den mgenaar of de valsche depeches.
eigenaars van zulk een telegraaf te kort te doen, of valsehe
of met voorbedaehten rade, een boodsehap of nieuws dat hij
weet dat valseh is, te verzenden of doen verzenden, zal, indien sehuldig bevonden, aan eene boete een honderd pond
sterling niet te bovengaande, of aan een gevangenisstraf, met
of zonder harden arbeid, den tijd van zes kalender maanden
niet te bovengaande, of aan beide gevangenisstraf en boete,
onderworpen zijn.
12. De inspeeteur van eenigerlei eommunieatielijn door Inspecteur der lijn
middel van eleetrisehe telegraaf, of eenigeen door hem gevol- mag 01vertreders
. d en h and el en d e ten ZIJnen
..
. . d ZIJn,
.. vervo gen.
mag t1g
behoeve, zal geregt1g
eenigeen de voorzieningen dezer wet overtredende, in het Hof
van den Landdrost te vervolgen voor eenigerlei overtreding
tegen of ten opzigte van zulk een eommunieatielijn begaan,
zonder daartoe vooraf aanzoek gedaan te hebben, of daartoe
gevolmagtigd te zij n door den Staatsproeureur ; en van alle
boeten door deze wet verkregen zal de eene helft aan de
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publieke schatkist en de andere helft aan den aanbrenger
betaald worden. Het zal evenwel geoorloofd zijn aan den
Straffen kunnen ver- ambtenaar het Gouvernement van deze provincie besturende,
zachtofgeheelkwijt- alle zulke boeten of straffen te verzachten of geheel kwijt te
gescholden worden. schelden.
Bedoeling van elec13. Met electrische telegraaf worden bedoeld eenigerlei
trische telegraaf.
middelen om geluid, teekens of signalen te verzenden door
middel van electriciteit, magnetisme, electro-magnetisme of
eenigerlei dergelijk beginsel.
Korte titel.
14. Deze wet mag voor eenig doel aangehaald worden
als "De Electrische Telegraaf Wet, 1880."
In werking treden
15. Deze wet zal in werking treden en van kracht zijn
der wet.
van en na datum van de bekendmaking daarvan in de
Transvaalsche Gouvernements Oourant.
Gegeven ten Gouvernementshuize, dezen Acht-en-Twintigsten dag van Mei 1880.
Op last van Zijne Excellentie den Administrateur,
GEORGE HUDSON,
Koloniaal Secretaris.

(Get.) W. OWEN LANYON,
Adm'nistrateur.

WET

0.

10, 1880.

(V astgesteld door den dministrateur der Transvaalsche
Provincie, met advies en consent der
W etgevende ergadering daarvan.)
Tot regaling van de wijz om uit Publieke Inkomsten subsidie te krijgen ten die te van Algemeen Onderwijs. 1)

lnleiding.

NADEMAAL het ra dzaam is om voorziening te maken
voor meer algemeene ui reiding van het stelsel om subsidie van Gouvernements ge toe te staan tot ondersteuning
van scholen voor het on erwijs der jeugd van alle klassen
in de Provincie, en ter anmoediging van jonge menschen
om zich te bekwamen v or het vak van onderwij zer in de
Provincie:
En nademaal het r dzaam is dat inrigtingen en scholen
geholpen of ondersteund door ··geldelijke subsidie zullen be1) Zie nu echter Wet No. 1, 1882.
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grepen zijn in het stelsel van tbliek opvoeding der
Provincie:
Zij het daarom vastgesteld door den ambtenaar besturende het Gouvernement der Trans aalsche Provincie, met
ad vies en toestemming van de Wetgevende Vergadering,
als volgt : ART. 1. De Wet No. 4 van 187 4, 1) genaamd "Wet ter Herroeping van de
regeling van Onderwijs in de Zuid-Afrikaansche Republiek ""Wet ter regeli~%
.
' van het onderWlJS"
vastgesteld door Volksraad sbeslu1t, art. 155, gedateerd 23 van 1s 74 en andere
October 187 4, zal herroepen zijn ep. wordt hierbij herroepen. wetten met deze ~n
Alle and ere W etten, Ordonnantien en Volksraadsbesluiten strijd.
strijdig of onvereenigbaar met de · voorzieningen dezer wet,
zullen herropen worden en zijn bij deze ook herroepen.
2. Alle geldsommen behoorlijk toegestaan ten dienste H?e. geld en geadvan publiek onderwijs zullen beheerd worden door den amb- mmistreerd zullen
tenaar besturende het Gouvernement, door middel van den worden.
Superintendent Generaal van Opvoeding, in overeenkomst
met die wetten en reglementen betreffende het onderwijs
welke van tijd tot tij d zullen word en goedgekeurd door den
ambtenaar besturende het Gouvernement, met advies van
den Uitvoerenden Raad, en bij proclamatie gepubliceerd in
de Gmu:erneml3uis Oourant. Wel te verstaan altijd, dat e~n
jaarlijksch uitgebreid verslag van de bestaande besteding Jaarlijksch verslag
van zoodanige sommen door den Superintendent Ge- van zoodanige ad.
'
.
ministratie voor dQ
neraal van Opvoedmg zal opgesteld worden en Jaar- Wetgevende Vergalijks voor de Wetgevende Vergadering zal gelegd worden dering te worden
binnen een maand na het o,penen van de jaarlijksche zit- gelegd.
ting. Dit verslag zal bevatt~n een gespecificeerde opgaaf
der onderwijzers, of zij dienst doen of gebruikt worden als
geestelijken of predikanten i:q: eenige kerk of congregatie in
de Provincie, of salaris of itoelagen ontvangen uit de publieke inkomsten.
3. Alle inrigtingen of scholen ondersteund of geholpen Scholen onderuit gelden behoorlijk toegestaan als bovengezegd zullen steund of. geholpen
.
.
'
G door pubheke gelmoeten ge1nspecteer~ worden.. door den Supermtendent ..e- den, onderworpen
neraal van Opvoedmg of ZIJll plaatsvervang~r, behoorhJkaan inspectie.
aangesteld door den ambtenaar besturende het Gouvernement dezer Provincie. Die inrigtingen en scholen zullen
tevens de wetten en bepalingen moeten volgen die van tijd
tot tijd gevonden zullen worden in de wetten en bepalingen
betreffende openbaar onderwijs, gepubliceerd als boven gezegd door proclamatie.
4. De Superintendent Generaal van Opvoeding is be- Superint.-Generaal
voegd en wordt hierbij Igemagtigd om zooveel malen de v. opvoeding zal alle
'
b esturen d e h e~ G overnement
'
die toelagen
am bt enaar
zal gesch'k
1 t oor- scholen
uit de ~Igemeene
indeelen, alle scholen, colle es. en andere inrigtingen van op- komsten ontvangen,
;
inspecteren.
1) Zie ante bl. 566 en aanteekening 3) aldaar.
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voedkundigen aard te inspecteeren, namelijk zoodanige die ·
uit of van algemeene inkomsten dezer Provincie worden
gesu bsidieerd.
Hoe Gouv.-scholen,
5. De op de Begrooting geplaatste en bestaande Gouop de Begrooting vernements scholen in deze Provincie, voorzien van en uit
~:~:!sie:-~fe~ bijdragen behoorlijk toegestaan als bovengezegd, zullen respectievelijk vervallen bij den dood, het bedanken, aftreden of
de afzetting der onderwij zers, thans aan zoodanige scholen
verbonden, of zooveel v~oeger als omstandigheden zullen
toelaten.
Korte titel en begin
6. Deze wet zal wo~den aangehaald als " Wet op het
der wet.
Onderwijs, 1880," en zal in werking treden van en na datum
van de publicatie in de Gouvernements Oourant.
Gegeven ten Gou vernementshuize, dezen Vierden dag
van Junij, 1880.
I
Op last van Zijne Excellentie den Administrateur,

\

GEORGE HUDSON,
Koloniaal Secretaris.

I
(Was get.) W. OWEN Lj\.NYON,
Administra teur.

PROCtAMATIE,
I

Door Zijne Excellentie WILLIAM OWEN LANYON,
Kolonel, Riddet' van de Meest Eervolle Orde van het
Bad, en Ridder an de Meest Onderscheiden Orde van
St. Michael e. St. George, Administrateur van het
Gouvernement/ van het Transvaalsche Grondgebied
in Zuid Afrik~.
I

NADEMAAL het noodzakelijk is, dat de regels en
regulatien ontworpe;h onder Sectie 2, Wet 10 van 1880,
genaamd, "Wet opi het Onderwijs, 1880," na goedkeuring
door Zijue Excellentie de Administrateur, met advies van
den Uitvoerenden Raad, in de Gouvernements Oourant
zullen worden geproclameerd: Zoo is het, dat ik derhalve,
mits dezen proclameer, verklaar en bekend maak dat de

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

1880]

767

volgende regels en regulatH~n als voorze d, behoorlijk goedgekeurd zijnde, mits dezen ter algemeen kennisname worden
gepu bliceerd.
GOD BEHOEDE DE K
Gegeven onder mijne hand en z gel ten Gouvernements
Huize op dezen den 28sten dag va Augustus, in het jaar
Onzes Heeren Een Duizend Acht onderd en Tachtig.
1

Op last van Zijne Excellentio/ de Administrateur,

~EORGE

I

HUDSON,
Koloniaal Secretaris.

I
/

ONDERWIJ~.

GOUVERNEMENTS REGLEMENTEN TEN QPZIGTE V AN SUBSIDIES
TEN BEHOEVE V AN ELEMENT;AJRE SCHOLEN.

Ten gevolve van den wensch/ van het Gouvernementinleiding.
om zooveel mogelijk alle maatsch~ppijen, bestuurders van
scholen en bij zondere onderwij zer~, aan te moedigen in
hunne vrijwillige pogingen om he~ onderwijs van kinderen Doel van ondersteute bevorderen, heeft het de vol,gende code van nieuwe ning.
reglementen met betrekking tot d~ verdeeling van geldelijke
subsidies ten behoeve van alle hehoorlijk geleide scholen
.
aangenomen : 1. Subsidies zullen maan4elijks door het Gouver- Subsidies worden
nement der Transvaal gegeven warden naar deszelfs goed- maandelijks uit pu. d en en Ul't zoo d amge
· 10n
.~: d sen1! d'1e t'er h et ze1ver d'1spos1't'1e taald.
blieke fondsen bevm
staan en voor dat doeleinde beschikba~r zullen zijn, ten
behoeve van goede scholen opgef:igt voor het onderwij s van
kinderen; zoodanige subsidies z~llen altijd onderworpen zijn
aan de reglementen welke nu; ter hunner leiding worden
vastgesteld, of zulks l:tter zulle:q. warden.
2. De subeidies zijn bestem/d voor de aanmoediging en Doel van subsidies.
ondersteuning van private weldp,digheid.
3. De reglementen zullen yan toepassing zijn op eenige Regle~enten toeen elke goedgekeurde school o.pgerigt en ondersteund door passehJk 0 P goedge.
f
..
keurde scholen.
genootsch appen, bestuurders vrn scholen of blJzondere onderwijzers op hunne eigene ko13ten en risico.
4. Deze reglementen zull~n in werking treden op den Inwerking treden
eersten dag van Julij 1880. i
van reglementen.
ART. 1. Geene school ~al subsidie ontvangen, welke Beperking ?~der
niet is onderworpen aan de inspectie van den Superintendent welke subsidies ver.{'
d'1gd e, b eh oor· leend worden,
G eneraaI van 0 n d erWlJ.. s, or' ZlJ.. n a1gevaar

I
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lijk aangesteld door den Adfllinistr~teur v~n h~t G.ouverne.
ment en welke door eenen 1zoodan1ge offiCier n1et 1s gerap.
porte~rd als zoodanige on~rsteuning te verdienen.
Omstandigbeden on2. Wanneer eenige s hool, waaraan eene subsidie zal
der welke subsidies zijn toegekend door een
Gouvernements inspecteur zal
geituit f'n wederom
'
d , as
1 d e on d ers t eun1ng
·
· t· meer te
verleend worden
worden gerapporteer
n1e
· verdienen, zoo zal deze hphouden, altijd indien de Administrateur van het Goulernement het met de opinie van
den inspecteur eens is. Maar kan zoodanige school, op
aanvrage na een verl op van zes maanden weder geinspecteerd worden, en i dien de inspecteur alsdan rapporteert dat dezelve de ondersteuning weder verdient, zoo zal
. de school weder op de/lijst kunnen worden geplaatst van
de scholen die onderstelhning ontvangen.
Bepaling van aantal
3. Geene school Zftl eenige ondersteuning ontvangen,
scholieren.
tenzij het gemiddelde aantal van bezoekende scholieren in
eene stad of dorp, niet minder dan twintig, en in de plattelands distrikten niet tpinder dan twaalf is geweest, voor
elken dag dat de school gedurende de maand geopend
is geweest.
Wanneer geene on4. Geene school zal ondersteuning ontvangen, Zending
dersteuning verScholen uitgezonderdJwaarin schoolgelden van de ouders of
leend word t.
· den van de 1eer' ngen n1e
· t wor den ver1ang d , en waarm
·
vnen
op de regelmatige betaling van zoodanige schoolgelden niet
wordt aangedrongen. I
Bepalingvan school5. De schoolgelB.en die worden berekend moeten niet
gelden.
minder zijn dan twee shillings per maand, en niet meer
dan twintig shillings per maand voor elken leerling die de
school bezoekt. Eene reductie kart worden toegestaan wanneer twee of meer kinderen uit een gezin dezelfde school
bezoeken.
G.ouvernement ge6. De Admini trateur van het Gouvernement zal het
regtigd een vrije
regt hebben om p elke school een vrije leerling aan te
leerling voor elke
£5 ondersteuning stellen, voor elke - 5, of gedeelte daarvan, van het maandelijksche bedrag, uit de publieke inkomsten, ten behoeve
aan te stellen.
van zoodanige se ool toegestaan. Zoodanige aanstellingen
eperkt tot zoodanige leerlingen, wier
moeten worden
ouders of voogden uit hoofde van omstandigheden, niet in
staat zij n de noodige schoolgelden te betalen.
Subsidie niet ver7. Gee ne scHool zal eenige subsidie ontvangen welke,
l~end aan scholen ten opzigte van dlerzelver algemeen bestuur en de vordering
d1e volgens rapport d
d 1 l'
rl
kt ge d u.ren d e d en tiJ"'d d at ZlJ.. deze
geene ondersteuning oor e eer mge gemaa
verdienen.
school bezoeken, floor den Supermtendent Generaal van het
Onderwijs, of zijnJm afgevaardigde, behoorlijk door den officier
Administrateur van het Gou vernement aangesteld, zal worden
verklaard zoodanige ondersteuning niet meer te verdienen.
Zedelijk karakter
8. De acht~nswaardigheid en de billijke bekwaamheid
van onderwijzer of van den onderjij zer of de onderwiJ' zeres van eene school
onderwijzeresse.
zijn in alle geva len voorwaarden, waarop eene subsidie zal

i

1
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worden toegekend; behoorlijk bevoegde ond rwijzers van
een goed zedetijk karakter zijn vereischten.
9. Scholen die eene subsidie ontvangen of verdienen, Olassificatie van
zullen door den inspecteur, als scholen va den eersten, scholen.
tweeden of derden rang worden gerangschikt
De classificatie zal niet alleen alnaar mate van de Verdere classificatie.
vordering van de leerlingen, maar ook n ar omvang, de
schoolinrigting en de gezondheids voorzorgen an het gebouw,
geschieden.
In de beslissing van de klasse waart e eenige school Systeem van merzal behooren, zal door den Gouvernement Inspecteur bij ken.
zijne inspecties van de scholen, een syst~~ m van merken
worden aangenomen. Om eene plaats in de derde klasse
van het volle
te verkrijgen, moet eene school een der
aantal mer ken verkrijgen; om eene plaa s in de tweede Merken vereischt
klasse te verkrijgen moet eene school de ~lft van het volle voor derde, tweede
aantal mer ken verkrijgen; en om eene plaats in de eerste en eerste klasse.
klasse te verkrijgen moet eene school twee-deF,den van het volle
aantal merken verkrijgen. On eene plaats 1in hetzij de derde,
tweede of eerste klasse te verkrijgen mdet eene school in
elk van de volgende onderwerpen, nameli k, lezen schrij ven,
volgens dicteeren, en rekenkunde, ten
inste een-derde,
eene helft of twee-derden respectievelijk an het voor deze
onderwerpen aangewezen aantal merken erkrijgen.
10. Het bedrag der aan eene sch ol toe te kennen Subsidie zal tweesubsidie zal tweesooriig zijn. De eerste oort zal afhangen soortig zijn: het
leerlingen en
van h et ' aanta1 1eer1·1ngen en d e h oe d am· h e1·a van d e seh oo1aantal
de bekwaamheden
te zamen genomen; en de tweede soort al afhangen van de der meesters of
bekwaamheden en het vruchtdragende onderw~js van den meesteressen.
meester of de meesteres, onafhankelijk an het aantal leerlingen. De ondersteuning van de eerste oort, zal per maand
de som van vier shillings voor elken 1 erling voor scholen
van de derde klasse ; zes shillings v or scholen van de
tweede klasse en zeven shillings voor s holem van de eerste
klasse, niet te boven gaan. Het aanta leerlingen zal voor
dit doeleinde berekend worden naar et gemiddelde dagee ondersteuning van Bedragvansubsidie
lijksche bezoek, gedurende de maand.
de tweede soort zal bestaan uit eene jaarlijksche subsidie
aan den onderwijzer, of, indien er
eer dan een onderwijzer is aan den hoofd-onderwijzer v n de school, niet te
boven gaande de som van £10 sterl ng voor eene school
van de derde klasse ; £20 voor eene chool van de tweede
klasse en £30 voor eene school van e eerste klasse.
Bovengenoemde bedragen zullen nderworpen zijn aan Bedragen onderwor
verandering ten eenigen tijde door den officier Administrateur P.en aan verandavan het Gouvernement, met advies en onder goedkeuringrmgen.
van den Uitvoerenden Raad daarin t brengen.
11. De Administrateur van h
Gouvernement, metToekenningvansub ..
ad vies en onder goedkeuring v n den Uitvoerenden sidie voor ef'n bonw·
Haad, zal bevoegd zijn, om op aanb veling van den Super- fonds.
49
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intendent Generaaal van
erwijs, eene subsidie voor
een bouwfonds toe te staan, ndien voldoende guarantie
wordt geleverd, voor het vers uldigde en het behoorlijke
gebruik van de voorgestelde s bsidie, waarvan het bedrag
zal afhangen van het bedrag, 6or dien tijd, door vrijwillige
bijdragen bijeengebragt.
Aanvragen door Su12. Aanvragen van best uders van eenige school, opperintendent aan gerigt door private weldadi 1eid, of door genootschappen,
Kol. Secretaris.
of door eenigen schoolmee er, die eene school op eigen
kosten en risico in stand h udt, kunnen ten eenigen tijde,
door den Superintendent eneraal van het Onderwijs, aan
den Kolonialen Secretaris, geschieden, om op de lijst te
worden geplaatst van scho en die door den Inspecteur van
Scholen of zijnen afgevaar igde worden geinspecteerd.
Inhoud van aan13. Zoodanige aanvr, en, geteekend door minstens tien
vragen.
huishouders moeten over enkomstig zijn met de volgende
vorm, en vergezeld van opgaven, welke op aanvrage in
blanco zullen worden v rstrekt, door den Superintendent
van het Onderwijs.

I

VORM

Vorm van aanvraag.

rAN

AANVRAAG.

Wij, ondergeteekend1n, zijnde hoofden van huisgezinnen
in de
statl, dorp of distrikt
bevelen aan dat de school, geleid door en onder toezigt van
uit de p blieke fondsen worde ondersteund.
Deze school is in b staan geweest sedert den
·
1
dag van
Wij hebben de n inale lijst van onderwijs ontvangende leerlingen onder ocht en bevindcn dat het aantal is
namelijk,
mannel~jken en
vrouwelijken.
(Hie volgt de handteekening van de 10
i hoofden van huisgezinnen.)

Certifikaat van
Landdrost.

Wij certificeeren dat er behoefte bestaat aan eene school
in
stad, dorp of distrikt
en dat de
personen die bovenstaande aanbeveling teekenden, op het
oogenblik verblijf houden op de plaats waar de school
gehouden zal worden. ,

t

andteekening van den Landdrost.)

14. Eene su bsid1 kan niet word en toegestaan aan eene
nste een volle drie maanden ten tiJ. de
me ne maan en
d
.
.
.
in werking.
van en aanvraag, lfi: werkmg IS geweest.
Geen subsidie toe-

g~sttadan. aan schdolen school, die niet ten
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15. Scholen aanspraak makende op
t voordeel van Registers, boeken,
deze reglementen moeten zoodanige register bezoek-boeken enz., volgens voor·
' d ent G eneraaI' tendent.
. en
schrift van SuperinI d oor d en S uperrn
en vormen h ou d en, as
van Onderwijs verlangd en vereischt zulle worden.
16. Er wordt verwacht van bestu ders van scholen Registers en presendie subsidie ontvangen dat zij de re sters en presentie tielijsten beho 0 rlijk
.:
· h an verzek eren. d at te
houden en tecerhjsten
on d erzoe k en en 'a at ZIJ.. er zrc
tificeren.
deze behoorlijk en trouw worden bijg houden, en dienovereenkomstig bij het einde van elke aand certificeeren.
Eene opgave van alle ontvangen gel n, schoolgelden en
vrijwillige bijdragen, en ook van alle elden, ten behoeve
van de school uitgegeven, behoort drie aandelijks aan het
kantoor van onderwijs te worden ingez nden.
17. In geval van individueele sch olmeesters die scholen Superintendent
op hun eigen kosten en risico insta dhouden zal de Su- heeft regt personen
· ten d ent- GeneraaI van On d erWIJS
.. j h et rec h t ' h ebb en om benoemen.
tot onderzoek te
perm
twee of meer personen te benoeme'n, om de boeken te
onderzoeken en om te certificeeren ldat deze behoorlijk en
trouw worden gehouden.
I
I

18. Aan de bestuurders van alVe scholen, die onder de Extra toelage aan
voorzieningen van deze reglementen/ subsidie ontvangen, en bestuurders.
in de kost van leerlingen voorzien mag eene extra toelage
van vijf pond sterling per m and toegestaan worden.
Elke zoodanige kostschool mo t worden goedgekeurd
door den Superintendent-Generaa van Onderwijs; tevens
met dien verstande dat het aa al kostgangers, zoodanige
kostschool op het ontvangen v n zoodanige extra toelage Bepaling van aantal
aanspraak gevende, ten minste z s zal zijn. De namen en kostgangers.
de ouderdom van de kostgang s moeten maandelijks aan
den Superintendent worden o ezonden. In alle gevallen Verslag aan Sup.
moeten deze betalende kostgang rs zijn en behoorlijke slaap- maandelijks.
vertrekken moeten verstrekt w rden, tot tevredenheid van
den Superintendent-Generaal v n Onderwijs.
19. Kostgangers zullen wo den beschouwd als een deelKostgangers deel
uit te maken van het vereischt gemiddeld aantal bezoekende van getal.
leerlingen per maand.
20. De onderwijzer op enige bestaande distrikts- ofVerandering v. priwijkschool kan op aanvrage ~e onder zijne of haar bestuurvate school.
staande school in eene private school of bijgestane school
1
doen veranderen.
21. Subsidie zal kunneh word en toegestaan aan Zende- Subsidie aan Zende-,
lingsscholen binnen steden of dorpen. Geen gedeelte van lingscholen.
de toelage zal gebruikt worden, anders dan tot ondersteuning
van den onderwijzer of de onderwijzers.
De scholen zullen onder bestu ur en toezigt van de ge- ?nder":orpen aan
nootschappen zijn, aan welke zij zijn verbonden, maar zullen mspectie.
even als alle andere scholen onderworpen zijn aan inspectie
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door den SupQrintendent-Getraal van Onderwijs of zijnen
afgevaardigde, behoorlijk do r den Administrateur van het
Gouvernement aangesteld. ,
Meubelen, enz., moeBehoorlijke schoolgebouwen, meubelen, kantoren en
ten verstrektworden speelplaatsen moeten tot tev,edenheid van het Gouvernement
worden verstrekt.
Wereldlijk onderHet wereldlijke onder\vijs moet ten minste omvatten
wijs.
lezen, schrijven en de begipselen der rekenk.unst.
'
Beperking van toeAan alle zoodanige on!derwijzers van Zendelingsscholen
lage.
kan eene jaarlijksche to~age, £30 niet te bovengaande,
toegekend worden.
·
Bijzondere toelage
22. Alle industrieschjlen, op dit oogenblik in deze proaanindustriescholen vincie gevestigd of later re worden gevestigd, en alle scholen
waarin technisch onderw~j s een bij zondere tak van opleiding
uitmaakte, kunnen speeiale toelagen, een bedrag van £50
per jaar niet te bovengaande, ontvangen, alle zoodanige
toelagen te geschieden door den Administrateur van het
Gouvernement, met advies en onder goedkeuring van den
Uitvoerenden Raad.
Verslagen v. scholen
23. Alle scholen, buiten en behalve die onderworpen
aan Superintendent. aan inspectie, zullen zoodanige verslagen leveren als de
Superintendent- Generalal van Onderwijs mogt vereischen
om hem in staat te ~ellen, om over de toestand van elke
instelling te oordeelen, en om er zich van te verzekeren, in
hoeverre elk het d~l vervult, waarmede deze door het
Gouvernement word bijgestaan.
Tegenwoordige sub·
De tegenwoord· e buitengewoon liberale voorziening,
sidie tijdelijk.
gemaakt ten behoev~ van het onderwijs, kan niet verwacht
word en langer in I stand te worden gehouden, dan noodzakelijk is om het doel te bereiken waarmede deze reglementen zijn ontworpen en afgekondigd.
Doel tegenwoordige
De wensch van het Gouvernement is om een stoot te
subsidie.
geven aan het qprigten van instellingen voor onderwijs
binnen deze Provincie, in de hoop dat. de handelwijze van
het Gouvernemerj.t haar de ondersteuning van het volk zal
verzekeren en uiteindelijk eene vermindering van bijdragen
ten gevolge zal hebben die nu uit de publieke fondsen
worden toegestaan.

I
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(Get.) W. OWEN LANYON,
Administrateur.

WET No. 11, 880.

1

>

(Vastgesteld door den Administ ateur der Transvaalsche
Provincie, met advies en consent der Wetgevende Vergaderi g daarvan.)
" Ter regeling van de betaling j van Heerenregten op den
Verkoop en Transport van dnroerend Eigendom."
NADEMAAL het wenscheli k is betere voorziening te Inleiding.
tnaken voor de betaling van He renregten op den verkoop
en het transport van onroerend igendom binnen deze Provincie, zoo wordt derhalve doo den Ambtenaar, het Gouvernement van de Transvaalsch Provincie administrerende,
in overleg en onder goedkeurin van derzelver Wetgevende
Vergadering, vastgesteld als vol t :ART. 1. Alle bestaande w tten en besluiten van den Herroeping van bey olksraad, vaststellende het be rag der heerenregten op den staande wetten.
verkoop en het transport van onroerend eigendom binnen
deze Provincie, 2) of regelende ~en tij d en wij ze van betaling
daarvan, en bepalende de ve dere en bijkomende regten,
hefbaar in gevallen waarin uit. tel van betaling heeft plaats
gevonden van zulke heerenregt n hi~rvorens van kracht in
deze Provincie, zullen worden, ZOoals zij door dezen worden,
vervallen verklaard. Behalve in zooverre het betreft regten
of verdere en bijkomende regten aangegaan v66r de vast- Voorbehoud metbestelling van de tegenwoordige :wet, welke regten of verdere trekking tot betaal~
en bijkomende regten zullen ~ blijven bestaan en zullen bare regten.
voortgaan betaalbaar en inbaat te zijn, alsof de wetten en
besluiten, dezelve vaststellende /en bepalende, nog in kracht
waren.
J
2. Bij en wegens elke ver~oop, hetzij particlilier of pu- Heerenregt van vier
bliek, van eenig onroerend dgendom of van landerijen often honderd betaaleigendom gepacht van het d-ouvernement op recognitie ofhaar van de koop1 •
som van verkocht
op andere huur-voorwaarden, i bumen de Transvaalsche Pro- grondeigendom.
vincie (behalve zooals in de ,eerste Schedule, gemerkt No. 1,
en hieraan bijgevoegd, wordt uitgezonderd) zal er hefbaar
zijn van en betaalbaar door klen kooper, en bij gebreke van
betaling zal het een last op :het eigendom zijn, een regt van
1

I

Deze Wet is vervangen door Wet No. 7, 1883.
Zie V.R.B.B. 15 Junij 1852, artt. 72, 73 en 76 ante bladz. 18;
Nov. 1868, art. 323, bladz. 313; 24 Mei 1869, art. 82, bladz. 315;
Junij 1870, art. 184, bladz. 392,: en 8 Nov. 1871, art. 304, bladz. 427.
1)
2)

27
15

I
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vier ten honderd van ~et bedrag van de koopsom betaald
of te warden betaald, voor gezegd eigendom.
Heerenregt betaal3. Elke verkoop 6f verandering van eigenaarschap, van
baar ~P elke ~erkoop eenig belang in regt op, of verwachting van, eenig zulk
of rml van e1genaar- .
'
ld
d
1
d
t
schap, indien niet mgendom als bove~v:rme , ge aan c oor en persoon en
vrijgesteld onder de wiens name de ongmeele afstand of grondbnef, van de
bepalingen van
Kroon uitgegeven of uit te geven; of door eenig persoon van
Schedule 1.
of voor hem eischedde, zal onderworpen zijn aan een regt
zooals boven omschreven, en dienovereenkomstig betaalbaar,
tenzij deze .kome onder de vrij stellingen opgenoemd in de
bijgevoegde Schedule No. 1. 1)
.
Wat eehe veriinde4. Telkenmale 1en zoo dikwijb alf:l zulk eigendom als
i'ing van eigenaar bovengemeld geregistreerd zij nde ten kantore van den Rebeteekent. ·
gistrateur van Acten van deze Provincie, op naam van eenige
persoon, zij .dezelve levend of dood, van den naam van den
persoon zal worden afgeschreven en geplaatst, of geregistreerd zal worden 9P den naam van eonige andere persoon
daarop wettiglijk regt en aanspraak hebbende, zoo zal zulk
een overschrijving geacht en beschouwd warden, voor de doeleinden van de bepalingen van de laatst voorafgaande sectie
van deze wet, eeny verandering van eigenaars ten opzigte
van zulk eigendorh te zijn.
Heerenregt betaal5. Een recht van vier ten honderd zal (behalve zooals
b~ar 0 P ruil, schen- in Schedule No. 1 hieraan toegcvoegd wordt uitgezonderd)
kmg, enz., van
.. over d e waar
. d e van een1g
· zulk e1gen
·
d om
grondeigendom.
verseh u ld'1gd ZlJn
als boven vermeld, door elk persoon die daarop aanspraak
zal verkrijgen, in elk . geval waarin het van eigenaar zal
verwisselen bij vfijze van ruil, schcnking, legaat, testamentaire of andere etfenis, of in het algemeen, op eenigerlei wij ze
anders dan door/ en b~j wijze van koop en verk6op.
Gezamenlijke eige6. Telkens :wanneer eenig zulk eigendom. als boven~:l~J~e b==~~~~~~~ of ~~rmeld zal wqrden g~re.?istre:rd op naam van rneer dan
belangen in grond- een persoon, al~ gezamenhJke e1genaars, zullen al de gezegde
eige1_1.dom te h~bben, personen worden gehouden en beschouwd, als gebonden voor
tenziJdba~dfersb In ld de betaling van het regt, op of wegens eenige verkoop of
gron ne
epaa •
k'
d
,,
.
overma mg, oor een hunner, aan eemg ander of anderen
1
van hen, die gelijke aandeelen of belangen zullen hebben
in het gezegd eigendom, tenzij het bij zondere aandeel of
belang van elkeen zal worden vermeld en worde aangeduid
op de bewijzen 1van eigendom of ander document opgenomen
ten kantore van den Registrateur van Acten.
Aan wien heeren7. Alle re~ten verschuldigd krachtens en onder deze wet,
regten betaalbaar
zullen betaalbaar ziJ'n .biJ' den Landdrost van het district 2)
zijn.
waarin het eigendom, van eigenaars verwisselende, gelegen
zal zijn (behaf-ve ten opzigte van het district Pretoria), of
t'l,.r

~--------~-----------------------------

1) In verbaJd hiermede zie latf're wetten aangaande betaling van
Heerenregten op, afstand van mineralen (V.R.B. 8 Nov. 1881, art. 363)
en ko~pen van ~ijneigendommen, Goudwet No. 8, 1885, art. 82.
2) Zie art. 5/van Wet No. 7, 1883.
I

I
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aan den Thesaurier van de Provincie t n zijnen kantore in
Pretoria. De regten verschuldigd op anderijen gelegen in
het district Pretoria zullen betaalbaar ijn ten kantore van
den 'l~hesaurier der Provincie. En de gezegde Landdrosten
en ',fhesaurier zullen respectievelijk de erschillende functies
bez~tten en uitoefenen, door deze w t vastgesteld, die de
per&,onen hierin later genoemd ontvang rs van heerenrechten
zulltBn bezitten en uitgeoefenen.
8. Geen van zulke ontvangers va heerenrechten, zooals Heerenregt slechts
bovonvermeld, zal in ontvangst ne en het regt zooals te worden ontyanll
h Id' d
f
.
·
k'
gen na verklarmgen
·
b ovenverme c, v~rsc u 1~ op o w~r.ens eemgen oop en van verkoopenkoop
verlcoop van eemg zulk mgendom, als ovenvermeld, voordat van waarde zijn gede verkooper zal hebben opgemaakt en onderteekend de vorm maakt.
van. verklaring aangegeven in de Se edule gemerkt No. 2,
hier::tan bijgevoegd, en de kooper zal hebben opgemaakt en
ondcrteekend de vorm van verklar· g aangegeven in de
Schedule gemerkt No. 3, hieraan bijge oegd. En in geval van
eene verandering van eigenaars, and rs dan door en bij wij ze
van .koop en verkoop, zal het reg , zooals bovenvermeld,
niet in ontvangst worden genome voor dat de geyer en
begiftigde respectievelijk zullen hebb~n opgemaakt en onderteekend de vorm van verklaring v::fn gever, aangegeven in
Schedule No. 4, en verklaring val/1 begiftigde, aangegeven
in Schedule No. 5, hieraan bijgevoelrrd.
9. Telkenmale en zoo dikwijls ]h.et zal blijken aan eeni- Wa~neer agenten <'le
gen ontvanger van heerenregt da't eenig agent of ander v.ereischte verkla-1
•
ll
rmgen opmaken
persoon 1.h an d eIen d e veor en vap. wege eemgen zu \:en kunnen.
verkooper ,pf kooper van eenig z~'lk eigendom, als bovenvermeld, heeft zelve in zijne gezeg e hoedanigheid een contract van koop of verkoop aan egaan, zoo zal het voor
zulken ontva~ger van heerenregt 1 wettig zijn te verlangen
en te ontvangen de verklaring an zoodanigen agent of
andere persoon, zooals bovenverm Id, hetzij in plaats van of
in toevoeging aan die. van zijnen rincipaal, zooals zoodanige
ontvanger van heerenregt onder e omstandigheden van het
geval het noodig zal oordeelen, ·en de verklaring opgemaakt en onderteekend door e en zoodanigen agent of
andere persoon, zooals bovetJ.Vermeld, zal zijn volgens
Schedule No. 6, hieraa~ bijgevo- d.
10. Telkenmale en zoo dik ijls eenig verkoopskontrakt, ~anneer ve.rk?owaarap heerenregt verschuldigd zal zijn, bij onderhavige P.1.ngen vermetlgd
·
.:J
•
•
• d ZIJn mogen heerent oest emm1ng van verkooper en ooper zal woru8n vermetlg regten geremitteerd
en ~e niet gedaan, v66r dat tra sport is gegeven, zonder, dat worden.
eemg gedeelte van de koopsom is betaald door of van weg~
den kooper, ten einde de toes emming van den vcrkoopel.~·voor zulke vernietiging te verk~ijgen, zal het heerenregt op
zoodanigen verkoop worden ~wijtgescholden op last van' ·
den ambtenaar het Gou vernef1ent administrerende; mits
dat de verkooper en de koop1r, of de agenten ten opzigte Welke ~...
van zulke vernietiging zullen qpmaken plegtige verklaringen vereischt.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

776
welke in substantie zullen/ zjjn zooals aangegeven in de s'chedulen gemerkt 7 en 8, aan;deze wet toegevoegd; o.nder voorbehoud tevens dat de ontvanger van heerenregt, In geval van
dood of andere oorzaak, waarin eenige verkooper of kQ~1prr
niet in staat zal zijn zu).ke verklaring op te maken, n10ge
doen zonder verklaring ""an zoodanigen verkooper en koo.per.
Onder voorbehouil verde:U dat de voorzieningen van deze S(Jctie
zich niet zullen uitstreUken tot, of van toepassing zjjr't op
eenigen verkoop, behalv~ zulk ecnen wclke is vernietigd en
te niet gedaan, binnen ; den tij d of term van zes mn.anJ.cn
volgende op den datum van zoodanig verzoek.
·
Opgaven door ont11. Het zal de pligt zijn van elken ontvanger 'van
vangers van heere~- heerenregt, en hij wordt rnits dezen gelast om aan 'den
regten aan den Regi- Registrateur van Acten biJ. het einde van elke maand
strateur van Acten.
. .
.
'
en vroeger 1nd1en vere1scht, op te zenden eene opgave
specificeerende de bedragen van heerenregten door· hem
ge1nd. De verklaringen waarop het bedrag van zulk regt
vastgesteld en verkregen was, zullen te zamen met ~~ulke
opgave worden opgezonden, opdat dezelve moge Wqrden
aangeteekend ten k.antore van den Registrateur van Actcn.
Wanneer verkoop
12. Telkenmale en I zoo dikwijls als eenig kontrakt van
door vonnis van.. verkoop, waarop heerenregt betaalbaar is, ter zijde gezet
~evoegdhofterziJdeof van onwaarde zal worden verklaard door het vonnisvan
1s
gezet, heerenregt
.
.
terugbetaald.
een1g bevoegd hof, zal het heerenregt op zoodamgen verkoop, indien onbetaald, niet betaalbaar zijn, en in.dien betaald ( aangenomen dat geen transport is gegeven Y, zal het
worden teruggegeven. ,
'
Wanneer een tweede
13. Telkenmale ert zoo dikwijls als het den ontvanger
verkoop plaats ge- van heerenregten zal zijn gebleken, door eenigt~ pm·soon die
vonkdlen.heeft,
wetlke
eigendom waarop het h'8erenregt
verver armgen moe
en verkocht
. heeft .eenig
.
.
.
gemaakt warden, in-schuldigd zal ZIJn, dat de kooper van zulk mgendon met
diendekooperinhetbinnen de Provincie kan worden ontdekt of de ·Provincie
eerste geval niet kan heeft verlaten zonder transport tc heb'ben ontvangen en
worden gevonden.
.
.·
zonder eemg gedeelte van de koopschat te hebben betaald,
en dat zoodanige verkooper niet in staat is de vervulling
van zijn kontrakt te verkrijgen of in regten te doen gelden,
zoo zal het voor eenigen ontvanger van heerenregt wettig zijn
den voormelden verkooper; ingeval hij het eigendom weder
zal verkoopen, toe te staan de noodige verandering te maken
Voorbehoud met in den vorm van plegtige verklaring door hem op te maken
betrekking tot .. met bet~kkin()'5 tot i zoodanigen tweeden verkoop · mits dat
regten van partlJen. n1e
· t s h'1enn
· vervat, za
; 1
·
'
veran d eren of· 1nvloed
hebben
op de
wet ten opzigte van: de respectieve regten of hulpmiddelen
van zoodanigen verkooper en kooper, met betrekking tot
zoodanige eerste of borspronkelijke verkoop.
··~>rklaring.
14. In het ge.V.al van eene nieuwe of tweede verkoop
-:a'lwevan eenig eigendorb., hetwelk inbegrepen was in eenigen
Koop.zoodanigen verkoop 1 als in de 12de en 13de Sectien voormeld aangehaald i~, zal de plegtige verklaring door den
verkooper op te maken ten opzigte van zullren nieuwen of
Voorbehoud.
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tweeden verkoop, veranderd worden op de wijze aangegeven
in Schedule gemerkt 9, en aan deze wet t egevoegd.
15. De verschillende verklaringen in eze wet vermeld Voor wien verklazullen worden opgemaakt en onderteek nd voor eenigen ringen kunnen
ontvanger van heerenregt of voor eeni en Landdrost ofafgelegd worden.
V rederegter, die door dezen word en ge agtigd en gelast
dezelve te staven; en eenig persoon ie moedwillig en Per:;;onendievalsche
snoodelijk, eenige verklaring in deze w t vermeld zal op- verkla~ingen mak.en
. . schuld1g aan memma k en en on d er t ee1{enen, we t en d e d a t d e el ve onwaar IS, In eed.
eenig belangrijk punt, zal geacht wor en schuldig te zijn
aan de misdaad van meineed, en zal b j overtuiging daarvan zulke straf ondergaan als bepaal is bij de wet voor
de misdaad van meineed.
ogt blijken, dat de Indien kooper of
16. Indien het in eenig geval
verkooper of kooper van eenig zul eigendom als boven yerkooper overl~d~n
· ges t orven of UI•t d e pr ':'Incie
· · IS
· ver t ro kk en IS,
of de heeft,
ProvmCie
vermeld , IS
verlaten
mag
zonder de meermaals vermelde verkl rmgen te hebben op- eene verklaring volgemaakt of onderteekend, zal en kan et voor den ontvanger doende. zijn.
van heerenregt wettig zijn, hetzij bu'ten zulke verklaringen
te ·doen, of in plaats daarvan de vefldaring of verklaringen
van zoodanig ander persoon of persbnen aan te nemen, die,
als onder de omstandigheden van~et geval, in eene positie
zijn, om de bijzondere punten in
odanige verklaringen te
worden opgenomen, te certificeere ; aangenomen echter, dat
voor het geval dat wanneer buit n eene verklaring worde
gedaan zooals meer vermeld, het te pligt zal zij n van den
ontvanger van heen nregt op de andere verklaring te vermelden de redenen waarom hij z lks heeft gedaan.
17. Het regt hefbaar op elk~n verkoop of verandering Heerenregt binnen
van eigenaar, moet worden voldaan zes maanden na den zes maanden te
datum van zulken verkoop of vfrandering van eigenaar.
worden betaald.
18. Mogt zulk: regt bij het 1einde van bovenvermelden Indien niet betaald
tijd of termijn van zes maande1 nog onbetaalbaar zijn, zoo renten betaalbaar.
zal het bedrag van zoodanig regt, vermeerderd met eene
verdere som, gelijkstaande m~ de rente daarop, gerekend
tegen twaalf percent per jaar, ~erekend van en met den dag
onmiddelijk volgende op dieni waarop de termijn van zes
maanden zal zijn verstreken, /hefbaar zijn van en verhaalbaar op de in gebreke geblevqn zijnde partij. 1)
19. Ten einde zich van/ de waarde van al zoodanig Hoe ontvanger van
eigendom als voormeld te vetgewissen, hetwelk van eigenaar heeren~egt zich kan
· lt , an d ers d an d oor Ien b..
verwisse
IJ WIJ·· ze van k oop en ver- vergew1ssen
waarde van van
het de
1
koop, en belastbaar met regt onder de voorzieningen van eigendom hetwelk
deze wet, zal het de plicht zijn van den ontvanger van eigenaars anders dan
heerenregt om aan te stellen eenig bevoegd of belangloos d~or 1 verkoop verpersoon of personen om lmder eede de juiste en redelijke wisse en.
waarde van zulk eigendo'm vast te stellen, en zullen de

I
1)

Gewijzigd door art. 11 4an Wet No. 7, 1883.

;·

I
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billijke onkosten va zulke schatting betaald moeten worden
door de persoon d" het regt verschuldigd is, en zal het
hedrag waarop zoo anige schatter of schatters het gezegde
eigendom zullen se atten het bedrag zijn waarover regt
verschuldigd zal zij ; aangenomen echter, dat niets hierin
vervat zal gehoude of beschouwd kunnen worden om te
beletten dat eeni~ persoon die zich benadeeld oordeelt,
zulke schatting in onderzoek brenge voor eenig hof dat
regtsmagt heeft. .
Hoewanneerdeprijs
20. Wanneer i eenig geval van verkoop en koop van
van eig~mdom ~~m zulk eigendom al
vermeld het aan den ontvanger van
ontoere1kend schiJnt heerenregt die h~ regt moet ontvangen, mogt blijken dat
de prijs of koop chat daarvan aanzienlijk minder is dan
de juiste en redel" ke waarde; zoo zal de gezegde ontvanger
van heerenregt be oegd zij n eene schatting van het gezegde
eigendom te doen plaats vinden op de wijze en vorm zooals
in de laatst voor fgaande sectie vermeld, en ingeval de vastgestelde waarde, ~ooals boven vermeld, het .bedrag van gezegden prijs of k opsom met een derde van het bedrag van
zulken prijs of oopschat zal te boven gaan, zoo zal het
bedrag van de chatting voor de doeleinden van deze wet
besehouwd, en a ngenomen als te zijn de prijs of koopsom
van zulk eigendo~, en het regt daarop, alsmede de redelijke
kosten van zulk~ schatting zullen door den kooper worden
betaald. Maar ipgeval zulke schatting den gezegden prijs
of koopsom ten: bedrage van een derde daarvan niet zal
te boven gaan, zoo zal het regt worden geheven over zulken
prijs of koopsorh, en de onkosten van schatting gedragen
worden door het Gouvernement; aangenomen echter, dat
niets hierin vervat zal gehouden of beschouwd kunnen worden
Appel voorschatting om te beletten 1 dat eenig per~oon die zichzel ve benadeeld
oordeelt, zulke sbhatting in onderzoek brenge voor eenig Hof
dat regtsmagt heeft. Geene schatting van eenig onroerend
eigendom onder de voorzieningen van eene van de twee
laatst voorafgaande secties zullen gemaakt kunnen worden
ter eeniger t~jd, lnadat eenige som gelds zal zijn ontvangen,
als zijnde de h~erenregten verschuldigd op zulk eigendom,
en nadat eene kwitantie voor zulk regt zal zijn afgegeven.
Person en op v. rijstel21. Telkenrale wanneer eenig persoo. n, verlangende dat
ling van heerenregt eenig transport of naamsverandering ten kantore van den
aanstpraa..k.tmakben~~' Registrateur va Acten in deze provincie geschiede, eischen
moe en 1.e1 en ewiJ..
zen waarop zoodanig zal VriJgesteld te worden van het regt, van wege en
vrijstelling geeischt krachtens eeni e der vrijstellingen verrneld en vervat in
wordt.
Schedule No. , hieraan bijgevoegd, zoo zal het de pligt
zijn van den o tvanger van heerenregt te verlangen deugdzame bewijzen van alle feiten en omstandigheden om reden
of tengevolge aarvan zulke vrijstelli.ng verlangd wordt; en
hij wordt mitJ dezen gemagtigd, wanneer het hem zal
blijken noodigl te zijn, een eed af te nemen van zulk
persoon of per~onen als v6or hem zullen komen om getui-
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genis af te leggen of eenige verklaring te do n omtrent deri
eisch tot zulke vrijstelling; en hij zal ook
nnen eischen
de overlegging van eenige acten of docume en betrekking
hebbende op de zaak, en dienende om aan e wijzen of er
niet zulke vrijstelling bij de wet moet word n toegestaan.
22. rrelkenmale en zoo dikwijls als ee ig verschil zal Verschillen met beontstaan tusschen den Registrateur van
cten en eenig trekking tot vrijsiiel. h en d e reg t t e h ebb en op vr J·stell'mg zoo a1s ling
van regten
kunpersoon e1sc
nen aan
het 0 ordeel
meervermeld over het regt op zulke vrijste ing, of de uit- van Regters in kagestrektheid van dat regt, of in het alge een over eenige mers onderworpen
zaak betreffende het bedrag waarover zul~ persoon regtens worden.
en billijkerwijze het regt schuldig is, zo zal en kan het
voor den Hoofdregter van de Provincie, o eenig ander van
de Regters van het Hooge Hof, in kamer zittende, wettig
zijn den gezegden Registrateur van Act , en de gezegde
persoon, of eenig persoon of personen, e k respectievelijk,
omtrent de zaak in dispuut zijn te hooren, n de bewijzen, zoo
er eenige zijn, die zullen zijn aangeboden ter ondersteuning
van den eisch tot vrijstelling te onderzoe en, en zulk verder
bewijs te verlangen als noodig mogt zij , en op summiere
wijze, indien hij zulks geschikt acht, zu k uitspraak in de
zaak te geven als met geregtigheid opreenkomt. Altijd Met regt van appel
aangenomen, dat hetzij de gezegde Regi trateur van Acten aan het volle Hof.
of eenig persoon, eischende het regt t hebben op eenige
vrijstelling als meervermeld krachtens ~ uitspraak in zoodanige zaak gegeven, bij wijze van ber ep, zich zal kunnen
wenden tot het Hooge Hof, opdat eze kunne worden
gehoord en beslist door gezegd Hof.
23. Alle regten verschuldigd, weg s en krachtens deze Hoe regten terug
wet, zullen zijn inbaar door den b voegden officier, aan verkregen R:unnen
.
. en k rac ht ens d eze we t , et b..IJ zon d ere reg t 1n
. wordum.
w1en
wegens
dispuut betaalbaar zal zijn, of doo den Publieken Aanklager van het distrikt waarin he onroerend eigendom
waarop het heerenregt verschuldigd is gelegen zal zijn, bij
actie of regtsgeding in eenig bevoeg Hof; aangenomen dat
geen eigendom onderhevig aan de betaling van eenig regt
zal worden getransporteerd ten k ntore van den Registrateur van Acten v66r dat de kwit ntie van den bevoegden
armbtenaar ter betaling van het regt zal zijn voorgebragt
en gedeponeerd bij den gezegde Registrateur van Acten,
alsmede de verklaringen waarop het bedrag van het regt
is vastgesteld en bepaald.
24. Zoo dikwijls eenig kontr kt voor verkoop van vast Hoe datum van vereigendom zal ingegaa::.1 ziJ·n vol ens welke kontrakt er ge- koop in zekere kon·
·
.
tracten zal worden
. 1 d
st 1pu
eer wordt dat bez1t
van et e1gendom
n1et
gegeven gerekend.
zal worden, of dat de gezegde verkoop niet in kracht zal
treden tot een latere datum, zo zal de datum waarop zoodanig kontrakt is opgemaakt, 1 en niet zoodanige toekomstige datum, de datum zijn w~arvan af de termijn van zes
maanden, in deze wet vermeld; gerekend zal worden.
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In geval van tweede
25. Indien in ekig geval eenige verkooper die eenige
verk.oop waar vr~j- verkoop heeft gedaanj waarop heerenregt betaalbaar zal zijn
stellmg tvan betalmtg een tweede of navolgende verkoop van hetzelfde eigendom
van reg en op eers e
d
1 · h
verkoop niet kan aan eenen anderen zaJ doen, an za, 1.n .et geval dat het
word en geeischt, kan heerenregt door den ! eersten kooper met IS betaald, en in
verkooper dezelve geval de verkooper kr~chtens wet, niet zal geregtigd zijn te
betalen.
.
mschen
dat h et gezeg. d e reg t za1 word en k WlJ.'tgesch olden

zoo zal het voor zoodanigen verkooper wettig zijn, zulk ee~
bedrag van regt op :den eersten verkoop te betalen als
Zijn verhaal tegen den eersten kooper verpligt was te voldoen, en bij gebreke
oorspronkelijke
van wien, om zulks 1 te doen, het regt, onder de voorzie·
kooper.
ningen van dezen wet, ten laste kwam van het eigendom;
en zulk een verkooper zal geregtigd zijn de aldus betaalde
som terug te eischen van den eersten kooper als zijnde
zooveel geld ten zijnen behoeve uitbetaald. Mits dat de
plegtige verklaring door den verkooper op te maken, betrefVorm v. verklaring. fende zoodanigen eersten verkoop zij in de gewone en algemeene vorm van eene verkoopers verklaring,-en geen verklaring van den kooper zal noodig zijn; en aangenomen,
dat de plegtige verklaring door den verkooper op te maken
betreffende eenigen tweeden of navolgenden verkoop van
hetzelfde eigendom zal zijn in de vorm aangegeven in
Schedule No. 9, bij deze wet aangevoegd.
In werking treden
26. Deze wet zal beginnen en in werking treden van
der wet.
af en na den eersten
van Jnlij 1880.

t
I

SCHEDULE No. I.
Schedule van
vrijstellingen.

(a.) W anneer eenig persoon, vermeld in de boeken van
den Registrateur van Acten als mede-eigenaar van eenig
eigendom dit eigendom lzal koopen, zal hij niet met heerenregt belast worden op dat gedeelte van de koopsom, hetwelk
zijn persoonlijk aandeel representeert.
(b.) In elk geval waarin het volgens de boeken ten
kantore van den Registrateur van Acten zal blijken dat eenig
perso0n slechts voogd is voor eenig ander persoon hetzij
dat deze laatste een minder- of meerderjarige of onder huwelijksche bescherming \of niet zal zijn, zoo zal het aldus
bestuurde eigendom van den naam van den voogd op dien
van de andere partij, geregtigd zijnde tot genoemde overschrijving, kunnen worden getransporteerd, zonder de betaling van eenig heerenregt.
(c.) In elk geval va4 een vrijwillige of gedwongen scheiding tusschen gezamenlij~e eigenaars van onroerend eigendom, zullen alle veranderingen in de boeken van den Registrateur van Acten vereischt tot de behoorlijke registratie
van afzonderlijke aandeel~n door elk hunner afzonderlijk te
houden, geschieden zonde\r de betaling van eenig heerenregt.
I

\
\
I
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SCHEDULE No. II.

1

VERKLARING VOOR VERKOOPE ,

Ik ondergeteekende, A. B., verklaar ple,ig, dat de som Verklaring
van............... het volle en geheele koopbe rag is waarvoor kooper.
ik zeker eigendom zijnde, [beschrijf het eig dom] verkocht
heb aan C. D., en verklaar dat ik gemel eigendom verkocht heb aan gezegden C. D., op den ....~......... dag van
............... , 18 .. : ... , en nie~ ee.r~er, en da ik gee ne an~ere
of meerdere betahng of cons1deratH~ van w ·arde van eemgen
aard hoe ook genaamd, voor hetzelve
b ontvangen of
verwacht, en ik verklaar verder dat genoem e C. D. de eenige
persoon is, die het gemelde eigendom van ij gekocht heeft,
en dat ik het nimmer aan eenig ander pere~~on heb verkocht;
en dit alles verklaar ik de zuivere waarhe{d te zijn, zonder
eenige achterhoudendheid of ontwijking ht. ook genaamd.
Get.)

van ver-

A. B.

Voor mij verklaard te............... op dezen dag ....... ..

van ............... , 18......

(Get.)

/ ................ .

SCHEDULE No. III. ~
VERKLARING V AN DEN KOlER.

Ik, ondergeteekende, C. D., verklaJr plegtiglijk dat de Verklaringv.kooper
so m.. . . . . . . . . . . het volle en geheele koo~bedrag is door m~j
bedongen of te worden gegeven aan A. . voor zeker eigendom, zijnde [hierin beschrijf het eigendo ] door mij van hem
gekocht; en ik verklaar dat ik gemeld e gendom gekocht heb
van A. B. op den ............ dag van ................ 18 ...... , en
niet eerder, en dat noch ik, noch ieman~anders van mijnentwege of voor mijne rekening daarvoor eeft gegeven of beloofd, of voornemens is eenige considera ie van eenige waarde
hoe ook genaamd te geven of te bet len voor of met betrekking tot de vervreemding aan mij fan gezegd eigendom,
en dat alles verklaar ik de waarheid t~ zijn.
1

I

(Get.)

C. D.

Verklaard voor mij .................. ·j·., dezen ............ dag
van, ......••....•. 18.,,...
/

j

(Get.) E.

i
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SCH~DULE

No. IV.

I
VERKLARlliW V AN DEN SCHENKER.
I
I

Ik, A. B., verklaar plegtiglijk dat in aanmerking nemende
bijzondere toegenegenheid en liefde welke ik gevoel en
koester voor C. D., en P-it hoofde van andere goede redenen
en geldige consideratie: die m~j daartoe speciaal aanleiding
geven, ik, bij wijze van donatio inter vivos, of geschenk
onder levenden, onherroepelijk present gemaakt heb aan,
gegeven en toegewezen ·. aan, en t'en behoeve van gezegde
C. D., zeker eigendom [hier beschrijf eigendom].
En ik, de gezegdei A. B., verklaar dat de waarde van
gezegd eigendom is . . . . . . ..... , en dat ik het gezegde eigendom aan den gezegden C. D. in geschenk heb gegeven op
den .. .. .. . .. dag van .. .. . .. .. 18 ... , en niet eerder, en dat
ik geene consideratie van eenige waarde heh of zal ontvangen voor of ten behoeve van de vervreemding van gezegde
eigendom.

Verklaring v. schenker.
de

(Get.) ................. .

van

Verklaard voor mij ......... , te ......... , den ...... dag
18 .......

SCJIEDULE No. V.
VERKLlRING V AN BEGIFTIGDE.

I
Verkhring van begiftigde.

Ik, D. D., verklaar plegtiglijk aan te nemen het geschenk bij wijze van donatio inter vtvos of geschenk onder
levenden, aan mij ge¥J,aakt en aan .mij gegeven door A. B.,
van zeker eigendom [hierin beschrijf eigendom].
En ik, de gezegde C. D., verklaar dat de waarde van
gezegd eigendom is J. •.•••.•... , en dat de gezegde A. B. de
de schenking heeft gedaan op den . . . . . . . . . dag van ........ .
18 ... , en niet eerdei, en dat noch ik, noch iemand anders
van mijnentwege of voor mijne rekening, heb gegeven of
beloofd, of voornemens is eenige consideratie van eenige
waarde hoe ook genaamd te geven of te betalen, voor of
ten behoeve van del vervreemding van gezegd eigendom.
Verklaard vo/ mij ............ , op den ......... dag van
............ 18 ....

I

f
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SCHEDULE No. VI. )
VERKLARING VAN DEN AGJNT.

.

Ik, ondergeteekende, A. B., verklaa~ plegtig, dat ik als Verklaring v. agent.
agent van .................. , heb gehandel in het koopen (of
verkoopen) van zeker eigendorn [hier v lgt de beschrijving]
door den gernelden ............ aan den ...... ./. .... verkocht (of orngekeerd) en dat ik zelf persoonlijk bekendl ben met het bedrag
van den koopschat; en ik verklaar ierder, dat het mij
bekend is, dat de gemelde transactie w d aangegaan en gesloten tusschen ............... , en op den .. .. .. .. .. . .. . dag van
............ , 18 ...... , en niet eerder, en
t de som ........... .
door gernelden ............... aan den . ·~' ............ te worden
betaald, naar rnijne beste kennis en weten de volle en
geheele koopschat is, welke voor het gernelde eigendorn
is of zal worden gegeven, betaald of o tvangen, en dat het
tot het best van rnijn weten niet bekend is, dat er eenige
consideratie is of zal word en betaald of gegeven, door of van
wege den gemelden ............... aan of tin behoeve van den
gezegden ............... , voor of wegens d t gezegd eigendom ;
en dit alles verklaar ik de waarheid zon er eenige ontwijking
of achterhoudendheid hoe ook genaarndJ

(Get./ ................. .
Verklaard voor mij, ............... , te ............... , op den
.............. ,. dag van ............... 18 ...... .
(Get.

SCHEDULE No. VI .
VERKI,ARING V AN VERNIETIGING.

Ik, A. B., verklaar plegtiglijk dat! ik op den ............ Verklaring van ve.rdag van ............... , 18 ... , verkocht lb.eb aan ............ , het nietiging.
volgende eigendom [hier volgt beschrijving van eigendom]
voor de sorn van ............... ' en ik verklaar, dat ik nimmer
ontvangen heb eenige som gelds of andere consideratie van
eenige waarde van gezegden C. D. Jp rekening van dezen
koop; en ik verklaar verder dat ik ~eb toegestemd aan en
overeengekomen ben met C. D., bij onderling goedvinden,
om gezegde verkoop, welke plaats vo d op den ............. ..
dag van ............... , 18 ...... , dienovheenkomstig te vernietigen, en ik verklaar verder dat ik /niet ontvangen heb, of
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ontvangen zal van gezJgden C. D. of van eenig ander persoon, eenig geld of ee:hige andere consideratie van waarde,
door en wegens mijne goedkeuring tot vernietiging van gezegden verkoop.
/
(Get.) ................. .
I

(_

Verklaard voor rriij .................. , te
............... dag van ~ .............. , 18 ..... .

............... , den

SCHEDULE No. VIII.
\

Verklaringv.kooper
Ik, C. D., verklaar 'plegtiglijk dat ik op den .............. .
bij vernietiging vandag van ............... , 18 ...... , gekocht heb van A. 13., het
koop.
volgende cigendom [Hier volgt de beschrijving van het
eigendom] voor de som. van ............... , en ik verklaar da.t
ik nimmer aan den gez~gden A. B. gogeven heb eenige som
gelds of andere consideratie van waarde op rekening van
gezegden koop; en ik v~rklaar verder dat ik mij tot gezegden
A. B. gewend heb om toe te stemmen in de vernietiging
van gezegden verkoop, · welke verkoop dientengevolge bij
onderling goedvihden is vernietigd. En ik verklaar verder
dat ik ri.iet heb gegeven of zal geven, alook dat geen persoon
ten mijnen behoeve voor zooverre mij bekend, zal geven eenig
geld of eenige consideratie van waarde, voor of wegens de
vernietiging van gezegden verkoop.
Verklaard voor mij ............... , te ............... , op den
............... dag van ............... , 18 ..... .

SCHEDULE No. IX.
Verklaring van verIk, A. B., verklaat plegtiglijk dat de som van ........... .
bij vernie- de volle en geheele koopschat is voor welke ik heb verkocht
tigmg van verkoop. aan C. D . zekyer mgen
·
d1 om [h'1er vo1gt b esch riJ·· vmg
·
van h et
eigendom], en ik verklaar dat ik hetzelve aan gezegden C. D.
heb verkocht op den .. ~ ......... dag van ............... , 18 ...... ,
en niet eerder en da~ ik niet zal ontvangen eenige andere
consideratie van waard!e voor of wegens overdragt van gezegd
eigendom. En ik verklaar verder dat de eeni.ge persoon
anders dan de gezegde C. D.; aan wien ik het gezegde
eigendom ooit van mij heeft gekocht was E. F., aan wien

~o?per

ik hetzelfde op den .. ~ ......... dag van ............... , 18 ...... ,
voor de som van, ... ~....... heb verkocht. En ik verklaar
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verder dat ik sedert den gezegden verk op aan den gezegden
C. D. de heerenregten verschuldigd doo gezegden E. F. betaald heb.

l

Verklaard voor mij .................. , e ............... op den
............... dag van ........= 1 8 ..

Gegeven ten Gouvernementshuize, {dezen Elfden dag van
Mei, 1880.

l

Op last van Zijne Excellentie

de~ Administrateur,

GEO:~-E HUDSON,

t_oloniale Secretaris.

(Get.)

W. OWEN LANYON,
Administrateur.

WET No. 12, 1880.

l)

(Vastgesteld door den Gouverneur der Transvaalscb.e
Provincie, met advies en toestem . ing van
derzel ver W etgevende Vergadering.)
"Voor de verbeterde Invordering van Invoerregten."

NADEMAAL twijfel is ontstaan omtrent de wettigheid Inleiding.
van zekere Proclamatie, gedateerd 2 Augustus, 1879, uitgevaardigd door den Ambtenaar het Gouvernement der Provincie Transvaal administreerende, met betrekking tot het
inn en van invoerregten;
En nademaal het raadzaam is dat zoodanige twijfel niet
bt:staan, en dat verdere voorziening gemaakt wordt betreffende
het ontvangen van invoerregten:
Zij het daarom door den Ambten:iar het Gouverne:rpent der Provincie Transvaal administreer nde, met ad vies en
1) Zie Wet No. 2, 1881, No. 4 en 6, 1882, e

1

No. 9, 1886.
50
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consent van de W etg vende Vergadering,
volgt:-

[1880
vastgesteld als

Proclamatie van den
ART. 1. Alle de verschillende bepalingen en voorzienin2den Augustus 1879, gen van de Proclamatie gedateerd Pretoria, Transvaal 2
in kkrlachdt e~ wderking Augustus 1879, gegeven onder de hand van den Ambte~aar
ver aar m eze
. .
Provincie van af
het Gouvernement adm1mstreerende, en welke Proclamatie
den _dag der bekend- gedrukt is als eene Schedule bij deze wet, zal (uitgezonderd
makmg.
de wijzigingen hierna vermeld) van volle kracht zijn in deze

Provincie, juist alsof dezelve in deze wet woordelijk opgenomen was, en zal gehouden en geacht worden van volle kracht
te zijn voor alle einden en hedoelingen van en na datum
van de publicatie er van in de 'Pronscaalsclze Gouvememenfs Oourant, van 12den Augustus 1879.
Plaatsen en tijd van
2. 'Vanneer het den Ambtenaar het Gouvernement adbeta.ling der invoer- ministreerende voorkomt, dat invoerregten geschikter ontregte,n m~gen door vangen kunnen word en op eene andere plaats, dan op het
Proc.amatle vastge· w1ens
·
d'1str1'kt d e 1nvoer
·
der
:ateld worden.
kantoor van d en L an dd rost, 1n
of degene woont aan wien de goederen, handelswaren, of
andere voorwerpen of dingen waarop invoerregten moeten
betaald worden, geadresseerd of gezonden worden, dan zal
het zoodanigen Ambtenaar het Gouvernement administrerende geoorloofd zijn om · bij proclamatie de plaats of
plaatsen te bepalen (hetzij buiten en behalve of in plaats van de
plaatsen speciaal opgegeven in de genoemde Schedule), waar
invoerregten betaalbaar zullen zijn en kunnen ontvangen worden en de tijd binnen welke zulke betaling moeten geschieden.
Ambtenaren mogen
3. Het zal den voor Ambtenaar het Gouvernement der
wor~en aangestel~ Provincie Transvaal administreerende wettig zijn om zoodanige
orn mvoerregten m ambtenaar of zoodanige ambtenaren aan te stellen als hij
te vorderen.
.
·
noo d'1g en wensch el"k
lJ zal ach ten, om 1nvoerregten
te ontvangen op zoodanige plaats of plaatsen als van tijd tot tijd
zullen aangewezen worden onder de voorzieningen dezer wet,
en zoodanig ambtenaar of ambtenaren naar zijn goed vinden
af te zetten en anderen aan te stellen in zijne of hunne
Hun betaling ten plaats, en om zoodanig ambtenaar of zoodanige ambtenaren
!aste der algerneene zulk salaris of andere belooning uit te betalen, als aan
mkomsten
der Pro- zoo d an1g
· Ad m1n1strateur
· ·
vincie.
van h et Gouvernement h et meest
geschikt zal voorkomen. En elk zoodanig salaris of belooning zal ten laste komen van de algemeene inkomsten
der Provincie.
!
H~~ regelen enregu4. De Ambtenaar ~et Gouvernement dezer Provincie
~ahen vo?r de bet~re administreerende wordt: hierbiJ' gemagtigd om
met ad·
mvordermg der 1n- .
' .
'
' .
voerregten mogen VIes en toestemmmg van\ de W etgevende V ergadermg, zoowarden opgetrokken danige regels en bepalingen te maken voor de vertooning
van vrachtbrieven, factur~n, toebereidselen van boeking, het
betoonen en het toeber~iden van alle andere zoodanige
boeken, documenten en sti;tkken als noodig gerekend worden
I

\

\
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om beter de regten op ingevoerde e'$. in de Provincie
gebragte goederen te kunnen aanslaan e:d invorderen. Deze
regels en bepalingen zullen van kracht zijn na publicatie in
de Gouoe1·nernenfs Oourant.
6. Het Volksraadsbesluit, zijnde No. 141 van 2 .Junij Volksraadsbesluitv.
1869 voorziening makende dat wetten . regulerende de be- 2 Junij 1869, bepa. '
·
1
;
lende zekere uitzontalmg van 1nvoerregten, a leen betrekk1pg zoude hebben op dering herroepen.
diegenen, die gevestigd als handelaars pn winkeliers in deze
'
Provincie z~jn, 1) zullen zijn en dezelve:zijn hierbij herroepen.
Van en na datum van het in werkfng treden dezer wet
zullen de invoerregten bepaald bij wtjt hefbaar zijn, en worden bij deze betaalbaar gemaakt doo)r alle inwoners dezer
Provincie, aan wien goederen worden toegezonden of die
dezelve ontvangen.
:
6. Het zal voor den Admin~strateur der Provincie Magt om zekere
Transvaal wettig zijn, met advit' en consent van de invoerregten kwijt
.
t
.
. t' te schelden.
W et geven d e V ergad enng, aan e emen eemge app1ICa 1es
die van tijd tot tijd mogten worde ingezonden voor kwijtschelding van eenige invoerregten, 1en met zoodanig advies
en consent voornoemd, toe te sta~ de kwijtRchelding van
eenige en alle invoerregten in ee ige en iedere zoodanige
zaak, als raadzaam zal worden ge cht.
7. Deze wet zal beginnen en in werking treden van en In werking treden
na de bekendmaking er van in e Go~wernem.ents Cou1·ant. der wet.
SCHEDULE.

Schedule.

PROOLAMATIE,
Door Zijne Excellentie WILLIAM OWEN LANYON, Kolonel,
Ridder van de Meest Eervolle Orde van het Bad, en
Ridder van de Meest Onderscheiden Orda van St. Michael
en St. George, Administrateur van het Gouvernement van
het Transvaalvaalsche Grondgebied in Zuid Afrika.

NADEMAAL het raadzaam is voorzorg te maken met Inleiding.
het oogmerk om beter gevolg te geven aan de wetten waarbij de invordering der Invoerregten in dit Grondgebied geregeld worden :
ZOO is het dat ik hij deze, met ad vies en toestemming
van de Uitvoerende Ambtenaren van het Gouvernement,
proclameer, verklaar en bekend maak, dat:
ART. 1. Alle Landdrosten en V eldkornetten, of eenig Landdrosten en
persoon, behoorlijk daartoe gemagtigd zullen het regt hebben Veldcornett.en get e e1sc
· h en van een1g
· transportnJ''d er, o'f persoon h et b estuur regtigd
vertoon van
vrachtbrieven te
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - eischen.
1) Woordelijk: "Dat de betaling van invoerregten alleen betrekking
heeft op gevestigde winkeliers in de Republiek."
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over eenigen wagen hebbende, dat zijne vrachtlijst ter inzage vertoond worde.
Bezigtiging van
In geval zulks geweigerd wonlt, mag eenig persoon,
vrachten en rapport behoorlijk daartoe gemagtigd als boven vermeld, eene beaan Landdrost.
· t'Iging
· · d er vrachten In
· .b ezi't van zoo<1amgen
J
•
t ranspor t riJuer
.. ,l
zig
eischen, en h~j mag verder de assistentie van zulke personen
eischen, en zulke billijke magt gebruiken als noodig mag
zijn om zulke bezigtiging ten uitvoer te brengen, waarvan
het resultaat onmiddeiijk ten kantore van den naasten Landdrost zal worden gerapporteerd.
Jurisdictie van
Niets tot dus verre geproclameerd zal beschouwd worden
I:a?ddrost in bezig- eenig Landdrost te beletten ue noodige stappen te nemen,
tlgm()'o van vranhten. wanneer oo k h"IJ h et noo d'Ig ac ht voor d e b ezig
. t'Igmg
.
van
eenige goederen welke op weg, of gearriveerd mogten zijn
binnen de limieten van zijne jurisdictie, ten einde hem te
overtuigen met betrekking tot het waar en correct gewigt
en soort van zoodanige goederen.
Invoerregten betaal2. Alle invoerregten betaalbaar door eenig persoon wiens
baar ten ~anddros~·plaats van bezigheid of woonplaats binnen twaalf mijlen van
kantorenabmnen
dne eenig
. dorp gelegen IS
· waar een Ho f van Lan dd rost IS,
· of
dagen
ontvangst
der goederen.
hierna zal worden gevestigd, zullen hetaalbaar zijn ten kantore van den Landdrost, en znllen betaald worden aan den
Landdrost, of ander ambtenaar hehoorlijk gemagtigd inkomsten in te vorderen, te eischen en te ontvangen, op of v66r
den derden dag, of indien de derde dag een Zondag of
Publieken Feestdag mogt zijn, dan op den dag volgende op
zoodanige Zondag of Publieke Feestdag, eerstvolgende op den
dag op welke genoemde winkelier of importeur de koopwaren of goederen ontvangen heeft, waarop invoerregten
moeten word en betaald ; en de in voerregten betaalbaar door
eenig winkelier of importeur niet op andere wijze in voorzien zullen betaalbaar zijn ten kantore van den Landdrost
van het distrikt in hetwelk de plaats van bezigheid of woonplaats van zoodanigen importeur gelegen is, en zal betaald worden
aan gezegden I ,anddrost of and er am btenaar als voornoemd
Gevestigde winke- op of v66r den 1Oden dag; of indien de 1Ode dag een
liers zullen binnen Zondag of Publieke Feestdag is dan op den dag volgende
tien dagen betalen. op · zoo d anigen
·
zondag of Publ''Ieke Feestdag, eerstvo1gende
op den dag op welken de genoemde winkelier of importeur
de koopwaren of goederen ontvangen heeft waarop invoerregten moeten worden betaald.
Winkelier moet
3. De winkelier of importenr die koopwaren of goederen
s?hr:~telijke verkla- als bovengenoemd invoerd, zal op of v66r den dag op welken
rmg
mleveren
be-en d e I nvoerreg t en verva11en en b etaalb aar ZlJn
.. b"IJ d en I--an dvattende
gewigt
soort der goederen. drost, of ander ambtenaar, behoorlijk gemagtigd als boven
genoemd, eene schriftelijke verklaring inleveren, opgemaakt
door hem of zijn agent, waarin het waar en correct gewigt
en soort der koopwaren of goederen door hem in het Transvaalsch Grondgebied ingevoerd, gedeclareerd wordt, ten op-
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zigte waarvan ae helasting aoor hem hetaalbaar en aange~
boden is.
Bij gebreke van de over1evering van gezegde declaratie Bij gebreke van de~
en beta1ing der be1asting hefbaar op zoodanige koopwaren claratie is eene boete
.
h et t'IJ'd perk a1s b oven verme1d, za1 d e van
vijfmaal het beof goe d eren b 1nnen
drag betaalbaar
in gebreke b1ijvenden persoon onderworpen zijn aan de be·
taling eener boete ge1ijk staande met vijfmaa1 het bedrag
der verschillende be1asting, buiten en beha1ve het oorspronkelijk verschu1digde bedrag op zoodanige koopwaren of
goederen.
4. Indien de Landdrost of eenig ander ambtenaar a1s Landdrost kan in
bovengenoemd reden heeft te ge1ooven dat het waar en correct twijfelachtige geval. t a1s b oven omsch rev~n n1e
· t 1n
· eemge
·
·
declaratie doen
gew1g
verk1 anng
a1s len
beeedi!!en of andere
boven verme1d opgegeven 1s, dan zal de Landdrost of ge- getuigenis vorderen.
zegde ambtenaar in zoodanig geva1 het regt hebben te ver1angen dat de importeur of z~jn agent de waarheid der genoemde dek1aratie onder eede verk1aard, of hij mag ook verlangen dat zoodanig pe1·soon eenige documentaire of andere
getuigenis bijbrenge a1s gevorderd mag worden om den
Landdrost, of ander ambtenaar als bovengenoemd, in staat
te stellen het bedrag der verschillende Invoerregten te kunnen bepa1en.
.
5. Indien zoodanig onderzoek aan den dag brengt dat Boete van vijfmaal
meer koopwaren of goederen aan be1asting onderworpen, het. bedrag der be..
f d t .. . t
k
. lastmg en verbeu1 ge d ec1areer d ZIJn,
ont vangen as
o a ZlJ n1e naauw eung ring der goederen.
omschreven zijn door gezegden importeur of agent, dan za1
zoodanig persoon onderworpen zijn aan de betaling eener
boete gelijk staande, beha1ve het oorspronkelijk verschu1digde bedrag, met vijfmaa1 het bedrag der verschu1digde
be1asting en de verbeurd verklaring der goederen bevat in
het pak of de pakken onnaauwkeurig omschreven.
6. Wie ook, verpligt a1s voornoemd, eene declaratie Boete van £25 tot
aflegd of eenige omstandigheden veroorzaakt of iets boekt in £500 voor het pie. b oek of register,
·
' 1'mg van zoo- gen
van vervalsching
eemg
met het doe1 d e beta
van documenten of
danig Invoe:::-regt te ontduiken, hetgeen hem a1s va1sch be- weigering docum'enkend is, of veronderste1d va1sch of niet waar te zijn, of za1 taire bewijzen te
weigeren of met intentie na1aten zoodanige documentaire ge- vertoonen.
tuigenis a1s voornoemd te geven, za1, schu1dig verk1aard
zijnde, onderworpen zijn aan eene boete van niet minder
dan vijf-en-twintig ponden, en niet te boven gaande vijf
honderd ponden Sterling, en in gebreke van betaling van
gezegde boete za1 onderworpen zij n aan gevangenisstraf
met of zonder harden arbeid den tijd van zes maanden
niet te boven gaande, of za1 onderworpen zijn aan zoodanige
gevangenisstraf zonder zoodanige boete.

GOD BEHOEDE DE KONINGIN.
Gegeven onder m\jne hand en zegel te Pretoria, Transvaal,

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

[1880

790

op dezen Tweedfm dag van Augustus, Een Duizend Acht
Honderd N egen-en-Zeventig.
\V. OWEN LANYON,
Administrateur.
Op last van Zijne Excellentie,
1\I. OSBORN,
Ko loniaal Secretaris.

Gegeven ten Gouvernements Huize, dezen Veertienden
dag van Junij 1880.
Op last van Zijne Excellentie den Administrateur,
GEORGE HUDSON,
Koloniale Secretaris.

(Get.) W. 0\VEN LANYON,
Administrateur.

WET No. 13, 1880.
(Vastgesteld door den Gouverneur van de Transvaalsche
Provincie, met advies en toestemming van
derzel ver W etgevende V ergadering.)
" Voar het reguleeren van de betrekkelijke regten en pligten
van Meesters, Bedienden en Leerlingen."

Inleiding.

NADEMAAL het raadzaa.m is de betrekkelijke regten
en pligten van Meesters, Bedienden en Leerlingen te reguleeren en voorzorg te maken voor de bescherming van de
arbeidende klassen;
Zij het derhalve vastgesteld door den Ambtenaar, het
Gouvernement der Transvaalsche Provincie administreerende,
met ad vies en toestemming van de W etgevende V ergadering
daarvan, als volgt :-

Tegenstrijdige wetten herroepen.

1. Alle wetten, regulatien en besluiten van den Volksraad
tegenstrijdig en onbestaanbaar met de voorzieningen van
deze wet, warden hierbij herroepen.
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2. Voor de doeleinden en binnen de 1neening dezer wet, Uitleggingsclausule.
tenzij anderzins bijzonderlijk voorzien, of er mogt iets in
het onderwerp of zamenhang zijn strijdig met zoodanige
uitlegging, zal-lste. Het woord "Administrateur" meent
de ambtenaar wettiglijk het Gouvernement dezer provincie
administreerende; 2de~ Het woord " Bediende," te word en
uitgelegd en verstaan, eenig persoon te bevatten die gebezigd wordt voor huur, loon, of andere belooning, om eenig
handwerk, of anderen ligchaamsarbeid, in den landbouw of
fabrieken, of in huiselijke dienst, of als een bootman, drager,
of and ere bezigheid van eenen dergelijken aard te verrigten;
3de. Het woord "Leerling" wordt uitgelegd en verstaan,
eenig persoon te bevatten die onder artikelen staat of verbonden is door eenig kontrakt van leerlingschap gemaakt
ingevolge de wet, als leerling bij eenig ander persoon; 4de.
Het woord "Meester" zal worden uitgelegd en verstaan eenig
persoon te bevatten, hetzij man of vrouw, dienende voor
huur, loon, of andere belooning, eenig persoon binnen de
bovengenoemde bepaling van het woord " bediende " vallende,
of aan wien eenig persoon binnen de bovengenoemde bepaling
van het woord " leerling " vallende, onder eenig kontrakt of
leerlingschap volgens de wet gemaakt, zal zijn verbonden;
5de. De woorGlen "Dienst Kontrakt" en "Kontrakt van
Leerlingschap " zullen respectievelijk uitgelegd en verstaan
worden eenige overeenkomst te bevatten, hetzij mondeling
of schriftelijk, hetzij uitgesproken of bedoeld, welk eenig
persoon binnen de bovenstaande bepalingen van het woord
"bediende" of " leerling" respectievelijk zullen hebben
aangegaan of gemaakt, ingevolge de wet met eenig persoon
vallende binnen de bovenstaande bepaling van het woord
" meester ", ter verrigting van eenig werk of arbeid
van eenige soort hierboven vermeld ; 6de. De woorden
" Landdrost " en " Landdrosten ", zullen worden uitgelegd en verstaan te bevatten de " Landdrosten " behoorlijk aangesteld voor de onderscheidene distrikten dezer
provincie ; 7de. Het woord " Maand " zal uitgelegd en
verstaan worden te bevatten den tijd van eene kalendermaand ; 8ste. De woorden " Vad er ", " Ouder ", " Bloedverwant ", "Man" en "Vrouw ", zullen respectievelijk uitgelegd en verstaan worden te bevatten, aangenomene vaders,
ouders, bloedverwanten, mannen of vrouwen, zoowel als
werkelijke ouders en bloedverwanten en wettige mannen
en vrouwen; 9de. De woorden "Ambtenaar" en "Bevoegde
Ambtenaar," wanneer gebruikt ten opzigte van attesten of
het maken van leerlingsdienstkontrakten, of het overdragen
en besteden van leerlingen, zullen worden uitgelegd en verstaan te bevatten elk persoon die door den Gouverneur zal zijn
aangesteld om zoodanige kontrakten te attesteeren of te maken.
1Ode. Alle woorden in deze wet en in de onderscheidene wetten
en regulatien hierin nader vastgesteld beteekende het enkel·
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voudig getal of het mannelijk geslacht alleen, zullen uitgelegd
en verstaan worden in te sluiten verscheidene personen, zoo
wel als een persoon, en vrouwelijke zoowel als mannelijke
person en.

HOOFDSTUK I.
1. De Geregtshoven dezer provincie, in alle zaken welke
of hierna voor dezelve hangende zijn zullen, ontstaande
dienst- en leerlmg- uit of opzigtens de vorming of ontbinding der dienst- of
kontrakten.
.
·
leerhngskontrakten,
of rak en d e o f aangaan d e een1ge
reg t en,
pligten, verpligtingen, magten, verantwoordelijkheden, of
andere zaken of dingen, ontstaande of voorkomende uit
eenige dienst- of leerlingskontrakten, of eenige der wederzijdsche betrekkingen bestaande tusschen meesters en bedienden of leerlingen respectievelijk, oriderzoeken, beoordeelen, en de gezegde zaken beslissen ingevolge de wet dezer
provincie, aangaande en toepasselijk op tweezijdige kontrakten
in het algemeen, uitgezonderd wanneer andere voorzieningen
rakende en betreffende eenige zoodanige zaak en ding als
voormeld in deze wet zullen z~jn gemaakt, of door eenige
andere wet niet herroepen door de voorzieningen dezer wet.
Voornoemdeherroe2. Deze wet zal niet vernietigen of betrekking hebben
p~ng zal niet betrek- op eenige dienst of leerlingskontrakten aangegaan v66r den
kmg hebbe? op ko_n· tijd wanneer deze wet effect hebben zal, en welke onder en
trakten v6or de mt- . k
h
·
1
·
·
k'
vaardiging van deze u1t rac te van, en In gevo ge van eemge wetten In wer mg
wet aangegaan.
binnen deze provincie op den dag v66r dat deze effect zal
hebben, toen wettige en geldig bestaande kontrakten waren.
Kontrakten kunnen
3. Desniettemin zal eenig zoodanig laatstgenoemd dienst
worde_n t0r zijde ~e- of leerlingskontrakt, binnen deze provincie te word en volsteld
van voerd , on d erh ev1g
· ZIJn
.. om t er ZlJ"de t e word en gesteld d oor
bedrogmgevolge
enz.
'
eenigen Landdrost over de partijen jurisdictie hebbende,
of eenig bevoegd Geregtshof, na billijk bewijs te hebben bekomen ten genoege van zoodanig Landdrost of Hof, dat een
der partijen van zoodanig kontrakt was overgehaald om hetzelve aan te gaan door eenig bedrog, verkeerde voorstelling
of achterhouding.
Jurisdictie der Ge-

r~gtshoven in .zake thans

HOOFDSTUK II.
OMTRENT HET MAKEN V AN DIENSTKONTRAKTEN.

Dienstkontrakten
1. Geen dienstkontrakt elders gemaakt dan binnen de
elders ger_naa~.t m?~- grenzen dezer Provincie zal kracht of effect binnen deze
ten schnftel1Jk z1Jn p
. . h bb
b h l
. ..
om effect te hebben. rov1nc1e
e en, e a ve wanneer hetzelve schriftehJk ge-

maakt zal zijn.
Kontrakten zooals voren vermeld, zullen niet, be..
in gevallen als hierin later worden uitgezonderd,

Dienstkontrakten
2.
edlderds gendlaakLt wodr- halve
en oor en an - b'

d

p

. .

Id'

..

..

drost gei:nspecteerd Innen eze rovmme ge 1g ZIJn, tenziJ dezelve zullen
en bevestigd.
gein~pecteerd en hevestigd door eenen LRnddrost vRn

zijn
deze
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Provincie, in welk geval zoodanige kontrakten van kracht Dienstkontrakt niet
zullen zijn en in werking treden gedurende eenigen termijn langer dan driejaar.
daarin bepaald, met dien verstande dat zoodanig termijn,
niet zal worden aangenomen zich uit te strekken verder dan
drie jaren, van af den datum van aankomst in deze Provincie van den kontrakteerenden dienstbode.
3. Dienstkontrakten in eenig land van Europa opge- Europeesche konmaakt zullen binnen deze Provincie geldig zijn voor eenigen trakten 3 jaren niet
daarin bepaalden tijd, niet te bovengaande drie jaren van !~ 1 ~~vengaande
af de aankomst van den kontrakteerenden dienstbode.
·
4. Dienstkontrakten opgemaakt in eenige Britsche be- Dienstkontrakten in
zitting buiten Europa, indien behoorlijk opgemaakt v66r eenige. Britsche
'
·
f
·
d
b evoegd e ~utonteit,
· ' · of Staat
Kolome of vreemde
e~nen Mag1straat . o ee~nge an ere
zullen .geldig
d1enstkontrakten, 1n een1gen vreemden Staat bu1ten Europa, zijn indien gemaakt
indien opgemaakt v6or eenigen Britschen Consul, in eenigen voor eenen. Britzood~ni~en St~at ~erblijf houd~nde, zu~len binnen d~ze ~~~~h~a8~:~~~~ ~~
prov1nc1e geld1g Z1Jn, voor een1gen daann bepaalden t1Jd, den tijd van 3 jaren
niet te boven gaande drie jaren, van af den datum van niu te bovengaan~e
aankomst in deze Provincie, van den contracteerenden dienst- van at ~an~omst m
.
l t:en
~ / of meer de provmc1e.
bode, alt1J"d met d'1en verst an d e, d at 1ngeva
van de contracteerende partijen niet van Europeesche geboorte zal of zullen zijn, de gezegde Magistraat, Consul of
andere autoriteit, in gezegd contract zal certi:ficeeren dat de
daarin vervatte voorwaarden zullen zijn voorgelezen, uitgelegd en zoo noodig vertaald aan, en dat daarmede is overeengekomen door, gezegde contracteerende partijen. Echter
zullen niet aldus gecertificeerde contracten van kracht zijn
en in werking treden binnen deze Provincie, op eenig ander
bew\is van zoodanig contract, tot tevredenheid van den
Landdrost, voor wien hetzelve in kwestie zal komen.
5. Alle dienstkontrakten, waarvoor in de twee voor- Dienstkontrakten
gaande artikels van deze Wet, wordt voorzien, opgemaakt buiten de provincie
buiten de grenzen van deze Provincie ' zullen binnen . twee aangega.an
ruo~ten
aan de mspeche van
maanden, na aankomst van den contracteerenden d1enst- eenen Landdrost onbode, aan de inspectie van eenen Landdrost onderworpen d?rworpen worden
moeten worden die hiermede gelast wordt gezegd contract hmnen 2 maanden
.
'
.
.
na aankomst van
te reg1streeren en gemagt1gd wordt hetzelve te herz1en, den contracteerenindien de voorwaarden van zoodanig contract klaarblijkelijk den dienstbode.
onregtvaardig of onderling onbillijk mogten zijn.
6. Voor de registratie en voor de bevestiging, inspectie l!..,ooi aan Landdrost
of herziening van eenig zoodanig contract zal aan den te worde;n be~aald
reg1strahe van
I ..~an ddrost, d oor d e part~).. met d en d'1enstb'od e contractee- voor
kontrakten.
rende, betaald moeten worden een fooi van vijf shillings,
welk loon aan de Thesaurie der provincie zal moeten worden betaald, ten gebruike van den Algemeenen Dienst.
7. Het zal wettig zijn, voor eenige partij in zoodanig Appel v. Larddrost
con~ract als bovenvermeld, die zich, door eenig besluit van bij het Hooge Hof,
eemgen Landdrost, benadeeld zal achten, tegen een zoo-

danig besluit te appelleeren bij het Hooge Hof van deze
Provincie.
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Elk kontrakt zal
8. Elk dienstcontract, hetzij mondeling of schriftelijk,
beschouwd .~orden van hetwelk de diensttijd niet juistelijk in zoodanig convoor den tdiJd van tract is omschreven en bepaald, zal bij afwezigheid van voleene maan aange..
1
gaan te zijn, indien doend beWIJS ter tegenovergestelde, geoordee d en genomen
niet anderzins ~e- worden te zijn voor den tijd van eene maand van den aanPd~ald ;dbedh~lvetb1 nd- vang daarvan, behalve en uitgezonderd dienstcontracten in
1en e 1ens o e
.
.
niet bij den meester eenigen handel of handwerk, waar1n het nwt bepaald zal
woonachtig is, of bij zijn geworden, dat de bediende, gedurende den tijd van
stukwerk werkt.
hetzelve in het huis of op het erf van den meester woonachtig is, dat geoordeeld en genomen zal worden te duren,
slechts tot den Zaturdag avond der week op eenigen dag
als zal zijn bepaald, dat de dienst beginnen zal; en contracten ter volvoering van eenig bijzonder stuk werk in het
contract bepaald, eindigen zoodra het werk voltooid is, en
als het werk niet voltooid is binnen eenen redelijken tijd,
kan er de meester een einde aan maken na verloop van
eenen voldoenden redelijken tijd om zoodanig werk te voltooijen.
Geen mondeling
9. Geen mondeling dienstcontract zal geldig of bindend
kontrakt bindende zijn voor eenigen langeren tijd dan een jaar, van den tijd
yoor meer. dtan led~n hepaald voor het begin der dienst in zoodanig contract beJaar,
n1e ge
1g paal d ; en geen zoo d amg
· mon d e1'mg contract za1 In
· eemg
·
tenzij en
bepaald
is clat
dienf'lt binnen. een geval geldig of bindend zijn, tenzij in zoodanig contract
maand zal begmnen. bepaald is dat de dienst daarin bepaald door den bediende
binnen eene maand na den datum van het contract een
aanvang nemen zal.
Geen schriftelijk
10. Geen schriftelijk contract in deze provincie ingekontrakt geld~g voor gaan, zal geldig of bindend zijn voor eenen langeren tjjd
meer dan
eenJaar,
.
.
. seh r1'f
indien
niet
is be- ofd an een Jaar
van a·Iens d ag t eek enmg,
noc h za1 eemg
paald dat de dienst telijk contract voor dienst in eenig geval op een bediende
binnen. eene maan~ geldig of bindend zijn, tenzij de dienst alzoo voor gecon~~\ bke;~~~:~; i~e~~: tracteerd bepaald zal zij n binnen den tij d van een maand,
derteekend door van af de dagteekening van het contract te beginnen, uitpartijen in bijzijn v. gezonderd indien het contract onderteekend is met den
Lanbdtdrost of ander naam, of in geval van ongeletterde personen met het merk
am enaar, enz.
d
d
..
.
.
van e contracteeren e partiJen In tegenwoord1gheid van
eenen Landdrost of ander behoorlijk ambtenaar, gelijk omschreven in de tweede sectie hiervan, die door onderzoek hem
zal verzekeren· bij den bediende of leerling dat het contract
door de partijen vrijwillig en met goed begrip van deszelfs meening en effect was aangegaan, en zal dan en niet
v66r dien tijd, zoodanig schriftelijk contract onderteekenen in
getuigenis van het feit.
Geen kontrakt gel11. Geen zoodanig contract voor eenen Landdrost of
dig of binde.~d. voor bevoegden ambtenaar aldus aangegaan, zal gel dig of bind end
langer dan VIJfJaren. ZIJn
.. voor eenen 1angeren t"d
·
·
IJ d an VIJ"f Jaren
van· d1ens
dagteekening a~, indien binnen deze Provincie aangegaan ; en
geen zoodan1g contract zal langer duren dan vijf jaren van
den dag dat de dienst begonnen is, indien zoodanig contract ergens anders aangegaan zal zijn dan in deze Provincie .

...
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12. Alle dienstcontracten voor eenen Landdrost of anderen bevoegden ambtenaar aangegaan, binnen de grenzen
dezer Provincie, zullen opgemaakt worden, zoo na mogelijk,
in de volgende bewoordingen :Zij het kennelijk, dat op heden den ...... dag van ......... Vorm van
in het jaar onzes Heeren .................. , A. B., van ......... kontrakt.
en C. D., van ..................... , voor mij, E. F., (Landdrost of ambtenaar speciaal door den Gouverneur aangeeteld om dienstcontracten voor het district te attesteeren,
zoo als het geval zijn zal, met zijne gewone omschrijving),
en in mijne tegenwoordigheid hunne namen geteekend hebben (of hunne merken gemaakt, zoo als het geval moge zijn),
op het volgend dienstcontract: De gezegde A. B., stemt toe
de gezegde C. D. te, huren, en de gezegde C. D. sternt toe
in dienst te gaan van den gezegden A. B., om hem op alle
behoorlijke en redelijke tijden te dienen als ....... ~ .... voor
............ beginnende op den .. . .. .. .. dag ......... dezer,
en eindigende op den .. .. .. . .. dag .. .. . .. .. des jaars ......... ;
en wordt verder overeengekomen dat de gezegde A. B. aan
aan den gezegden C. D., als zoodanig bediende als voorzegd, loon betalen zal, tegen ...... per dag, (week, maand,
of jaar, zoo als het geval zijn mag) en dat zoodanig loon
betaald zal worden op den . . . . . . . . . dag van elke week (of
maand, als het geval zijn zal).
[Hier voegt men eenige speciale overeenkomst bij, overeenkomstig de wet, en niet in deze vorm voormeld].
(Geteekend) A. B.
C. D.

dienst-

De voorstaande overeenkomst werd vrijwilliglijk door
de bovengenoemde partijen in mijne tegenwoordigheid, ten
dage en jare voorschreven, geteekend, zijnde dezelve, zoo
ver ik in staat ben te oordeelen, door hen respectievelijk
verstaan.
(Geteekend) E. F.
Landdrost (of ambtenaar speciaal door den
Gouverneur aangesteld om dienstcontracten voor het District te attesteeren).
13. Geen dienstcontract voor eene maand of eenigen In de afwezigheid
langeren tijd zal geoordeeld en genomen worden afgeloopen v. spec~ale overeen·
1s een maand
" a1~ na t en mmste
t e ZlJll
eene maan d ?pzeggen~, b e~e k end komst
kenni~geving vervan, en 1ngesloten den dag dat zoodan1ge kenn1sgevmg ge- eischt v66r dat een
gev~~ zal zijn door eene der partijen aan de andere partij, kontrakt zal betenziJ het expresseliJ'k bepaald ziJ' dat geene zoodanige ken- scl110 uwd wor~en af.
·
·
'
.
ge oopen te ZlJn.
~:::-;gevmg nood1g zal zyn; en als de dienst bi.J de week zal
ZIJn, zal eene weeks opzegging noodig zijn; met dien verstande, dat niets hierin vervat zal uitgelegd worden om eenige
partij van eenig dienstcontract in staat te stellen hetzelve
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zonder de hewilliging der andere partij te eindigen voor
den a:floop van den dienstt~jd oorspronkelijk overeengekomen.
Hoe zoodanige ken14. W anneer eenige zoodanige kennisgeving als boven
nisge.ving kan wor- aangehaald door eenige der partijen aan de andere zal zijn
den mgetrokken.
gegeven, en de meester den bediende toelaten zal te blijven,
of de dienstbode in zijne dienst zal bl~jven, na den dag op
welken, ingevolge de kennisgeving, het dienstcontract zou
vervallen, zal zoodanige kennisgeving beschouwd en aangenomen warden als te zijn ingetrokken, en het dienstcontract
zal zoo lang en op gelijke wijze blijven voortduren als of
zoodanige kennisgeving niet geschied ware, tenzij anderzins
expresselijk en speciaallijk tusschen de part~jen overeengekomen.
Dienstboden ge15. In alle mondelinge of schriftelijke contracten waarin
humd om op het het bepaald is, dat de bediende bij zijnen meester wonen
werf te wonen .met zal en waarin het niet expresseliJ'k voorzien is dat de
voedsel en wonmg
'
.
.
te warden voorzien, meester hem van geen voedsel en log1es voorz1en rnoet, zal
indien niet anders de meester bm;chouwd en genornen warden aangenornen te
overeengekomen.
hehben zoodanigen bediende, en zoodanige leden zijner familie
(indien hij die heeft) als in het contract zullen zijn ingesloten, op de wijze hierna, in sectie 18 van dit hoofdstuk
verrneld, van logies en voldoend voedsel van goede en gezonde hoedanigheid, gedurende den duur des contracts,
te voorzien.
Wanneer bedragvan
16. In geval van eenige actie wegens niet-beta.len van
loon niet bepaald is, loon, vervallen en betaalbaar uit kracht van eenig dienst:~~£:n~a?:0~0~~l- contract, voor. eenigen. Landdrost of ander bevoegd Geregtsgens gebruike vast- hof door eemge bed1ende gebragt, en als het bedrag van
stellen.
loon tegen hetwelk zoodanig contract gem.aakt was niet ten
genoege van zoodanigen Landdrost of Hof zal zijn bewezen,
wordt zoodanigen Landdrost of Hof bij deze verzocht het
bedrag van het loon te bepalen op dat gewoonlijk betaald
in het distrikt of de plaats waarin de dienst, voor welke het
loon gevorderd wordt, werd volvoerd, de bedrevenheid en
bekwaarnheid van den bediende in acht nemende, en dientengevolge uitspraak doen.
Voorzieningen in
17. W anneer eenige bediende, tengevolge · van eenige
tijd van ziekte.
ziekte of toeval, welke niet door zijn eigene schuld veroorzaakt zijn zal, onbekwaarn wordt zijns meesters dienst te
volvoeren, zal hij, bij afwezigheid van eenige speciale voorziening in het contract ter tegenovergestelde, geregtigd zijn
zijn vol loon gedurende de eerste maand van zoodanige onbekwaarnheid te ontvangen, benevens elk ander nut, voorregt
of voordeel, hetzij voor zich of zijne fam.ilie als in het dienstcontract bepaald, gedurende den geheelen tijd van zoodanige
onbekwaam.heid, tenzij de bepaalde diensttijd vroeger verloopen zal, of tenzij de tijd van zoodanige onbekwaamheid
langer zijn zal dan twee maanden; in welk laatste geval de
meester geregtigd zal zijn, indien hij goeddenkt, bij het einde
van zoodanige twee maanden, of op eenigen tUd rlaarna,
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gedurende welke zoodanige onbekwaamheid zal voortduren, Wanneer diensthet dienstcontract te behandelen, en te beschouwen in alle heer. k?ntrakt als
... d'1gd , ·ZlJn
·· d e h"IJ, d e gezeg d e schouwen.
vermet1gd kan be· t'1gd en gee1n
1 verme
opzigten as
meester, nogthans verpligt, alvorens dus geregtigd te zijn om
gezegd contract als geeindigd te beschou wen, alle bepalingen
daarin vermeld en overeengekomen na te komen, tot op den
dag toe op welken hij zijn voornemen verklaren zal, om het
gezegd contract als vernietigd te behandelen en te beschouwen, met nogthans de bepaling ten aanzien van loon, hierin
te voren voorzien ; met dien verstande nogthans, dat als de
meester niet raadzaam zal oordeelen, bij of na den afloop
van zoodanige twee maanden als voorzegd, het dienstcontract
te behandelen als afgeloopen en vernietigd, maar den bediende in zijne dienst zal veroorloven te blijven, zal zoodanige bediende niet geregtigd zijn eenig gedeelte van het loon Regten v. b6)diende
te vorderen buiten het loon der eerste maand als voorzegd, om loon te vorderen.
of eenig ander voordeel of voorregt in het dienstcontract
bepaald, (buiten en behalve zoodanig voedsel en logies voor
zich en familie als de meester bij het dienstcontract had
aangenomen, of beschouwd en genomen zal worden te hobben aangenomen, om hen van te voorzien) voor eenigen tijd
na zoodanige twee maanden, gedurende welke zoodanige onbekwaamheid als voorzegd, zal voortd uren ; en met dien ver- Wanneer bediende
stande altoos, dat geen dienstbode volgens eenig contract niet geregtigd loon
· een1g
· am b ac ht of h an d werk t e te
vragen voor den
expressel IJ"k geh uurd om In
tijd van ziekte.
dienen, geregtigd zal zijn het loon of eenig ander voordeel of
profijt te ontvangen, in het dienstcontract bepaald, voor eenig
gedeelte van den tijd gedurende welke hij onbekwaam zal zijn
geweest zijns meesters werk te verrigten, door eenige zoodanige
ziekte of toeval als voorzegd, buiten en behalve zoodanig
voedsel en logics voor zich en familie, als zijn meester bij
het huurcontract aangenomen had hen van · te voorzien,
zoodanig voedsel en logies te worden voorzien gedurende
zoodanige onbekwaamheid als voorzegd, tenzij het dienstcontract vroeger zal afloopen, of tenzij zoodanige onbekwaamheid voor eenen tijd langer dan eene maand zal voortduren, in welk laatste geval de meester geregtigd zal zijn,
indien hij zulks .raadzaam oordeelt, onder dezelfde magt en
voorwaarden in alle opzigten als in deze sectie te voren
voorschreven, zoodanig laatstgemeld dienstcontract te behandelen en te beschouwen als volstrektelijk, en in alle opzigten afgeloopen en vernietigd.
18. Alle dienstcontracten, de diensten der vrouw van Hoe kontrakten ,..
eenigen bediende bepalende, met die van haren man, zullen voor de diensten
do or .h aar gemaakt of gepasseerd wor d en, op ge l"k
.. van
man vrouw en
IJ e WIJze
kinderen'zullen worals d1e door haren man gemaakt en gepasseerd : En het zal den ingegaan.
den vader, of ingeval zijns doods of afwezigheid, alsdan de
moeder van eenig kind onder de 16 jaren vrijstaan voor de
dienst te contracteren van zoodanig kind, benevens zijne
eigene diensten, op gelijke wijze als zoodanig persoon voor
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zijne eigene diensten mag contracteren ; en wanneer zoodanig
contract schriftel~jk zijn zai, zal de naam en ouderdom van
elk zoodanig kind duideiijk opgegeven en in het contract
beschreven worden : Met dien verstande aitijd, dat niets
hierin vervat aan den meester of eenig zoodanig ouder,
eenige aanspraak geven zai op de diensten van eenig zooda.nig kind boven den tijd waarvoor de ouder zai zijn verhonden, noch na den tijd wanneer zoodanig kind den ouderdom van 16 jaren zai bereiken ; no~h op de diensten van
eenig ander kind van den contracterenden ouder, hetz~j
onder voorwendsel dat zoodanig Iaatstgenoemd kind door
den meester gevoed of gekieed is geworden, of geboren is
terwiji de ouder van zoodanig kind in de dienst van den
gezegden meester was, of onder eenig ander voorwendsel
hoegenaamd.
Eene maand na het
19. Bij het overiijden van eenig persoon, met zijne
overlijden van den vrouw en eenig kind onder contract ais voorzegd zijnde, zai
man, kontrakten
:mllen zooda.. t en opz1g
· t e van
nige
van h et con t rac t van nuI en geene waard e ZlJn,
nul en geene waarde zoodanige vrouw en kinderen, eene maand na het overlijden
zijn.
van zoodanig persoon.
Vrouw en kinderen
20. Het zai niemand, eenig dienstcontract aangaande,
van ~ienstbode niet waarin het bepaaid is dat de dienstbode zeif op het eigendom
verphgt
het werf
·· n1ees t ers wonen za,
1 VriJS
.. t aan, ZIJne
..
van den opmeester
te ZlJllS
vrouw en k'1nd eren
woren, noch ruag de ten huize van zijnen meester te houden, tenzij de meester
~eester op hunne ook in zoodanig contract bepaaid zai hebben dat zuiks zai
diensten
aansr:!lak
en mag geschieden '· met dien • verstande ' dat ais de meester
maken omdat
ZlJ
slechts op het werfaidus bepaaid zai hebben, h1j het regt niet hebben zai de
wonen.
diensten van eene zoodanige vrouw of kind te vorderen,
alleen omdat zij bij hem wonen.
Een landarbeider of
21. Wanneer in tijden van pubiieke beweging of invai
veewacht~r zal in der Provincie de Administrateur het raadzaam oordeeien
dienst
zijnenge- zaI, om 1n
· d'1ens
' t op t e roepen, een1g
· ge d ee Ite van d e Inwo·
meestervanblijven
durende publieke ners van eenig district der Provincie, zai eenig persoon onder
bewe.gin.g ofin~al <;J.er dienstcontract, ingevoige deze wet, als een Iandarbeider of
provmme,
md1en
·
t"d
· t m1n
· d er d an eene maan d,
opgeroepenofvoor
mi- veewac.hter, voor een1gen
IJ n1e
litaire dienst, zal de bij eenigen heer in zoodanige afdeeling woonachtig, indien
me.este~ voor zijn de diensttijd waarvoor gecontracteerd is, verioopen zal,
hmsgezm zorgen. ge d uren d e h et b es t aan van zoo d amge
·
b ewegmg
·
·
1,
of 1nva
in weerwii van zoodanig verloop, verpligt zijn, in de dienst
van zijn dienstheer te blijven, onder de voorwaarden van
het contract waaronder hij gediend had, tot dat zoodanige
beweging of invai ophouden zai, en tot dat de dienst van
de burgers van zoodanige afdeeling voor de geiegenheid,
niet meer noodig zai zijn; met dien verstande dat indien
eenige zoadanige dienstbode, ten eenigen tijd tot het doen
van militaire dienst, zai opgeroepen worden de meester van
zoodanigen dienstbode, gedurende de afwe~igheid van zoodanigen. di~nstbode . in zoodanige dienst, verpligt zijn zai,
het hu1sgeZin en mgendommen van zoodanigen dienstbode
te gedoogen op zijne plaats te blijven, en voor hetzeive te
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zorgen op dezelfde wijze als hij verpligt zou zijn geweest,
volgens het dienstcontract, wanneer zoodanige dienstbode
zoodanige dienst niet te verrigten had gehad.
HOOFDSTUK Ill.
LEER'riJD VAN KINDEREN.

1. Geen leerlingskontrakt zal geldig zijn, tenzij tijdens Kontrakten moeten
hetzelve aangegaan wordt zulks in geschrift zal gesteld zijn, in geschrift zijn.
en geteekend met den naam, of ingeval van ongeletterde
personen, met het merk van den meester en ouder, of voogd,
zoo als het geval zijn zal, van den leerling; en ook van den
leerling, indien hij den ouderdom van 16 jaren ten volle
bereikt heeft.
2. Geen leerlingskontrakt waarin eenig kind onder de Kinderen onder 16
16 jaren indien een meisje en 18 jaren indien een jongen en 18 jaren kunnen
' d en wor d en a1s' een 1an db ouw' of h UlS
· b ed'Ien d e,'slechts
als arbeiders
kan· verbon
of dienstboden
worzal geldig zijn voor eenen langeren tijd dan tot zoodanig den verbonden tot
kind den vollen ouderdom van 16 jaren indien een meisje dat zij dien ouderen 18 jaren, indien een jongen, zal bereikt hebben.
'dom bereikthebben.
3. Kinderen niet in eenen behoeftigen staat zijnde Kinderen niet in
boven de 10 en onder den ouderdom van 16 jaren knnnen eenen behoeftigen
door hunne' vaders, of in geval van vaderlooze kinderen, ~i:~tP.~i~~~~r~~;t~~n
door hunne moeders, of in geval van weeskinderen, voog- jaren: knnnen onder
den hebbende, door hunne voogden verbonden worden, tot kontrakt verbond~n
zij den ouderdom van 21 jaren bereikt zullen hebben, ofworden t?t .dat .~ 1J
.
k orteren tiJ'"d en beh oorl""k
. .
t t een-en-twmtlg ZlJD.
voor eemgen
1J e voorz1emng o
onderhoud, kleeding en onderwijs van elken zoodanigen
leerling in het leerlingskontrakt zal worden gemaakt: Met
dien verstande altoos, dat elk leerlingskontrakt waarbij eenig
kind onder den ouderdom van 10 jaren, in geenen behoeftigen staat zijnde, verbonden of getracht zal worden te verbinden, in alle opzigten van nul en geene waarde zal zijn;
buiten en behalve een leerlingskontrakt door den ouder of
voogd, en den meester in de tegenwoordigheid van eenen
Landdrost gepasseerd, en door zoodanigen Landdrost geattesteerd een kontrakt te zijn, hetwelk hem schijnt ten voordeele des kinds te zijn.
4. Eenige minderjarige van den ouderdom van 16 jaren Personen van 16 en
of ouder, mag met eigene toestemming verbonden worden meer jaren ~unnen
.. d
··f ·
d
met hunne e1gene
voo; eenen t lJ geene VIJ Jaren te boven gaan e, voor bewilliging voor den
eemg ambacht, ter uitoefening van welke eenige bijzondere tijd van vijf jaren
kunst of bedrevenheid gevorderd wordt, maar niet anders: verbonden worden.
~e.t dien v~rstande altoos, dat ingeval zoodanige minderJari~e. ~f m1nderjarigen, meisjes zijnde, zij, met zoodanige
bew1lhgmg verbonden mogen worden tot huiselijke diensten
voor eenigen zoodanigen tijd aJs laatst voorzegd.
5. De Landdrosten der Provincie zullen ambtshalve de LanddroE>t zal ~x
voogden zijn binnen hunne respectieve districten van al zoo- officio voogd zijn
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van minderjarigen danige minderjarigen als in de laatste voorgaande sectie verdie geene ouders of meld welke minderjarigen geene ouders of voogden binnen
voogden hebben.
de P~ovincie hebben, of geene te ontdekken zijn, en zoo-

danige Landdrosten mogen zoodanige minderjarigen wettelijk
verbinden.
Hoe haveloose kin6. W anneer eenige ouder of ouders eenig kind onder
deren in het eerste den ouderdom van zestien jaren zal verlaten, of door den
geval zullen worden dood in eenen behoeftigen staat achterlaten zal, zal de perbehandeld.
.
· k'111d d us ge1at en za1 z~1.. n, of d oor
lJ w1en
zoo d an1g
soon b"
wien zoodanig kind in zoodanigen behoeftigen staat gevonden
zal warden, met den meesten spoed daarvan kennis geven
aan den naasten Veldcornet, of onmiddelijk aan den Landdrost, opdat middelen beraamd kunnen warden tot het
onderhoud en de opvoeding van zoodanig kind, door hetzelve te verbinden op de wijze hierna vermeld; en indien
eenig persoon door eenigen Landdrost of ander bevoegd Hof
overtuigd zal warden, in zijn bezit of dienst eenig zoodanig
behoeftig kind als voorzegd langer dan eene maand op te
houden, zonder zoodanige kennis te geven., zal elk zoodanig
persoon verbeuren en betalen eene som geen twintig shillings
te boven gaande, noch minder dan vijf shillings, voor elke
maand dat zoodanig kind aldus zal zijn opgehouden; en elke
zoodanige som dus verbeurd, zal in de publieke kas gestort
warden : en alle redelijke onkosten tot het geven van zoodanig
narigt gemaakt, en voor het onderhoud van zoodanig kind
totdat hetzelve door het bevoegd gezag weggenomen zal zijn,
zullen uit de gezegde kas betaald warden.
Hoe haveloose kin7. De Veldkornet of Landdrost zal, na zoodanige kenderen onder kon- nisgeving als voorzegd ontvangen te hebben, het kind doen
trakt gezet zullen brengen naar de waning van zoodanigen Landdrost, en de
worden.
gezegde Landdrost zal, tenzij het hem zal voorkomen dat
het kind niet werkelijk in eenen behoeftigen staat is, of in
staat is zijn levensonderhoud te verdienen (in eenige van
welke gevallen hij weigeren zal in de zaak te ageeren), zoodanig kind ten publieke kosten zal doen verzorgen, tot dat
hij door onderzoek, dat hij bij dezen verzocht wordt te doen
plaats hebben, vernomen zal hebben, of zoodanig kind eenig
bloedverwant heeft, geschikt, bevoegd en genegen om hem
te onderhouden en voor hem te zorgen, en indien hij eenig
zoodanige bloedverwant of bloedverwanten ontdekken zal,
zal hij zoodanig kind verbinden, hetzij aan de eenige bloedverwant of aan dien, onder de verschillende bloedverwanten, welke J:tem blijken zal het meest belangrijk voor
zoodanig kind te zijn om leerling van te warden; en indien
geen zoodanige geschikte en behoorlijke bloedverwant kan
gevonden warden, zal hij het verbinden, zoodra er zich eene
geschikte gelegenheid zal opdoen, aan eenig geschikt en behoorlijk persoon, tot dat het zijn achttiende jaar bereikt zal
hebben, of in geval van meisjes, tot zij haar zestiende jaar
zal bereikt hebben, of voor eenige korteren tijd als raadzaam
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zal geoordeeld warden. En ieder zoodanige Landdrost, zal
in de Gouvernements Courant publiek kennis geven van
den naam van elken zoodanigen leerling, en van den persoon aan wien hij zal zjjn verbonden.
8. Behoorlijke voorziening voor het onderhoud, de Idee- Onderhoud en loon
ding en het onderwijs van elk behoeftig kind aldus ver- voor en ten. behoeve
'
· elk zoo d amg
· 1eerl'1ngsk on t rakt' wor d en ge-loose
van zoodamge
bonden,
zal 1n
kinderen havete
maakt, en behoorlijk loon daarin word en bepaald, wanneer worden bepaald inoak zoodanige Landdrost of ander behoorlijk persoon zal dien onder kontrakt
oordeelen dat de dienst van het kind in eenig gedeelte gesteld.
daarvan, eenig loon waardig zijn zal; en bij het verbinden
van elk zoodanig kind, hetzij aan eenen bloedverwant of
vreemdeling, zal het de pligt zijn van zoodanigen Landdrost
of ambtenaar om de beste voorwaarden welke hij kan, voor
zoodanig kind te maken.
9. Al zoodanige kontrakten tot het verbinden van be- Vorm van leerlings
hoeftige kinderen als vermeld zullen warden gemaakt zoo kontrakt voor havena mogelijk in de volgende b~woordingen :
'
loose kinderen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distrikt van ............................. .
Dit leerlingscontract van A. B. (beschrijf A. B. bier zoo
naauwkeurig mogelijk) een behoeftig kind, getuigt, dat C. D.
(beschrijf bier C. D. als den Landdrost, of als den ambtenaar speciaal door den Gouverneur aangesteld om zoodanige
leerlingscontracten voor het district te betuigen, zoo als het
geval zijn mag) ingevolge Wet No. , in dat geval gemaakt
en voorzien, verbindt bij deze den gezegden leerling A. B.,
oud ...... jaren of daaromtrent, aan E. F., (beschrijf hier E. F.
zoo naavwkeurig mogelijk) bij hem te wonen en als een
leerling te dienen tot (of voor, als het geval zijn mag, beschrijf hier de ouderdom, wanneer de leerlingschap zal afloopen, of den tijd welken het duren zal), gedurende al
welken tijd de. gezegde leerling zijnen meester trouw en
eerlijk dienen en gehoorzaam zijn zal; en de gezegde E. F.
voor zich, zijne erfgenamen en executeuren, komt bij deze
met den gezegden C. D., voor en ten behoeve van den gezegden A. B. overeen, dat hij, de gezegde E. F., den gezegden A. B. zal leeren en onderwijzen, of doen leeren en
onderwijzen, in de (beschrijf bier de bijzondere ambacht of
bezigheid), op de beste mogelijke wijze, gedurende den gezegden tijd, en ook behoorlijk zorgen zal of voorziening zal
doen maken voor de opvoeding en het godsdienstig onderwijs
van den gezegden A. B., volgens zijne beste bekwaamheid,
e?- gedurende den gezegden tijd, den gezegden leerling voorzien zal van goed en voldoend voedsel, wassching, logies
en a.lle andere noodige dingen, en geschikt voor zoodanigen
leerhng, en ook als loon, aan den gezegden leerling betalen
zal, de som van (beschrijf hier de voorwaarden waaronder het
bepaald loon betaald moet warden); en ook zal de gezegde
E. F., den gezegden leerling niet gedurende den gezegden
Pl
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tijd overgeven of overmaken aan eenig ander persoon, zonder
de schriftelijke bewilliging, vooraf daartoe te hebben bekomen van den Landdrost of anderen bevoegden ambtenaar,
magt en gezag tot zoodanige bewilliging hebbende.
In getuige waarvan wij, de gezegd_e C. D. en E. F., deze
hebben onderteekend, te ............ op dezen ............ d.ag
............ van ............ 18
(Laat bier volgen de naamteekeningen of merken der partijen).
In tegenwoordigheid van (hierin te vullen de naamteekeningen van ten minste twee getuigen, die bij het passeren van het contract geweest zijn.)
Overeenkomsten in
10. In geval de Landdrost of ander bevoegde ambtenaar
zoodanige kontrak- door wien het leerlingscontract van eenig zoodanig behoeftig
ten zullen voortdu- · d
ld aangegaan ZIJn
·· za1, a1s voorme ld , d oor d en
ren tot opvolger in km als voorme
kantoor van Land- dood, of anderzins als zoodanige Landdrost of ambtenaar
drost in wiens voor- zal ophouden te ageren dan in dat geval zullen al de voordeel zij gemaakt zijn · z1en1ngen
· ·
' t en In
· zoo d amg
·' 1eer}'mgscont ra.c t
en overeenk oms

vervat voortduren, ten faveure van den behoorlijk aangestelden opvolger van zoodanigen Landdrost of ambtenaar,
en zoodanige opvolger zal en mag al het nut en voordeel
trekken van zoodanige voorzieningen en overeenkomsten,
even alsof zoodanige opvolger zelf de persoon geweest ware
door wien zoodanig contract als voormeld oorspronkelijk gemaakt is.
ZooJanige leerlin~s11. Ieder zoodanig laatstgeme1d 1eerlingscontract zal,
ko.ntrak.ten z~:len m als voorme1d worden gemaakt en geteekend in drie copieen
dne cop1een zlJn, een
'
. ..
'
uan den meester een een van we1ke cop1een za1 worden gegeven aan den meester
aan den leerling, en en een aan den 1eerling, en de derde za1 worden geregistreerd
de derde in het
en gedeponeerd in het kantoor van den Landdrost door wien
f
h
1 b t · d 1 ·· '
Landdrostkantoorte 1k b t · d ·
d
worJen gedeponeerd zu s e mg IS; o waar etze ve e mg za ZIJn gewor en
door eenigen anderen ambtenaar, speciaa1, a1s voorzegd, aangesteld, en za1 daarvan aanteekening gehouden worden in een
boek, door hem tot dat einde te worden gehouden, en de
gezegde derde copy zal door hem worden overgezonden aan
den Landdrost van het distrikt waarin de meester, door
wien zoodanig contract za1 zijn aangegaan, gewoonlijk woonachtig is, om in zijn kantoor te worden bewaard en geregistreerd.
Leerling niet te wor12. Geen meester za1 of mag een 1eerling als voormeld
den overgegeven. door eenigen Landdrost of ander bevoegden ambtenaar als
zonder toestemmmg
ld . b d
·
f
van den Landdrost voorme
ver on en, aan eemg ander persoon overgeven o
of wanneer leerling overmaken, zonder de schriftelijke bewilliging daartoe vooraf
z:stien jare~. oll:d is van den Landdrost of ander bevoegden ambtenaar van het
metzonderziJneigen d' t 'kt
· zoo dan1ge
.
. .
toestemming.
IS r1 , waanr:
meester woonacht1g
1s, te hebben
bekomen; en 1ngeva1 zoodanige 1eerling 16 jaren oud of
ouder zijn za1, zonder de bewilliging van zoodanigen leerling ze1f.
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HOOFDSTUK IV.

BETREKKELIJK MAATREGELEN IN GEVAL VAN DOOD, INSOLVENTIE
EN VERANDERING V AN WONING V AN DEN MEESTER, EN
ANDERE OMSTAN?IGHEDEN,
DIENSTKONTRAKTEN
ZONDER
KENNISGEVING ONTBINDENDE.

1. In geval van den dood of de insolventie van denEffect van dood
meester, zal het dienstcontract, hehalve als hierna uitgezon- of insolventie des
fmeesters op het
.
d d
derd, eene maan d na d en d ag van zoo dan1gen oo
o dienstkontrakt.
insolventie, ophouden en vervallen, in geval de bepaalde
diensttijd niet vroeger zal afloopen, en tot den tijd van zoodanig verloop van zoodanig contract, zal zoodanige dienstbode geregtigd zijn tot de vordering van zijn volle loon en
alle andere belooningen in zoodanig contract vermeld, en
zal verpligt zijn, indien vereischt, zijne dienst te doen voor
den persoon, den overleden of insolventen meester wettiglijk vertegenwoordigende.
2. Ingeval van den dood of de insolventie van den meesterEffect van dood
van eenigen leerling, of ingeval de leerling wordt belet op de of insolventie des
.. h'1erna 1n
· d e zes d e sect'1e van d't
· l leerlingskontrakt.
meesters op het
WlJZe
1 h oo £d st u k spemaa
vermeld, zijne diensten te verrigten of aan zijne verbindtenis
te voldoen, ter plaatse waar dezelve moeten worden verrigt
of volbragt, zal zoodanige dood, insolventie of verhindering,
eene volkomene ontbinding zijn van het leerlingscontract,
en indien eenige som werkelijk of bona fide zal zijn betaald
geworden door of voor zoodanigen leerling als voormeld, zal
eenige Landdrost, jurisdictie hebbende, of ander bevoegd
Hof, het regt hebben, op bewijs van zoodanige betaling, op
eene summiere wijze, eenige som welke den gezegden Landdrost of Hof billijk zal voorkomen, te gelasten te worden
betaald aan of tot gebruik van zoodanigen leerling als voormeld, door eenig zoodanigen meester als voormeld of zijnen
wettigen vertegenwoordiger; lettende echter in de begrooting
van zoodanige som, op het bedrag de som oorspronkelijk
door of voor zoodanigen leerling betaald en op den tijd gedurende welke zoodanige leerling in de dienst van zoodanigen
meester, als voormeld, gebleven is; met dien verstande altijd,
dat ieder zoodanige leerling geregtigd zijn zal tot zijn volle
loon of andere belooning, welke verschuldigd zal zijn voor
zoodanige ontbinding van het leerlingscontract.
3. In geval vnn den dood of bij insolventie van den Effect van dood
meester van eenig kind die in eenen behoeftigen staat ge- of insolventie des
weest zijnde, door
Landdrost of ander bevoegden
amb- ~eeste:sdwadar leer- ,
..
.. eenen
.
1 mg mm er an zest enaar op d e WlJZe
h1ervoren omschreven zal ZlJn verbonden, tien jaren oud is.
zal het de pligt van zoodanigen Landdrost of anderen bevoegden ambtenaar zijn, in geval zoodanige leerling, tijdens
den dood of de insolventie van zijnen vorigen heer, minder
dan 16 jaren oud zijn zal en niet in staat om zichzelf te
onderhouden, het opzigt en de zorg van zoodanig kind weder
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op zich te nemen ; en indien het raadzaam zal worden geoordeeld, het gezegd kind weder te verbinden voor eenigen
tijd, binnen de limieten in deze wet voorgeschreven ter
voortduring van leerlingschap, aan zoodanig geschikt en bekwaam persoon, · als zoodanige Landdrost of ander bevoegde
ambtenaar, en zoodanig kind, indien 16 jaren oud of ouder,
wederzijdsch zullen goedkeuren en overeenkomen; met dien
verstande, dat wanneer zoodanig kind den gezegden ouderdom van 16 jaren niet zal hebben bereikt, zijne bewilliging
in eenig geval niet noodig zij n zal.
Weduwe van over4. De vrouw van den overleden meester van elken
leden meester mag dienstbode of leerlinO' gehuurd of gecontracteerd dienst te
~~!r~:~~~~ontrakt verrigten, als eenen huis- of landbouwbediende, is geregtigd,
indien haar zulks goeddunkt, de dienst van zoodanigen
dienstbode of leerling te vorderen, gedurende den vollen tijd
van den bepaalden diensttijd, mits zij inwilligt na te komen
en nakomen zal, al de bepalingen van het kontrakt, ten
faveure van den dienstbode of leerling, welke de meester
verpligt was na te komen.
In geval van over5. In geval van het overlijden van eenen dienstbode of
lijden v. dienstbode leerling in den loop van den bepaalden diensttijd zijn zijne
of leerling zal loon i!
d
·
'
d'
tot den tijd van dood er1genamen, executeuren of an ere wettlge vertegenwoor 1betaald worden.
gers geregtigd, van den meester het volle loon en andere
belooning aan zoodanigen dienstbode of leerling, voor den
tijd door hem v66r zijnen dood gediend en niets meer, te
vorderen.
Effect van veran6. Geen dienstbode of leerling (behalve als hierna voordering van de woon- zien, ten aanzien van personen als behoeftige kinderen verplaats
rneesters
·
op het des
dienstof b ond en) verh uur d of ver b on d en, d'1enst te d oen aan d e wonmg
leerlingskontrakt. van of aan eenige bijzondere plaats van handel of bezigheid
door zijnen meester bewoond, is, in geval zijn meester van
woonplaats of handelsplaats of bezigheid, uit de stad verandert, of (waar zoodanige plaats niet in eenige stad is) van
de plaats waarin, volgens het contract, zoodanige dienstbode
of leerling verbonden werd zijne dienst te verrigten, naar
eenen grooteren afstand dan twee mijlen van zoodanige stad
of plaats waar, volgens de bepalingen van het contract, zoodanige dienstbode of leerling niet verpligt is te wonen in
het huis van of bij zijnen meester, of buiten het distrikt
van zoodanige stad of plaats, waar zoodanige dienstbode of
leerling verpligt is te wonen in het huis van of bij zijnen
meester te wonen,-verpligt zijne dienst te verrigten ter
plaatse waar zijn meester zijn verblijf of handels- of bezigheidsplaats zal hebben opgenomen, zonder de bewilliging
zoodanigen dienstbode, of van de ouders of voogden van
zoodanigen leerling,-maar zoodanige bewilliging zal in. alle
gevallen beschouwd en genomen worden te zijn geschied,
wanneer het bewezen zal worden dat zoodt.lnige dienstbode
of leerling, zijnde niet verpligt in het huis van of bij zijnen
meester te wonen, verrigt heeft, of in geval een leerling,
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zijnde door zijnen ouder of voogd gepermitteerd aan de
nieuwe woning of handels- of bezigheidsplaats van zijnen
meester, te verrigten eenige dienst van eenige soort, welke
hij volgens het contract verpligt was te verrigten, of zijnde
een bediende, verpligt in het huis van of bij zijnen meester te
wonen, zich begeven heeft en gebleven is, en in geval van
een leerling, door zijnen ouder of voogd gepermitteerd zich
in zoodanig huis te begeven en te verblijven gedurende
eene week na de verhuizing van zijnen meester derwaarts.
? . De meester van eenigen leerling die aan hem ver- De meester van eenibonden is geworden op de wijze hierin te voren voorzien, gen leerlin~, dat een
. geregt1g
. d , zon d er b epa1mg
kmd was,
. of d wang, haveloos
als een b eh oef'~-'~;1g k'1n d , 1s
mag zoodanige leerzoodanigen leerling te zenden naar, en de verrigting van de ling met toestemdienst in het contract bepaald te vorderen, waar ook zoo- ming van den Land·
.. ver bl"f
· h me
· l spl aat s drost verzenden.
meest er Z1Jn
lJ - of 11and e1s- of b ez1g
d amge
binnen deze Provincie zal hebben verwisseld, na kennis van
zijn voornemen v66r z\jn vertrek aan den Landdrost van
het district dat hij staat te verlaten, te hebben gegeven, en
de "Landdrost, na zoodanige kennisgeving te hebben ontvangen, zal dezelve op de derde copy van het leerlingscontract
door hem geregistreerd en ingezonden, aanteekenen; en zoodanig vertrek hebbende, onmiddelijk zoodanig derde copy
overzenden naar den Landdrost van het district waarheen
zulk een leerling za.l worden gebragt, om door hem, op de
wijze hierin te voren voorr,ien, behoorlijk te worden geregistreerd en bewaard.
8. Geen dienstbode of leer ling, gehuurd of gecontrac- Dienstboden en
teerd om huisdienst te verrigten, mag wettiglijk weigeren leerlinge~ verpligt
..
t
f
·
.. h ·
·
1 t
..
zekere re1zen, enz.,
Z1Jnen mees er, o eemg van Z1Jn msgez1n, op as van ZIJnen te do m indien ver
meester, te vergezellen op eenigen reis binnen deze Pro- eischt.
vincie, of in den loop van zoodanige reis, eenige zoodanige
dienst te verrigten als uit krachte van zijn dienst of leerlingscontract, hij verpligt zijn zoude in het huis van zijnen
meester of bij hem to verrigtcn ; en geen dienstbode of
leerling mag wettiglijk weigeren zich op eenige reis binnen
deze Provincie te begeven, waartoe zijn meester hem zal
gelasten, of eenig rjjtuig, paard of eenig soort vee te drijven,
te hoeden of op te passen, het eigendom of in het wettig
bezit van of onder het wettig beheer van zijnen meester, welke
zoodanige dienstbode of leerling, uit hoofde van zijn dienst of
leerlingscontract verpligt zijn zoude, aan de woning van zijnen
h~er of bij hem, te rijden, drijven, hoeden of op te passen: met
d1en verstande altijd, dat er billijke grond zal zijn te gelooven, dat zoodanige reis volbragt kan en zal worden voor
den afloop van den bepaalden tijd van de dienst van zoodanigen dienstbode of · leerling ; en dat zoodanige meester
verpligt zijn zal zoodanigen dienstbode of leerling van voedsel
e!: alle andere dingen te voorzien welke noodig en geschikt
ZlJn mogen, zoodanigen dienstbode of leerling in staat te
stollen, zoodanige reis af te leggen en naar de woning van
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zijnen meester voor den afioop van den diensttijd, terug
te keeren.
Geen dienstbode of
9. Geen dienstbode of leerling zal verpligt zijn zijnen
~~~rlin~ zal verpligt meester te vergezellen, of uit de Provi.ncie te gaan, zor;der
ZlJn ZlJnenll meefster de speciale overeenkomst of bewillig1ng van zoodamgen
te vergeze en o
.
d
d ·
1
buiten de provincie d1enstbode, of van de ouder of voog van zoo an1gen eert~ gaan zonder spe-ling, of wanneer zoodanige leerling vol zestien jaren oud
Ciale overeen~omst is ook zonder de bewilliging van zoodanigen leerling.
of toei'ltemmmg.
'
Waar dienstbode
10. Wanneer eenige dienstbode niet verpligt zijnde,
niet verpligt i~ zijne zijnen meester te vergezellen, of te gaan naar eenige plaats
meestelr ntaartmeuwe waarheen de meester zijne woning of handels- of bezigheidswoonp aa s e verd ·
gezellen; houdt het plaats zal veranderen, of waarheen de meester zoo amgen
kontr~k.t door zulke dienstbode zal gelasten te gaan, weigeren zal dit te doen, zal
verhUizmg op.
het dienstkontrakt van den dag waarop de dienstbode belet
zal worden zijn diensttijd uit te dienen, ter plaats waar
dezelve uitgediend moest worden, worden ontbonden, en
zoodanige dienstbode zal geregtigd zijn van den meester zoodanig loon of andere belooning, tegen de prijs in het dienstkontrakt bepaald, te vorderen, als verdiend zal zijn geworden tot den t~jd der weigering hierboven vermeld, benevens loon en belooning volgens den prijs voormeld, voor
den tijd van eene maand meer, of tot den afioop van het
dienstkontrakt, in geval hetzelve zal afioopen binnen eene
maand van den t~j d van zoodanige weigering : met dien
verstande alt~jd, dat wanneer kenniR van zijn voornemen te
verhuizen alR voormeld, door zoodanigen dienstbode te zenden
als voormeld, door zoodanigen meeRter gegeven zal zijn, zoodanig meerder loon en belooning niet in eenig geval betaalbaar zijn zal, voor eenigen tijd langer dan eene maand van
den dag van zoodanige kennisgeving.
Eenige overeen11. Niets hierin vervat zal eenige speciale overeenkomst
k?mst met betre~- of bepaling in eenig dienst of leerlingscontract gemaakt
kmg tot verandermg
. .
'
.
. '
van woonplaats zal vermet1gen of affecteren, waardoor de d1enstbode of leerlmg
goed zijn.
verpligt zijn zal zijnen meester te volgen, of naar eenige
plaats te gaan, waarheen de meester zijne woning of handelsof bezigheidsplaats zal verwisselen, of zoodanigen dienstbode
of leerling gelasten te gaan, en aldaar de dienst in zoodanig
contract bepaald te verrigten.
Effect van huwelijk
12. vVanneer eene vrouwelijke dienstbode of leerling
van
vrouwelijke
wettig
gehuwd zal ziJ'n, gedurende den loop van haren bedienstbode of leerling.
paalden diensttijd, mag hare man ten eenigen t~jde na zoodanig huwelijk het dienst of leerlingscontract ontbinden, en
zijne vrouw uit de dienst van haren meester nemen, indien
hij daartoe genegen is, en zal het regt hebben het loon en
andere belooning te vorderen, welke aan haar verRchuldigd
zullen zijn, voor dienst v66r zoodanige wegneming, maar zal
verantwooreelijk z~jn aan haren meester, voor alle schade
welke hare meester daardoor lij den zal. Maar zoodanige
schade zal in geen geval het bedrag van het loon te

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

807

1880]

boven gaan dat zij zouden hebben verdiend tusschen den
tijd van haar huwelijk en den tijd van den af:loop van hare
dienst, wanneer zij tot zoodanigen af:loop in zoodanige dienst
ware gebleven.
13. De meester van eenige vrouwelijke bediende of leer- Effect van huwelijk
ling, die, in den loop van haren bepaalden diensttijd huwen, ofzwan~~rsch~p van
· h 1n
· eenen st aat za1 b egeven, welk ~. 1n
· d eze p rov1nc1e
· · bode
vrouwehjke
dlenst0 f z1c
of leerling
met
wordt of zal worden genoemd den huwehJken staat, zal waar betrekking tot het
zoodanige dienstbode of leerling, volgens haar dienst- ofregt van den meester
leerlingscontract verpligt is te wonen, of huisselijke dienst
in het huis van of bij haren meester te verrigten, geregtigd
zijn, ten eenigen tijde, na zoodanig huwelijk of genoemd
huwelijk, zoadanig contract te ontbinden, en zoodanige bediende of leerling te ontslaan, en wanneer zoodanige bediende
of leerling volgens zoodanig contract niet verpligt is te
wonen of huisselijke dienst te verrigten in het huis of bij
haren meester, zal hij geregtigd zijn zoodanig contract te
verbreken, en zoodanige bediende of leerling uit zijne dienst
te ontslaan, wanneer zij uithoofde harer zwangerschap of
verlossing van een kind, onbekwaam zal worden de diensten te verrigten, welke zij volgens zoodanig contract verpligt is te verrigten; maar eenige zoodanige bediende of
leerling aldus ontslagen uit hoofde van haar huwel~jk, of
in eenen staat tredende, aldus als voornield genoemd den
huwelijken staat, of van zwangerschap of verlossing van een
kind, zal geregtigd zijn van haren meester te vorderen,
het loon en iedere andere belooning, welke aan haar verschuldigd zijn voor hare diensten v66r den dag van zoodanig
ontslag; en de meester al vorens geregtigd te zij n zoodanig
bediende of leerling te ontslaan, zal verpligt zijn dezel ve te
betalen en te voldoen.

HOOFDSTUK V.
JURISDICTIE

DER

LANDDROSTEN

IN

ZAKEN

TUSSCHEN HEEREN

J<:::N DIENSTBODEN EN LEERLINGEN.

1. De Landdrosten binnen de Provincie hebben juris- Jurisdictie v. Landdictie in alle zaken in hunne respectieve distrikten ont- drosten in zaken
I '.
tusschen meesters
.
b d
st aan d e t ussc h en h eeren en h unne d 1enst o en en eer11ngen, en hunne dienaren
en ten opzigte hunner betrekkelijke regten en pligten, of en leerlingen.
omtrent eenige zaak of ding of overtreding als waaromtrent
in deze wet voorziening is gemaakt.
2. Elke Landdrost heeft regtsgebied in eenige zoodanig Landdrosten hebben
geval als voorzegd, voor hem gebragt tegen eenig persoon.iurisdictie ?ver alle
·· d'IS t r1'kt ZIJn
.. d e, of d e gron d en van personen
bmnen
op d en t lJ··a , b'1nnen ZlJn
hunne respectieve
zoodanige zaak al of niet binnen het distrikt ontstaan zijn, distrikten.
dan wel of de persoon tegen wien de zaak is gebragt, zijn
gewoon verblijf of woonplaats al dan niet in dat distrikt
heeft; maar de Landdrost zal, wanneer het hem zal voor-
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komen, dat eenige zoodanige zaak gemakkelijker kan onderzocht of beslist worden door den Landdrost van eenig ander
distrikt, zoodanige zaak van de hand wijzen, en ingeval hij
zulks doet, als de dienstbode of leerling beschuldigd is van
opdrossing, en als men hem mogclijke reden aantoont door
eed of verklaring van een geloofwaardig persoon, geloovende
deze de daadzaak te zijn, zal zoodanige Landdrost, als hij
het raadzaam oordeelt, een lastbricf voor de overbrengst uitvaardigen, onder veilige bewaring van zoodanige dienstbode
of leerling, naar de stad of plaats waar het hof van zoodanigen anderen Magistraat gehouden wordt: Met dien verstande, dat de dienstheer ondernemen zal, de onkosten van
zoodanigen overbrengst te betalen, en de Landdrost door
wien uiteindelijk de zaak gehoord en beslist zal worden, zal
oordeelen door welke der partijen de gezegde onkosten zullen worden betaald.
Uitlegging. Strafbe3. Eenige dienstbode of leerling zal kunnen worden be~aling voor hande- boet met eene som niet te bovengaande een pond Sterling
Jmgen v. wangedrag
b''
b
.
door dienstboden of en
lJ ge reke van betahng, veroordeeld worden tot geIeerlingen begaan. vangenisstraf met of zonder harden arbeid, voor eenen tijd
niet te bovengaande eene maand, ingeval hij zal worden
bevonden eenige van de volgende handelingen of aanhalingen van wangedrag gedaan te hebben, dat is te zeggen:

1. Indien hij, na in contract te zijn getreden, in gebreke zal blijven of weigeren, zonder wettige redenen, de dienst op den bepaalden tijd te beginnen.
2. Indien hij zonder verlof of zonder voor de uitvoering van z~jnen dienst wettige redenen, zich van
zijns meesters huis of andere geschikte en vastgestelde plaats zal verwijderen.
3. Indien hij zich gedurende werkuren ongeschikt zal
maken tot behoorlijke volbrenging van zijn werk,
door in beschonken toestand te zijn of te worden.
4. Indien hij eenig werk, hetwelk zijn pligt was te
volbrengen, zal verzuirnen, of indien h~j eenig
werk, hetwelk nit den aard der zaak onder zijn
contract. zijn pligt was te volbrengen, zonder zorg
en onbehoorlijk zal volbrengen, terwijl hij dit
volgens contract, met zorg en behoorlijk had moeten volbrengen.
5. Indien hij zonder verlof en voor zijne eigene doeleinden zal gebruik maken van eenig paard, middel van vervoer of eenig ander eigendom aan
zijnen meester toehehoorende.
6. Indien hij zal weigeren eenig bevel van zijnen
rneester of van eenig persoon door zijnen meester,
volgens wet, over hem geplaatst, te gehoorzamen,
welk bevel het zijn pligt was te gehoorzamen.
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7. Indien hij eenigen twist of eenige hindernis, binnen
of bij zijns meesters huis of op zijns meesters
plaats zal veroorzaken en indien hij, niettegenstaande, dat hij door zijnen meester of door eenige
persoon boven hem geplaatst, zal zijn bevolen toe
te geven, desniettemin zal voortgaan met het maken
van zoodanigen twist of zoodanige hindernis.
8. Indien hij, tegen z~jnen meester of tegen deszelfs
vrouw of tegen eenig persoon, door zijnen meester boven hem gesteld, scheldende en beleedigende taal zal gebruiken, met het oogmerk om
inhreuk op den vrede uit te lokken.

4. Ingeval van eene tweede veroordeeling, onder het Strafbepaling voor
laatst voorafgaande artikel of meer veroordeelingen dan eene t~eed~ veroordee~.
.
..
lmg bmnen den tiJd
tweede, b1nnen den tiJd van zes maanden, na eene vooraf- van zes maanden.
gaande veroordeeling, zal de overtreder wegens zoodanige
tweede of eenige verdere veroordeeling, beboet kunnen worden met eene som niet te bavengaande drie pond sterling,
en bij gebreke van betaling daarvan, tot gevangenisstraf
worden veroordeeld en op harden arbeid kunnen worden
gesteld, voor eenen tijd niet te bovengaande zes weken en
onderhevig zijn, gedurende zoodanige gevangenisstraf (of gedurende zooveel daarvan als de veroordeelende Landdrost zal
beslissen) om in eenzame opsluiting te worden gehouden,
met of zonder schraal diet, of op schraal diet, met of zonder
eenzame opsluiting, onderworpen, zooals hierin later vermeld
en wegens eene veroordeeling onder het volgend artikel van
deze wet, binnen zes maanden, door eene veroordeeling onder het laatst voorafgaande artikel opgevolgd, zoo zal de
overtreder onderhevig zijn aan gelijke straf, als of beide veroordeelingen plaats hadden gevonden onder het laatst voorafgaande artikel.
5. Eenige bediende of leerling zal kunnen worden be- Strafbepaling voor
boet met eene som niet te bovengaande drie pond sterling handelingen van
wangedrag v. eenen
en b..IJ ge b re k e van b. eta1·1ng d aarvan, veroord eeld k unn.en meer
ernstigen aard
worden tot gevangemsstraf, met of zonder harden arbe1d, begaan door dienstvoor eenen tijd twee maanden niet te bovengaande, of zal boden of leerlingen.
kunnen worden gevangen gezet zonder de oplegging van
eene boete, naar goed vinden van den Landdrost, met of
zonder harden arbeid, voor eenen tijd twee maanden niet te
bovengaande en gedurende zoodanige gevangenzetting, zooals
in dit artikel wordt vermeld, in eenzame opsluiting worden
gehouden, met of zonder schraal diet, op water en brood
worden gesteld, met of zonder eenzame opsluiting, onderworpen, als hierna vermeld, ingeval hij veroordeeld wordt,
wegens een van de volgende handelingen of aanhalingen van
wa.ngedrag, dat is te zeggen:

1. Indien hij door moedwillig inbreuk maken op zijnen
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pligt, of wegens dronkenschap, eene. handeling zal
begaan, strekkende tot direct verhes, schade of
ernstig gevaar van eenig eigendom, door zijnen
me ester aan zij nen zorg toevertrou wd, tot levering aan of ten behoeve van zijnen meester.
Indien hij door moedwilligen inbreuk op zijnen
pligt of door pligtsverzuim of wegens dronkenschap zal weigeren of nalaten, ecnige wettige handeling te doen, die hij had behooren en gelast
was te verrigten, tot het veilig bewaren van eenig
eigendom door zij nen meester aan zij nen zorg
toevertrouwd tot levering aan of ten behoeve van
zij nen meester.
Indien, gebruikt wordende als veehoeder, hij in
gebreke zal blijven aan zijnen meester, den dood
of het verlies van eenige aan zijnen zorg toevertrouwde dieren, welke hij zal beweren dat zijn
gestorven of zijn verloren, bij de eerste gelegenheid die hij zal hebben, nadat hij zulks ontdekt
heeft, of dat hij in den loop van zijne pligtsbetrachting had behooren te ontdekken zoodanigen
dood of zoodanig verlies te vermelden, of indien
hij in gebreke zal blijven, voor zijns meesters gebruik of inspectie, eenig deel of gedeelten van
eenig zoodanig dier, als hij zal beweren dat is
gestorven, te bewaren, welk deel of welke gedeelten hij door zijnen meester zal zijn gelast te
bewaren, tenzij zoodanige veehoeder, tot tevredenheid van het Hof, den dood van zoodanige
dieren zal bewijzen, of indien het door zijnen
meester zal blijken, dat eenig zoodanig dier of
eenige zoodanige dieren, die door hem warden
beweerd te zijn verdwaald of anderzins verloren
zijn geraakt, onder de omstandigheden van het
geval, niet verloren konden zijn geraakt zonder
zijn toedoen of zonder zijn verzuim.
Indien, wanneer gebruikt wordende in eenige andere
hoedanigheid, anders dan die van veehoede:;:, hij
het verlies van eenig eigendom, door of voor zijnen
meester aan zij nen zorg toevertrou wd, zal beweren
en het door zijnen meester zal blijken, dat het
eigendom in kwestie niet verloren kon zijn geraakt, zonder zij n toedoen of zonder zij n verzuim.
Indien hij zonder wettige reden uit zijns meesters
dienst zal weggaan, met het voornemen om daarin niet weder te treden.

Strafbepaling onder
6. Ingeval van eene tweede veroordeeling onder het
de laa!st v?orgaande laatst voorafgaande artikel of van meer dergelijke veroorafdeehng m geval d eeI'1ngen d oor eene t wee d e, b'1nnen d en t"d
\l van zes maan-
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den, na eene vorige veroordeeling, zoo zal de overtreder van eene tweede of
wegens eene dergelijke tweede of eenige verdere veroordee- verd.ere veroorling beboet warden, met eene som niet te bovengaande vijfdeelmg.
pond sterling en bij gebreke van betaling daarvan, gevangen warden gezet en op harden arbeid warden gehouden
voor eenen tijd niet te bovengaande 3 maanden, of gevangen gezet kunnen werden zonder de oplegging van eene
boete, naar goed vinden van den Landdrost, met of zonder
harden arbeid, voor eenen tijd niet te bovengaande drie
maanden en onderhevig zijn, gedurende zoodanige gevangenzetting, als in dit artikel wordt vermeld, of gedurende zooveel daarvan, al8 de veroordeelende Landdro8t zal besli8sen,
in eenzame op8luiting te warden gehouden, met of zonder
schraal diet, of op 8chraal diet, met of zonder eenzame op8luiting, onderworpen, zooal8 hierin later ve1meld; en bij
veroordeeling onder de tweede 8ectie van deze wet, binnen
ze8 maanden door eene veroordeeling onder het laat8t voorafgaand artikel opgevolgd, zal de overtreder onderhevig zijn
aan gelijke 8traf, al8of beide veroordeelingen haclden plaats
gevonden onder het laatst voorafgaand artikel.
7. Geen betaalde boete of tijd van gevangenzetting onder Geen tijd van gevandeze wet door eenen dien8tbode of leerling ondergaan zal genzetting zal vernietiging ten
vangehet
d e m't wer k'mg . h e. bb en h et cont rac t van a·1en8t of l eer'1.mg- kontrakt
v ol ge
seh ap te vermehgen.
hebben.
8. Niets van hetgeen vervat in de voorgaande afdee- De bepalingen van
lingen van 2 tot 6 beide inbegrepen noch in afdeeling 9 afdeelingen 2 tot 6
' kk'mg h ebb en' om van toepa88mg
'·
.. op d'1en8t - niet
en afdeeling
9 zijn
za1 st re
te ZlJn
toepasselijk
0
boden of leerlingen, onder den leeftijd van ze8tien jaren, of dienstboden of leefop dienstboden leerlingen, ander8 clan die voor den land-lingen o~der 16 jaar,
bouw verbonden of gebruikt om op boerenplaat8en te wer- of op d.1enstbo?en
.
.
.
en leerlmgen met
ken; met d1en ver8tande echter, dat eemge d1en8tbode of gehuurd voor den
leerling, anders dan die voor den landbou w verbonden ot landbouw.
gebruikt wordende op boerenplaat8en, zooal8 daareven ver- Dier:stbode~ en
· t ..
d d
1 f "d
.
.
. ·
k
leerlmgen metonder
meld , me ZIJn on er en ee tiJ van ze8tien .Jaren, an: 16 jaar en niet gehuurd of verbonden
h"IJ~ na d a t }llJ.. In
· 1wn t rakt za1 ZIJn
..
voor zijn
denonderhevig
landbouw
.
1 . I n d1en
ge- enz
treden, in gebreke zal blij ven, of zonder wettige aan· de yolgende
reden, zal weigeren den dien8t op den bepaalden straffen.
tijd te beginnen.
2. Indien hij zonder verlof, of andere wettige reden,
zich van zijns meesters huis, of van eenige andere
plaats voor de volbrenging van zijn werk bepaald,
zal verwijderen.
3. Indien hij zich gedurende werkuren, tot de behoorlijke volbrenging van zijn werk bepaald,
onge8chikt zal rnaken, door het warden of verkeeren in be8chonken toe8tand.
4. Indien hij zal nalaten eenig werk, hetwelk zijn
pligt was te doen, te volbrengen, of indien h~j
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eenig werk dat uit den aard van de zaak het
zijn pligt was te volbrengen, zonder zorg en
onbehoorlijk zal verrigten, terwijl hij dit volgens
kontrakt met zorg en behoorlijk had moeten
volbrengen.
Indien hij zonder verlof of voor zijne eigene be.
doelingen zal gebruik maken van eenig paard,
middel van vervoer, of van eenig ander eigendom
aan zijnen meester toebehoorende.
Indien hij zal weigeren eenig bevel van zijnen
meester, of van eenige persoon door zijnen meester
wettelijk over hem gesteld, te gehoorzamen, welk
bevel het zijn pligt was te gehoorzamen.
Indien hij door moedwillige inbreuk op zijnen pligt
of door pligtverzuim, of wegens dronkenschap,
eenige handeling zal begaan, strekkende tot direct
verlies of schade, of tot ernstig gevaar van eenig
eigendom door zijnen meester aan zijnen zorg
toevertrouwd, of door eenig ander persoon aan
hem toevertrou wd tot afievering aan of ten behoeve van zijnen meester.
Indien hij door moedwillige inbreuk op zijnen
pligt, of uit pligtverzuim, of wegens dronkenschap, zal weigeren of verzuimen eenige wettige
handeling te doen, die hij had behooren en gelast
was te doen, ter veilige bezorging van eenig
eigendom, door zij nen meester aan zij nen zorg
toevertrouwd, ter levering aan of ten behoeve
van zijnen meester.
Indien hij jegens zijnen meest~r of jegens deszelfs
echtgenoote, of jegens eenige persoon door zijnen
meester wettiglijk over hem geplaatst, gebruik
. zal maken van scheldende en beleedigende taal,
geschikt om inbreuk op de vrede uit te lokken,

beboet worden met eene som niet te bovengaande twee
ponden sterling, en bij gebreke van betaling daarvan, gevonnisd kunnen worden tot gevangenisstraf, met of zonder
harden arbeid, voor eenen tijd een maand niet te bovengaande; maar indien het zal blijken dat zoodanige dienstbode of leerling in staat is de schade, door zoodanige daad
of door toodanig verzuim veroorzaakt, als in dit artikel
wordt voormeld, te betalen, zoo zal de Landdrost bevoegd
zijn, hetzij dat de meester daarmede genoegen zal nemen of
niet, te werk te gaan volgens artikel 12 van dit hoofdstuk.
9. Indien eenige dienstbode of leerling wiens dienst- of
Strafbepaling voor
dienst~ode ~ie wei-leerlingskontrakt nog bestaat na uit de gevangenis na ongert ZIJnen d1enst te d
'
··
hervatten na dat hij ergane gevangenschap onder deze wet te ZlJn ontslagen,
van gevangenschap weigert of nalatig zijn zal, op verzoek van zijnen dienstontslagen is.
heer, zijne dienst onder zijn kontrakt te hervatten, zal h\i
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onderhevig zijn aan gevangenschap met of zonder harden
arbeid voor eenigen tijd eene maand niet te bovengaande,
en zoo voort voor volgende tijden, geene derzelven eene
maand te bovengaande, totdat hij inwilligen zal zijne dienst
onder zijn kontrakt te hervatten, en zal hervatten; en elke
zoodanige tijd van gevangenschap of zoo veel daarvan als
de veroordeelende Landdrost zal bepalen, kan zijn met afzonderlijke gevangenschap, met of zonder schraal dieet, of met
s~hraal dieet met of zonder afzonderlijke gevangenschap,
onderworpen als hi ern a vermeld; met dien verstande nogthans, dat geen dienstbode of leerling, onder deze wet gedurig in hechtenis zal worden geplaatst, en zonder eenige
tusschen-dienst hervatting, onder zijn kontrakt voor langer
dan zes maanden in het geheel.
10. 'Vanneer eenige tijd van gevangenis ondergaan zal Tijdperk van gevanzijn door eenigen dienstbode of leerling voor eenige over-genschapvandienst.
zal bij
gevoegd
tredmg
on d er d eze wet, za1 een evengel"k
lJ e t"d
lJ gevoegdbode
worden
het tijdworden bij den diensttij d in het dienst- of leerlingskontrakt perk in het kontrakt
bepaald, zoo als die bestond wanneer zoodanige gevangen- bepaald.
schap begonnen werd, zoodat zoodanige dienstbode of leerling verpligt zal zijn eenen verderen tijd te dienen gelijkstaande met den tijd van zijn gevangenschap buiten den
diensttijd oorspronkelijk bepaald.
11. Wanneer de overtreding waarvan eenige dienstbode Tijd gedurende welof leerling overtuigd zal zijn onder deze wet, de overtreding ke ee~ig dien~tbode
" van op d rossmg
·
..
afwez1g
wasmeesters
Uit den
za1 ZlJD
of ver t re k Ul't d e d'1enst van ZlJnen
dienst zijns
met-ster, dan zal de tijd van zijne afwezigheid gevoegd te worden gevoegd
worden bij den diensttijd oorspronkelijk bepaald, op gelijke ~~j den ?orsp:.onkewijze als in de laatst voorgaande sectie gelast is, opzigtens hJken diensttiJd.
den tijd van gevangenschap daarin vermeld; en het zal de
pligt zijn van den Landdrost, zoodanige.... dienstbode of
leerling overtuigende bij de teregtstelling, den tijd der afwezigheid te vernemen, en zulks schriftelijk onder zijne
handteekening te certi:ficeeren om aan den dienstheer te
worden afgegeven, en den tijd in dat geschrift vermeld, zal
door alle hoven en in alle plaatsen, geoordeeld worden bij
den oorspronkelijken diensttijd te worden gevoegd.
12. Zoo dikwijls eenig eigendom van den dienstheer Vergoeding voor
verloren of beschadigd zal zijn, uithoofde van eenige daad ofverlies of schad~ aan
·
..
d'1ens tb od e of 1eerl'1ng, we11{e d aad.- ofdes
verzu~m van ZlJnen
dom meesters
door deneigenverzmm volgens deze wet verklaard is eene overtreding te dienstbode.
zijn, zal de Landdrost het regt hebben indien hij goedvindt,
e~ de dienstheer daarin toestemt, te vernemen of zoodanige
d1e~stbode of leerling vergoeding kan geven voor zoodanig
verh~s of schade, en zoo ja, het bedrag van zoodanige verg.oedmg te bepalen, en zoodanige order te maken ten aanZl~~ van .de betaling derzelve, hetzij op eenmaal of bij termiJnen mt het dienstloon te worden verdiend, of anderszins,
~ls redelijk en billijk zal schijnen, en inmiddels, en tot men
m gebreke blijft zoodanig termijn te voldoen, of met de
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betaling van eenig zoodanig termijn achteruit blijft, het
verleenen van vonnis tegen de overtredende partij uit te
stellen; maar zoodanig Landdrost zal de ~etuigenis in de
zaak notuleeren, en op aanzoek van den d1enstheer en gegeven bewijs, onder eede, van eenig zoodanig in gebreke
blijven als voorzegd, zal hij zijnen lastbrief ter in hechtenis
neming van zoodanigen dienstbode of leerling uitvaardigen,
en zoodanig vonnis tegen hem uitspreken, als op de omstandigheden, der oorspronkelijke overtuigin~ lettende, en op
den graad in welke zoodanige dienstbode of leerling de gelaste schadevergoeding gedaan heeft of in gebreke gebleven
is te doen, billijk en regt zal schijnen.
Vernietiging van
13. Zoo dikwijls als de dienstheer van eenigen dienstkontrakt uit hoofdebode of leerling, die overtuigd zal zijn van eenige overtrevan wangedrag derd.mg on d er d eze we t , d e verme
· t•1gmg
·
dienstbode.
van h et d"1enst - of
leerlingskontrakt begeeren zal, kan de Landdrost als hij het
raadzaam oordeelt, de vernietiging van hetzelve gelasten en
hetzel ve zal gevolgelijk vernietigd word en : Met dien verstande, dat zoodanige vernietiging de uitvoering niet beletten
zal, van eenig vonnis, dat de Landdrost uit mogt spreken,
of uitgesproken mogt hebben, tegen den ovettreder voor zijne
overtreding.
Vernietiging v. kon14. Zoo dikwijls als de dienstheer eenigen dienstbode
trakt 0 P ?~gegronde of leerling voor den Landdrost zal hebben doen brengen,
beschuld1gmg van
. h
d
b h ld" ·
den dienstheer.
om z1c te verantwoor en tegen eene esc u 1gmg tegen
hem door zoodanigen dienstheer ingebragt, en zoodanige
dienstheer feilen zal zoodanige dienstbode ofleerling van het
feit te overtuigen, zal de Landdrost als hij het noodig acht,
op begeerte van zoodanigen dienstbode of leerling, de vernietiging van het dienst- of leerlingskontrakt kunnen gelasten, en hetzel ve zal diensvolgens vernietigd wor<ien.
Klagten onder voor15. Geen dienstbode of leer ling zal, onder een van de
g~ande afdeelingen voorgaande artikels van deze wet, veroordeeld worden, tenzij
bmnen
eene
maand d a t d e meester ZlJne
··
kl agte, b"1nnen een
-'-' maan d na d en dag
te worden
ingediend.
waarop hij van de overtreding of van de beweerde overtreding kennis heeft bekomen, zal hebben ingediend.
Dienstbode moet
16. Ten einde tijd en onkosten uit te sparen, zal de
voor d.~ 11 Landdrost meester van eenigen dienstbode of leerling tegen zoodanigen
verschiJnen op bevel .
.
'
van den meester, en d1enstbode of leerlmg bewerende eene klagte te hebben,
kan, bij gebreke van zoodanigen dienstbode of leerling kunnen aanzeggen en be~ie~-verschijni~g,
velen voor het Hof van den Landdrost van het district te
md1en schuld1g beh..
.
vonden in de kosten verse IJnen, op eenen dag en op een uur door zoodamgen
veroordeeld worden. meester te worden bepaa]d, ten einde aldaar te antwoorden
op zekere beschuldiging, van den aard waarvan zoodanige
eischer, zoodanigen verweerder zal inlichten, en mogt de verweerder in gebreke blij ven om, ingevolge zoodanige aanzegging, te verschijnen, zal de Landdrost, op de aanvrage van den
klager en op beeedigde verklaring dat zoodanige verweerder,
zoodanige aanzegging ontving en dezelve kreeg eenen billijken
tijd v66r den dag bepaald voor z\jne verschijning en dat vol-
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gens klagers beste weten en geloof zoodanige verweerd.er geene
wettige red en had om niet te verschij nen, de lastbrief tot
inhechtenisneming van zoodanigen verweerder kunnen afgeven,
ten einde tot het verhoor van de beschuldiging over te gaan;
en op zoodanig verhoo:· en indien de dienstbode of leerling
zal veroordeeld worden wegens de overtreding, waarvan hij
zal zij n beschuldigd, zal de Landdrost (indien hij overtuigd
zal zij n dat verweerder gee ne goede en voldoende reden had
om in gebreke te blijven te verschijnen) met toevoeging
aan den straf waartoe verweerder zal worden gevonnisd,
gezegden verweerder veroordeelen tot betaling aan zijnen
meester van al zoodanige billijke kosten en uitgaven, niet
meer bedragende dan die toegestaan in crimineele zaken welke
aan zijnen meester zijn berokkend door het in gebreke blijven van verweerder om te verschijnen, zoo als boven gezegd; met dien verstande altijd dat bij afgaye van zoodanigen lastbrief als boven vermeld, de verweerder zal worden
gewaarschuwd door dagvaarding om op de beschuldigingen
tegen hem ingebragt te antwoorden en redenen aan te toonen waarom hij niet zoude worden veroordeeld om zoodanige onkosten tengevolge van zij n in gebreke blij ven te
verschijnen, als boven vermeld, te betalen.
17. Mogt eenige eischer, die een zoodanigen verweerder Meester, hebbend~
als boven vermeld zal hebben aangezegd om te verschijnen dienstbode gewaarschuwd en gelast
· ge b re k e bl'IJ· ven om op d en d oor h em voor
a1s boven vermel d ,' 1n
den Landdrost
voor de verschij ning van zoodanigen verweerder bepaalden te verscbijnen. intijd te verschijnen en daar en alsdan zijne klagten te ver- dien zelv? afwezig,
.. d' d
kl ·
d a t zoo- onderhev1g
aan kosVO lgen, zal d e I-1an dd ros t op b eee 1g e ver anng,
ten en straffen bij
danige verweerder, door zoodanige eischer, was aangezegd niet-betaling.
om op den bepaalden tijd te verschijnen, ten einde te antwoorden op eene beschuldiging van zekeren aard, tenzij
overtuigd da-1.:, zoodanige klager goede en voldoende redenen
had om in gebreke te blijven van op zoodanigen tijd te
verschijnen, zich vergewissen van den afstand, die zoodanige vorweerder zal hebben gereisd, alsmede van den afstand die eenige persoon of personen zullen hebben gereisd
die zoodanige verweerder als getuigen met zich heeft gebragt en zal, indien overtuigd dat zoodanige getuigen zouden of mogten noodig zijn geweest voor zijne verdediging,
op schrift tegen zoodanigen klager bevel uitvaardigen tot
betaling van de onkostsn van zoodanigen verweerder en zijne
getuigen, indien er zij n, tot en volgens hetzelfde tarief, alsof
elk van de gezegde personen ware geweest een getuige gedagvaard op de instantie van den Publieken Aanklager en verschij nende om getuigenis af te leggen in het Hof van zoodanigen Landdrost, in eene crimineele zaak; en mogt zoodanige klager bij vertoon aan hem, van zoodanig bevel, door
de persoon of personen, ten wier gunste zulks zal zijn opg~maakt, weigeren of nalaten daaraan te voldoen, zoo zal hij
zwh op den hals halen en onderhevig zijn aan eene boete
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n!et te bovengaande vijf pond Sterling en bij gebreke van
betaling daarvan aan gevangenisstraf, met of zonder harden
arbeid, voor eenen tijd eene maand niet te bovengaande;
met dien verstande, dat een zoodanig bevel zal mogen bevatten de onkosten van alle of eenige van de personen, wier
onkosten moeten worden betaald, of afzonderlijke bevelen
kunnen worden ..tOV<?rhandigd aan een of meer van zulke
personen, zooals het meest geschikt zal blijken te zijn.
Dienstbode of leer18. Mogt eenige dienstbode of leerling, die tegen zijnen
ling, zijnen dienst- meester zal hebben geklaagd, omtrent of wegens eenige overheer aangeklaagt
d'
d
· ·
d
t ·
hebbende, in gebre- tre 1ng vaJ?: een van
e voorz~~m1ngen van ~zen we , m
ke blijvende op den gebreke bhjven, om te verschlJnen, op den tiJd door den
bepaalden tijd tever- Landdrost bepaald voor de verschijning van den verweerder
schijnen, onderhevig
d aar en a1sd an ZIJ.. ne kl ag t e t e ':ervo1gen, zoo za1 de
aan kosten en straf en
bij niet-betaling.
Landdrost, tenzij overtuigd dat zoodamge klager eene goede
en voldoende red en had om in gebreke te blij ven, op zoodanigen tijd te verschijnen, zich vergewissen op wijze als in
het laatst voorafgaande artikel vermeld, van de onkosten en
uitgaven, welke de verweerder billijker wijze zal hebben gemaakt, ten einde te verschij ne, om op zoodanige klagt te
antwoorden, en zal hij, op wijze als in het laatst voorafgaande artikel vermeld, de betaling kunnen bevelen door
den klager, van al zoodanige onkosten en uitgaven; en indien op vertoon daarvan aan hem, van het daarin vermeld
bevel, door de persoon, ten wier gunste hetzelve is opgemaakt, zoodanige klager zal weigeren of verzuimen daaraan
te voldoen, zoo zal hij zich op den bans halen.en onderhevig
zijn aan dezelfde boete, en bij gebreke van betaling daarvan
aan denzelfden str:;~.f vastgesteld in het· laatst voorafgaande
artikel; met dien verstande, dat een zoodanig bevel moge
bevatten de onkosten van alle of een van de personen, wier
onkosten moeten worden betaald of afzonderlijke bevelen
kunnen worden afgegeven aan een of meer dergelijke personen zooals het meest geschikt zal worden bevonden.
Dienstbode of leer19. Geen die:r.stbode of leerling, die de plaats van zijnen
ling mag zijne dienst dienst zal verlaten alleenlijk tot het indienen van eenige
verlaten om klagie kl
··
in te dienen.
agte, welk e h"IJ 'tegen ZIJnen
meester za1 h ebben, na dat
verlof voor dat doeleinde onredelijk zal zijn geweigerd, zal
alleen uit reden van zijn zoodanig verlaten, geacht worden
uit zijns meesters dienst te zijn weggeloopen of op eenigerlei
wijze op deze wet i11breuk te hebben gemaakt.
Dienstbode of leer20. • Een dienstbode of leerling, gedagvaard o:n te antling gedagvaard on- woorden op eene overtreding in de dagvaarding beweerd te
der de
derde
afdee- ZIJn
..
· b reu k ma k en d e op
'
h et d er d e art!'k el van d't
ling
mag
schuldig
a1s In
1
bev~nden worden hoofdstuk, zal, indien het bewijs in de zaak gegeven zal
ond:r de vijfde af- aantoonen dat hij schuldig is aan overtreding van, niet het
deelmg, en vtce versa derde maar het vijfde artikel van dit Hoofdstuk, kunnen
worden veroordeeld en gevonnisd, overeenkomstig de getuigenis, en op gelijke wijze zal een dienstbode of leerling
gedagvaard tot antwoord op eene overtreding in de dag-
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vaarding beweerd te zijn, als inbreuk op het vijfde artikel
als boven vermeld, indien het gegeven bewijs zal aantoonen
dat hij schuldig is aan inbreuk, niet op het vijfde maar
ok het derde artikel, veroordeeld en gevonnisd kunnen worden overeenkomstig de getuigenis; met dien verstande echter
dat de straf, die moet worden uitgesproken bij eene veroordeeling in een van deze gevalhm, niet zal te boven gaan
de straf voorzien door gezegd derde -artikel; met dien verstande tevens, dat de dienstbode of leerling in elke zaak
voldoende kennisgeving zal hebben ontvangen van den aard
der beschuldiging, welke hij opgeroepen was te weerleggen.
21. Zoo dikwijls als de meester van eenigen dienstbode of Strafbepaling bij het
leerling veroordeeld zal worden wegens de overtreding van het terughouden v.loon
terughouden van het loon van zoodanigen dienstbode of leer- door den meester.
ling, zonder redelijke of waarschijnlijke reden om te gelooven
dat het loon, aldus teruggehouden, niet werkelijk verschuldigd
is, zoo zal hij beboet worden met eene som niet te bovengaande vijf pond sterling en bij gebreke van betaling, gevangen
worden gezet voor eenen tij d een maand niet te bovengaande;
en de veroordeelende Landdrost zal, behal ve het vellen van
gezegd vonnis, uitspraak geven voor het bedrag van het aldus
verkeerdelij k teruggehouden loon en voor de kosten van
de zaak; welke kosten, indien niet betaald, zullen worden
verkregen uit het roerend eigendom van den meester, onder en krachtens een lastbrief onder de hand van gezegden
Landdrost, te zamen met de kosten van zoodanige heffing;
met dien verstande echter, dat wanneer en zoo dikwijls als
de Landdrost den meester als boven gezegd zal vrijspreken
van gezegde overtreding, maar toch zal bevinden dat het
loon door zoodanigen meester aan zoodanige dienstbode of Uitspraak kan worleerling verschuldigd is en door zoodanigen meester is den gegeven voor
teruggehouden het voor zoodanige Landdrost wettig zal zijn loon alleen, met of
. d'ezen gel ast wor d t, onm1'dd el''k
. te geven, zonder kosten.
en h lJ.. m1ts
IJ vonn1s
voor het bedrag van het loon, welke hij zal bevinden aan
zoodanigen dienstbode verschuldigd te zijn, en zoodanig bevel
uitvaardigen met betrekking tot de betaling door den
meester van kosten, indien hij er tot eenige mogt vonnissen,
als aan zoodanigen Landdrost, in overeenstemming zullen
worden bevonden te zijn met werkelijke en substantieele
geregtigheid.
22. Zoo dikwijls als de meester van eenen dienstbode of Strafbepaling voor
leerling zal worden veroordeeld wegens de overtreding van, het weigeren o~ de
hetzij v66r of na afloop van het kontrakt van dienst ofgoederen der dienst.
.
boden af te geven.
leerhngschap, op gedane aanvraag en zonder wettlge redenen,
te hebben geweigerd of niet te hebben toegestaan, het
vervoeren van zoodanig dienstbode's of leerling'svee, schapen, bokken of andere dieren, op het land van zoodanigen
meester wettiglijk zijnde en vertoevende, zonder redelijke
en waarschijnlijke oorzaak om te gelooven dat de dieren
in kwestie wettiglijk werden teruggehouden, zal zooda52
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nige meester worden beboet met eene som niet te bovengaande een pond sterling voor elk dier aldus onwettiglijk
teruggehouden; met dien verstande echter, dat het totaal
bedrag van de boeten aldus betaalbaar, niet te boven zal
gaan de som van vijf pond sterling in het geheel, en bij
gebreke van betaling daarvan, h\j gevangen zal worden
gezet voor eenen tijd een maand niet te boven gaande, en
de veroordeelende Landdrost zal, behalve het vellen van
gezegd vonnis, bevel geven tot de oplevering van gezegde
dieren en voor kosten, als in eene ci viele zaak, voor gezegd
Hof, welke kosten, indien niet betaald, geheven zullen
worden op dezelfde wijze als bevolen in het een-en-twintigste
artikel; maar het feit dat het kontrakt van dienst of leerlingschap van zoodanigen dienstbode of leerling nog niet
zal zijn afgeloopen, zal niet worden geacht als, of gehouden
worden voor, uit zichzelf redelijke of behoorlijke grond
voor zoodanige terughouding te zij n ; met dien verstande
echter dat niets van hetgeen hierin vervat het effect
van eenig speciaal kontrakt van wettigen aard zal schenden,
krachtens hetwelk de meester een regt zal eischen tot terughouding van eenige zoodanige dieren als boven vermeld.

Strafbepaling voor
23. Zoo dikwijls als de meester van eenigen dienstbode
den me~~ter in g~- of leerling veroordeeld zal word en wegens de overtreding
breke bhJvende ar~I- van het in gebreke bliJ'ven op gedane aanvraag om eenigen
kelen te leveren m
.
.
'
.
'
.
het kontrakt bezoodan1gen d1enstbode of leerlmg van voedsel, beddmg
paald.
of andere artikels, bepaald in eenig geschreven contract

van dienst of leerlingschap, te voorzien of te leveren, of
wegens het voorzien en leveren van voedsel, bedding of
andere artikels, niet overeenkomstig gezegd contract, zoo
zal hij onderhevig zijn aan eene boete van eene som niet
te bovengaande vijf pond sterling, en bij gebreke van betaling daarvan, aan gevangenisstraf voor eenen tijd, een
maand niet te bovengaande.
Kontrakt kan wor24. Zoo dikwijls als het aan den Landdrost mogt blijken
d~n vernietigd in: in eenige zaak, door eenen dienstbode of leerling tegen
meestter met zijnen meester ingesteld, dat de meester niet billiJ'k en gebd1~1e1~.kde
IJ en ge rouw
..
.
.
zijn deel uitgevoerd trouw ZlJn deel van het contract van d1enst of leerhngschap
heeft.
heeft uitgevoerd, zoo kan de Landdrost, mogt hij zulks geschikt achten, en mogt de dienstbode of leerling zulks verlangen, de vernietiging van zoodanig contract van dienst of
leerlingschap gelasten, en dit zal dienovereenkomstig vernietigd worden.
Onkosten om be25. Zoo dikwijls als eenige meester tegen zijnen dienstschuldigde pers.onen bode of leerling zal klagen, of eenige dienstbode of leerling
en hunne getmgen t
..
t
1 kl.ag~n, omtrent of wegens eemge
·
onder deze wet te egen ZIJ.nen mees er za
dwingen voor den overtred1ng van de voorz1emngen van deze wet, zoo zal
La~?drost .te ver- het proces van het Hof van den Landdrost, tot dwinging
sbcl~nkJne~, udit detpu- van de beschuldigde partiJ' om te verschiJ'nen en van alle
1e. e 10n sen e
d k l"k
.
.
noo za e IJ e getmgen, mgesteld worden op publieke kosten
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en zonder betaling van eenige Hofkosten. Altij d met dien ver- worden betaald,
stande dat, indien bij het verhoor het zal blijken dat de o_nder zekere excep•
beschuldiging zonder billijken of waarschijnlijken grond is tlen.
ingediend, de klagende partij onderhevig zal zijn aan eene
boete niet te bovengaande vijf pond sterling, alsmede tot
goedmaking van de kosten van het proces en de getuigen
in de zaak, en bij gebreke van betaling van zoodanige
boete en kosten, onderhevig zijn aan gevangenisstraf voor
eenen tijd een maand niet te bovengaande, tevens met dien
verstande, dat zoodanige boete zal kunnen worden opgelegd,
bjj gelegenheid van . zoodanig verhoor en zonder eenige
nieuwe actie of nieuwe stappen tot verhaal. daarvan.
26. Zoo dikwijls als eenige meester schuldig gevonden Strafbepalingen
zal worden van zijn dienstbode of leerling op een onbe- voor beschul_di~in
hoorlijke en onwettige wijze te hebben aangevallen, zal de goefn zaoansdcelr..h 111.~1kJken
· ve11en d e I.Jan dd rost, 1n
· d'1en h"1J goe dd enkt, en 1n
· d'1en grond.
w r HJll IJ en
vonms
de dienstbode of leerling zulks begeert, de vernietiging van
het dienst- of leerlingscontract gelasten, en hetzelve zal dienovereenkomstig worden vernietigd.
27. Indien eenig kind onder den ouderdom van zestien Kontrakt kan worjaren door eenig persoon als een dienstbode of inwoner den vernietigd in. l"k
de meester on- ·
onwett1g
1J
za.1 .word en . aange h ou d en, za1 d e L and - dien
behoorlijk of onwetdrost van het d1stnkt, waar1n hetzelve aangehouden wordt, tig ziJnen dienstbode
jurisdictie hebben om de teruggave van zoodanig kind aan of 1eerling aangezoodanige zijner ouders te gelasten, als onder deze wet ge- rand heeft.
regtigd zijn zouden zoodanig kind te apprenticeren, indien zij
van plan zijn om hetzelve te apprenticeren: Met dien verstande
echter, · dat indien het mogt komen te blijken, bij het onderzoek van eenige zoodanige zaak, dat de persoon, tegen wien
geklaagd wordt, het gezegd kind oorspronkelijk op eene
wettige wijze bekomen heeft, en toen het nog beneden de
vij f jaren oud was, en dat de ouder het kind eischende,
ten aanzien van het gezegd kind en den persoon hetzelve
opbrengende, alzoo heeft gehandeld dat het eene schending
van goede trouw zou zijn aan den kant van zoodanigen
ouder, te trachten hetzelve weg te nemen, zooals hij of zij Aanhouding van een
thans zoekt te doen -en dat volgens het karakter van den kind onder zestien
. d e waart oe h''1J of Z1J.. seh"'
gezeg den ou d er, h e't e1n
1Jnt t e b e- jaren oud.
geeren in het bezit van het gezegd kind te geraken, of
andere omstandigheden, het tot het duidelijk voordeel van
het gezegd kind zijn zal te hlijven bij den persoon bij wien
hetzelve woont, liever dan aan den aanzoekenden ouder te
":orden overgeleverd, dan zal de Landdrost weigeren de afg1fte van het gezegd kind te gelasten, het aan den aanzoe~{e~den ouder overlatende zoodanige andere stappen te nemen
1nd1en eenige, als hij of zij zal mogen worden gead viseerd ;
en .zoo~anige Landdrost mag inmiddels den persoon, zoodamg kind opbrengende, authoriseeren in het bezit daarvan
te blijven.
28. In eenige zaak tusschen een dienstheer en zijn dienst- Staatsprocureur zal
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voor dienstboden bode of leerling, waarin de Landdrost vonnis zal hebben
in geval gegeven ten faveure van zoodanige1: diens~bode of leerling,
111
\ '
appel
· d:Uenstheer van
:wodamg
Hooge Hof.voor het en zoo d an1ge
.
. . vonms zal appelleeren,
of aanzoek doen dezelve m herzwnmg te doen brengen, zal
het de pligt z.ijn van den Staatsprocureur, indien zoodanig appel of aanzoek voor het Hoog Geregtshof zal word en
gebragt, (mits de gezegde Staatsprocureur daartoe zal
worden verzoclat) te verschijnen, en de zaak voor zoodanigen leerling,7 zonder eenige kosten hoe ook genaamd,
waar te nemen.
Dienstbode of leer29. Indien de meester van een dienstbode of leerling
li~g mag in hechte- eenige
klagte inbrengende tegen zoodanigen dienstbode
1118
genomen
word
en
of
Ieerling,
wegens eene overtreding strafbaar volgens deze
op verklaring van
meester.
wet, voor een Landdrost of Vrederegter, de verklaring onder
eede aflegt, dat hij gelooft (met opgave der redenen waarom hij zulks gelooft), dat, ten einde het verschijnen van
zoodanig dienstbode of leerling voor den Landdrost, die
jurisdictie heeft om de zaak in verhoor te nemen, te verzekeren, de inheehtenisneming van zoodanigen dienstbode of
leerling noodzakelijk is, zal de Landdrost of Vrederegter
een bevelschrift voor inhechtenisneming van zoodanigen
dienstbode of leerling mogen uitvaardigen zonder voorafgaande
kennisgeving of dagvaarding; Mits evenwel, dat indien de
Strafbepaling voor meester van een dienstbode of leerling zoodanige verklaring
kwaadwillige ver- doet op kwaadwillige wijze, en zonder redelijken of waarklaring.
schijnlijken grond om te gelooven dat die waar is, zal zoodanige meester blootstaan aan eene boete, niet te bovengaande de som van vijf ponden sterling, en bij gebreke van
betaling aan gevangenzetting voor een tij d vak niet te bovengaande eene maand .
.Mag in hechtenis ge30. Indien eenige dienstbode of leerling onder deze wet
n?men wor?en vooraangeklaagd wordt van zonder wettige oorzaak zijns meesthenstverlatmg.
ters dienst verlaten te hebben, met oogmerk om niet daarin
terug te keeren, zal iedere Landdrost of V rederegter een
lastbrief tot inhechtenisneming van zoodanigen dienstbode of leerling mogen uitvaardigen zonder voorafgaande
kennisgeving of dagvaarding.
Reschuldigde en
31. Bij het verhoor eener zaak in een Landdrosthof,
diens echtgenoot be· waarbij een meester of dienstbode of leerling beschuldigd
v oegd getuigenis af
t~ leggen.
word t een d er b epa1·mgen van d e gezeg d e Wet van Meest ers
en Dienstboden te hebben overtreden, zal zoodanige meester,
dienstbode of leerling, naar het geval zich voordoet, of zijn
of haar vrouw of man bevoegd zijn, maar niet gedwongen
kunnen worden, om getuigenis te geven ten zijnen of haren
behoeve, of ten behoeve van den aanklager in de gezegde
zaak.
Beschuldigde kan
32. Geen meester, dienstbode of leerling, beschuldigd
niet~edwongen wor-van overtreding van een der bepalingen van deze wet, en
dliln m het dock ted·1e n1e
· t onm1"ddell""k
, , h et h ooren van zoodamge
· aan klag t
IJ voor

l~~ndelen__
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in werkelijke hechtenis is, zal kunnen gedwongen wordengaan, maar kan in
in de dock of de plaats gewoonlijk voor gevangenen bestemd hechteuis gehouden
te gaan, of op andere wijze gedurende het hooren van zoo- worden.
danige aanklagt als onder arrest zijnde behandeld worden :
Mits dat, indien, naar de meening van den Landdrost voor
wien de aanklagt gehoord wordt, het noodig zal zijn, ten
einde de verschijning van zoodanigen meester, dienstbode, of
leerling zeker te maken, dat hij in hechtenis wordt gesteld,
de Landdrost het regt zal hebben dien persoon te laten
arresteren en in hechtenis te houden.
33. In geval het noodig mogt zijn iemand, die Ambtenaar opzigt
geemploijeerd is aan eenige der openbare werken in deze hE>bb.ende over eenig
· ·
·
pubhek werk mag
provmme,
te vervoI gen, of In
regt ~n aan t e sprek en, prosequeeren.
wegens overtreding van een der bepalmgen van deze wet,
mogen die prosecutie of regtsmaatregelen geschieden door
of in naam van eenige der beambten, opzigt hebbende over
het werk, waaraan zoodanige dienstbode, tijdens die overtreding, geemploijeerd was.
34. Aangaande het opleggen van schraal dieet en een- Met betrekking tot
zame opsluiting onder deze wet zal de Landdrost volgen en toedeeling van een.. en b epa1mgen
zame opsluiting
.
. regu'lat•Ien
h an d elen vo lgens zoo d a1nge
a ls zu llen schraal
dieet doorof
zijn, of van tijd tot tijd zullen worden, noodig geacht, ten einde den Landdrost.
nadeelige gevolgen te voorkomen, en te worden uitgegeven
voor hun bestuur door den ambtenaar administrerende het
Gou vernement.

HOOFDSTUK VI.
BETREKKELIJK KARAKTERS DOOR DIENSTHEEREN AAN
D::::ENSTBODEN OF LEERLINGEN GEGEVEN.

1. Geen dienstheer is verpligt een karakter aan eenigen Geen dienstheer is
dienstbode of leerling te geven, die bij hem in dienst is ofverpligt ee~ karakter
geweest is, of eenige reden op te geven waarom hij weigert aan
een dlenstbode
te geven.
zu lks t e d oen.
2. Eenige dienstheer, die we tens eenig valsch karakter Gevolgen indien
aan eenigen dienstbode of leerling geven zal, is onderhevig wetens een valsch
om vergoeding te geven voor eenig verlies of schade welke karakter gegeven
.
d erd e part••IJ, d"Ie, u1t
. h oo £'rlue van zoo d an1g
. k'arakter, wordt.
een1ge
aldus gegeven, bewogen werd zoodanigen dienstbode of leerling in zijne dienst te nemen, geleden heeft, door het wangedrag van zoodanigen dienstbode of leerling in eenig opzigt
of ten aanzien van eenige zaak, waarvoor zoodanig karakter
aldus gegeven valsch was.
3. Ieder persoon die, om een karakter te geven aan Strafbepalingen
eenige dienstbode of leerling of ander persoon die zich als voor vervalschte
· cert1
' · fi caat ver- certifikaten van ka. tbo d e wensc h t te ' verhuren, een1g
een d Iens
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valschen of namaken, of uitgeven zal, van het karakter van
zoodanigen dienstbode of leerling, of zich valschelijk zal
voordoen als eenig ander persoon, en als zoodanig, hetzij
in persoon of in geschrift, eenig valsch, vervalscht, of nagemaakt karakter, of certificaat van karakter, geven zal van
eenigen zoodanigen dienstbode, leerling of ander persoon,
aanbiedende of willende aanhieden zich als een dienstbode
te verhuren; en eenig persoon die zich aanbiedt om zich
te verhuren als een dienstbodc, opgevende of voorwendende
dat hij in eenige dienst geweest is, waarin hij niet werke1\jk gediend heeft, of met een valsch, vervalscht of nagemaakt certificaat van karakter, of op eenige wijze voegen
of veranderen zal, door uit te wisschen of uit te krabben,
eenig woord of datum inschrijven zal in eenig certificaat,
hem door zijnen tegenwoordigen of eenige vorige dienstheer
gegeven, of door eenig ander persoon, door eenigen zoodanigen meester behoorlijk geanthoriseerd hetzelve te geven,
en hetzelve gebruiken zal of pogen zal te gebruiken als eene
aanmoediging om hem te huren, zal, b\j overtuiging daarvan,
aan eene boete onderhevig zijn geen £50 te boven gaande,
noch minder dan £10, of in hechtenis te worden geplaatst,
met of zonder harden arbeiil, voor eenigen tijd geen een
jaar te bovengaande, noch minder dan eene maand, of beide
zoodanige boete of gevangenschap.

HOOFDSTUK VII.
BETREKKELIJK DE BEPERKINGEN VAN DIENSTHEEREN,
DIENSTBODEN EN LEERLINGEN.

Strafbepaling voor
1. Eenig persoon, die door geweld aan den persoon of
onwett. b~moeijin· het eigendom, of door bedreigingen of vreesaanjaging, of door
gen me~dienstboden kwelling, of op eenige wijze een ander hinderende, eenigen
of leerlmgen
ten
d'renst bod e of l eer1·1ng d w1ngen
·
·
einde
bun te verhinza1 of pogen za1 te d wmgen
~eren dienst- ofl~er- zijne dienst of zijn
lmgskontrakten 1 ~ dienstheer terug te
te gaan of ten Uit- f
. d'1enstb od e
voer te brengen.
o een1g

werk te verlaten, of zijn werk aan zijnen
geven v66r dat hetzelve voltooid zijn zal,
· verh uur d of geem..
of an d er persoon, n1et
ploijeerd tegen te gaan, oftrachten tegen te gaan, zich te verhuren aan, of dienst of wer k van eenig persoon aan te nemen, of
eenigen zoodanigen dienstbode of leerling, of zoodanig ander
persoon te dwingen of aan te zetten, of pogen zal te dwingen
of aan te zetten, tot eenige club of genootschap te behooren,
of tot eenig algemeen fonds bij te dragen, of geweld gebruiken of bezigen zal aan het eigendom van een ander, of
bedreigingen of vreesaanjaging, of een ander zal kwellen of
op eenige w\jze hinderen, omdat hij niet tot eenige bijzondere club of genootschap behoort, of niet bijgedragen hebbende, of geweigerd hebbende bij te dragen, tot eenig algemeen fonds, of eenige boete of poonaliteit te betalen, of om.dat
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hij niet voldaan heeft of omdat hij weigert te voldoen, aan
eenige reglementen, orders, besluiten en regelingen, gemaakt
om verhooging van loon te bekomen of hetzelve te verminderen, of om de werksuren te verminderen of te veranderen,
of om de hoeveelheid werk te verminderen of te veranderen1
of de wijze van eenig fabriek, handel, bezigheid, werk of
arbeid te regelen of het bestier daarvan voort te zetten, of
die door eenig zoodanig geweld, bedreigingen, vreesaanjaging,
kwelling, of verhindering, eenig fabrikant, of persoon eenigen
handel, bezigheid, of arbeid drijvende, of in den landbouw
geemploijeerd, dwingen of pogen zal te dwingen, eenige verandering te maken in zijne wijze van regelen, bestieren, of
voortzetten van dezelve, of het getal zijner leerlingen of
dienstboden te verminderen of te bepalen, zal bij overtuiging
daarvan voor een Landdrost of and er bevoegd Hof, ·in
hechtenis worden geplaatst, met of zonder harden arbeid,
voor eenen tijd geen drie maanden te boven gaande.
2. Eenig persoon die direct of indirect, door aan- Strafbepaling voor
bieden van hooger huurloon grootere voordeelen of ander- het overhalen van
· t s eemge
· bed'1ende of 1eer'l'mg za1 bewegen ZIJn
.. ' meest ers lingen
dienstboden of leerzm
om de diendienst te verlaten, zal, op overtuiging daarvan, onderworpen sten hunner meeszijn aan eene boete niet te boven gaande £10 sterling, ters te verlaten.
en bij niet betaling daarvan, aan gevangenisstraf, met of
zonder harden arbeid, voor eenig tijd niet te boven gaande
drie maanden.
3. Met dien verstande altijd, dat niets hierin vervat Protectie van wetzich zal uitstrekken eenige person en aan straf onderhevig tige b~eenkomsten,
te maken, die vergaderen zullen tot het eenig doel om te ~a~deeh~gen ~n
raadplegen over, of te beslissen betrekkelijk, het loon of de v r en oms en.
prijzen, welke de personen in die bijeenkomst aanwezig, of
eenigen hunner respectivelijk vereischen of vragen zullen
voor zijne of hare dienst of werk, of zijne of hunne dienstboden of leerlingen voor hunne dienst ofwerk zullen hetalen,
of die eenige overeenkomst zullen tre:ffen, hetzij mondeling
of schriftelijk, onder hem;elven, teneinde het loon of de
prijzen te bepalen, welke de personen zoodanige overeenkomst tre:ffende, of eenigen hunner, zullen vereischen of
vragen voor zijne of hunne dienst of werk, of aan zijne of
hunne dienstboden of leerlingen voor hunne dienst of werk,
betalen, of om het getal werkuren te bepalen, welke hij
of zij zullen werken, of zijne of hunne dienstboden of
leerlingen zullen vereischen te werken in eenig fabriek,
handel, bezigheid, arbeid, of landbouw, en dat geene zoodanige personen aldus te zamen komende, of in eenige
zoodanige overeenkomst tredende als voormeld, daarvoor
onderhevig zijn zullen aan eenige straf of vervolging.
4. Deze wet kan voor ieder doel worden aangehaald Titel der wet.
als "Wet voor Meesters en Dienstboden, 1880."
5. Deze wet zal aanvangen en in werking treden van In we~kin~ trede:q
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af en na den datum van de afkondiging daarvan in de
Transvaalsche Gouvernements Oourant.
Gegeven ten Gouvernementshuize, dezen 24sten dag
van Junij 1880.
Op last van Zijne Excellentie den Administrateur,
GEORGE HUDSON,
Koloniale Secretaris.

(Get.) W. OWEN LANYON,
Administrateur.

WET No. 14, 1880.
(Vastgesteld door den Administrateur der Transvaalsche
Provincie, met advies en consent der
W etgevende V ergadering.)
" Ter verbetering van de Gevangenissen van deze Provincie,
en ter verzekering van de veilige bewaring van Gevangenen, en voor andere doeleinden."

Inleiding.

Korte titel.

NADEMAAL verscheidene van de gebouwen gebruikt
als publieke gevangenissen binnen deze Provincie, in zeer
gebrekkige toestand verkeeren, waaraan te wijten valt
de moeijelijkheid om den gevangenen het ontvlugten te
beletten, of om gevangenen behoorlijk te klassificeeren, of
om in eenigermate een gelijkvormig en behoorlijk systeem
van bestuur ten opzigte van zulke gevangenissen in te voeren;
En nademaal het voornemen bestaat, om zoo spoedig
mogelijk gezegte gebrekkige gevangenissen te doen verbeteren
en het derhalve wenschelijk is om te voorzien in een gelijkvormig en behoorlijk systeem van gevangenistucht;
En nademaal het wenschelijk is om meer behoorlijke
voorziening dan thans bestaande te maken voor de veilige
bewaring van, en tucht onder, gevangenen;
Zoo wordt mits dezen vastgesteld door den ambtenaar
het Gouvernement der Transvaalsche Provincie besturende,
in overleg met, en onder goedkeuring van, de W etgevende
Vergadering van dezelve, als volgt : 1. Deze wet zal voor alle doeleinden aangehaald kunnen
warden en daarnaar zal kunnen warden gerefereerd als de
"Gevangeniswet, 1880."
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2. Alle wetten en besluiten van den Volksraad, niet Algemeene herroebestaanbaar of in strijd met de voorzieningen van deze wet, pingsclausule.
worden mits dezen vervallen verklaard. 1)
3. Het zal en kan voor den Administrateur van het Regu1aW:in voor het
Gouvernement van de Provincie Transvaal wettig zijn bes~uur van gevan.
d
.
d
l
u·1t- gemssen
te worden
om 1n overleg met en goe keurmg van erze ver
opgetrokken door
voerenden Raad, te maken zulke reglementen voor het be- den ambtenaar het
stuur van de verschillende gevangenissen binnen deze Pro- Gouvernement b~. · respec t'wvel"k
sturende, metadv1es
vmCie
IJ
en voor d e p l'1gt en t e word en Ul•tge- van
den Uitvoerenoefend door de verschillende officieren daarvan, als de den Raad.
Administrateur van het Gouvernement, in overleg met den
Uitvoerenden Raad, zooals bovenvermeld, wenschelijk moge
achten, 2) en om zulke reglementen van tijd tot tijd te
veranderen en te verbeteren, en zullen alle dusdanig gemaakte reglementen voor den bewaarder van de gevangenis en al de daarin aanwezig zijnde personen bindend
zijn. Altijd met dien verstande, dat al de zoodanige reglementen zullen zijn overeenkomstig de voorzieningen van
deze wet, en dat geen dusdanig reglement, uitgezonderd zooverre als bij deze wet voorzien, bij magte zal zijn eenige
straf of boete op te leggen voor of wegens eenigen inbreuk
daarop, door eenig persoon, wie ook, gemaakt, behalve door
eene onthouding van salaris tot een bedrag niet te boven
gaande twintig shillings, voor elke inbreuk op zoodanig
reglement, in zake van personen geemploijeerd in Rarer
Majesteits dienst, of door afzetting uit hunne betrekking.
4. De bewaarder van elke gevangenis zal worden Aanstelling van geaangesteld door den Administrateur van het Gouverne- vangenbewaarder.
ment, en zal zijn onder het onmiddelijk gezag en de
onmiddelijke superintendencie van den Landdrost van het
district waarin de gevangenis in kwestie gelegen zal zijn,
en zal krachtens zijne betrekking een constabel zijn, en al
de magt bezitten als door de wet geschonken aan de betrekking van constabel, en zal verblijf houden binnen de
gevangenis waarvan hij bewaarder is, en zal geen andere
bezigheid hoe ook genaamd hebben.
5. Noch de bewaarder van eene gevangenis, noch eenig Gevangenisambteander officier in eene gevangenis zal mogen verkoopen naren mogen geene
· persoon h em vervangen
'
d e en d oor h em wor-' goederen
leveren '
noc h zal een1g
enz.
dende geemploijeerd, mogen verkoopen, of eenig voordeel,
of .eenigen winst mogen hebben, door den verkoop van eenig
art1kel aan een gevangene ; noch zal hij direct of indirect
eenig belang mogen hebben in eenig contract, of eenige
overeenkomst voor de voorraad van de gevangenis waartoe
zoodanige bewaarder of and ere ambtenaar zal behooren, en eenig
pe~soon inbreuk makende op eenige voorziening van dit
art1kel, zal onderhevig zijn aan de boete van eene som niet
1) Zie ante, Bl. 308.
2) Zie Gouv. Kennisgeving No. 151, d.d. 29 Junij 1880, infra,.
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te boven gaande een honderd, en niet minder dan vijf pond
sterling.
6. Mannelijke en vrouwelijke gevangenen zullen in afzonderlijke gedeelten van de gevangenis worden opgesloten,
ten einde te voorkomen dat zij elkaar zien, met elkaar
spreken, of eenigen omgang met elkaar hebben, ~n zullen
de gevangenen van beide sekse verdeeld worden 1n afzonderlijke klassen, en zorg gedragen worden voor zooveel mogelijk, dat gevangenen van de volgende klasse respectievelijk,
niet onder elkaar vermengd worden : a. Personen opgesloten onder eenig decreet van civiele
gijseling.
b. Personen in hechtenis geplaatst bij gebreke aan
securiteit om de vrede te bewaren.
c. Personen onder beschuldiging van moord, strafbaar
manslag, verkrachting, roof, of aanranding met
het voornemen om eenigen van deze misdaden
te begaan, of waarin eene gevaarlijke wond is
toegebragt, moedwillige brandstichting, huisbraak
met het voornemen om eene misdaad te plegen,
of diefstal van eenig vee, schapen of bokken, of
eenige misdaad van gelijken graad van schuld,
als eenige van de gezegde misdaden.
d. Personen beschuldigd van eene misdaad van eenen
minderen graad van schuld, dan een van de
bovenvermelde misdaden.
e. Personen gevonnisd wegens een misdaad, hiervoren
in letter c omschreven.
f. Personen gevonnisd wegens eene misdaad hiervoren in letter d omschreven. Altijd met dien
verstande, dat het wettig zal zijn voor den
Administrateur van het Gouvernement, krachtens
eenig reglement zooals boven genoemd, de uitvoering van dit artikel, betreffende eenige gevangenis, waarin de middelen tot uitvoering ontbreken, op te heffen.

Boek door den
7.
gevangenbewaarder houden
te word en gehouden · lJe 1ang

De bewaarder van elke gevangenis, zal een boek
waarin hij zal vermelden alle gebeurtenissen van
b'1nnen d e gevangems,
· op zoo d an1ge
·
··
1 za1
W1Jze
as
worden geordonneerd door de reglementen als voornoemd,
die gemaakt zullen worden door den Administrateur van
het Gouvernement in overleg en onder goedkeuring van
den Uitvoerenden Raad als voornoemd, welk boek zal
moeten vertoond worden aan den Landdrost van het distrikt, bij gelegenheid van elk periodiek bezoek, door zoodanigen Landdrost af te leggen, als hierin later zal worden
geordonneerd, en zal door hem moeten worden onderteekend, ten bewijze dat het aan hem is vertoond.
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8. Het zal en kan voor den Administrateur van Voorraad van voedhet Gouvernement wettig zijn, om door eenige regel als sel en kleeding, hoe
bovenvermeld, de voorraad voedsel en kleeding, en van geregeld.
andere benoodigdheden voor de gevangenen binnen de gevangenis, te regelen. Met dien verstande, dat aan gevan- Uitzondering aanv66r hun vonnis wegens eenige veronder- g~ande gevaoge?en
genen opgesloten
.
.
'
vo6r teregtstellmg .
. stelde m1sdaad of overtredmg, het zal worden toegestaan,
voor zich zel ven, op behoorlijke uren, te verschaffen en te
ontvangen eenig voedsel, bedding, kleeding of eenige andere
benoodigdheden, onderworpen aan een streng onderzoek en
onder zoodanige beperkingen en restricties, welke door eene
zoodanige regel of zoodanige regels, als bovenvcrmeld, als
noodig mogen worden geacht te zijn, om buitensporigheid of
weelde, binnen de muren van de gevangenis te beletten, en
uit te sluiten alle artikelen welke mogelijkerwijze besmetting
zouden kunnen medebrengen of ontvluchting zouden kunnen
bevorderen.
9. Het zal voor den Administrateur van het Gou- Zindelijkheid van
vernement als bovengenoemd, wettig kunnen zijn om te persoon, en kleedevoorzien in de verzekering van zindelijkheid van persoon en ren van gevangenen.
kleedingdragt van elken gevangenen, in eenige gevangenis
toegelaten, echter op zoodanige wijze, dat zoo min mogelijk
de toevlugt wordt genomen, ter verkrijging van het doel om
zindelijkheid te verzekeren, tot middelen waartegen een gevangene zal objecteeren. Met dien verstande altijd, dat de
kleederdragt van elken zoodanigen gevangene na, indien zoo
noodig te zijn uitgerookt en gezuiverd, aan hem zal worden
teruggegeven, en dat geen gevangene v66r zijne veroordeeling
gedwongen zal zijn een gevangenpak te dragen, tenzij zijne
eigene kleederen zullen zijn geacht onvoldoende of niet behoorlijk te zijn of de bewaring daarvan voor de doeleinden
van de justitie noodzakelijk zal zijn.
10. Geen bewaarder van eenige gevangenis zal zonder Geen straf ten uitden last van den Landdrost eerst te hebben verkregen, eenige voer te worden ge.
.
f
d
d
bragt door den hegev~ngene voor een1ge ove:tred1ng o veron erstel e over- waarder van eenige
tredmg bestraffen, onder eemg voorwendsel hoe ook genaamd. gevangenis, zonder
M~t dien verstande echter, dat wanneer en zoo dikwijls het order v. Landdrost.
drmgend en volstrekt noodzakelijk mogt zijn, eenigen weerspannigen gevangene of eenige gevangene trachtende te ontvlugten, gedurende de aankomst van den Landdrost, te verzekeren, zoo zal de bewaarder op eigen gezag, zoodanigen Magt van tronkbegevangene in ijzers slaan, en zoodanige bewaarder zal over eenig waard~r om we~r
zoodamg
· geva,
1 d aarvan m
· Z1Jl1
.. d agb oek vers1ag d oen, d e b''
spanmge
_lJZOn- nen
in degevangeijzers te
derheden daarvan vermeldende en zonder tijdverlies aan de zetten.
Landdrost kennis geven van hetgeen heeft plaats gevonden.
11. Het zal en kan voor den Administratcur Gevangenis te worvan het Gouvernement, zooals boven vermeld, door ecme den bezocht door
van
.. d e t"lJ d en gel egen- den .Landdrost.
. de b ovengenoem d e regeIs we tt'1g ZlJn,
held te bepalen waarop de Landdrost van het district de
gevangenissen daarvan zal hebben te bezoeken en te in-
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specteren, 1) volgens welke regels desbetrefiende de Landdrost zich zal hebben te gedragen.
Overtredingen van
12. Wanneer het gedurende eenig bezoek of inspecg~v~ng.enen tegen tie van eenige gevangenis, welke het de pligt zal zijn van
diBCiplme
en goede
.
·
t eeren, t ot
orde
strafbaar
door eemgen
Landdrost om te b ezoe k en en t e 1nspec
den bezoekenden tevredenheid van zoodanigen Landdrost, bewezen is dat
Magistraat.
eenige gevangene moedwillig ongehoorzaam is geweest aan
eenig wettig bevel, of geweld heeft willen gebruiken, of
brutaal is geweest tegen de bewaarder van de gevangenis, of tegen eenig ander officier daarvan, of schuldig is
geweest aan God lasterlijk vloeken en zweren, of van het
gebruik maken van onbehoorlijke woorden, of aan eenig
onbetamelijk gedrag, of tegen eenig persoon dreigende daden
heeft begaan, of uit moedwil eenig voedsel, kleeding, of
andere zaak of voorwerp aan hem voor gebruik toevertrou wd, heeft vernield of beschadigd, of begaan heeft eenige
moedwillige daad van wanorde of inbreuk op de gevangenistucht, zoo zal zoodanige Landdrost kunnen gelasten dat
een zoodanige gevangene, op deze wijzc overtredende, in
eenzame opsluiting zal worden geplaatst met of zonder veroordeeling tot water en brood, gedurende eenen tijd zeven
dagen niet te bovengaande, of persoonlijke tuchtiging zal
ondergaan door eenig getal geeselslagen, vijf-en-twintig niet
te bovengaande, 2) of tot harden arbeid zal worden gehouden,
hetzij binnen of buiten de gevangenis, voor eenen tijd eenen-twintig dagen niet te bovengaande; met dien verstande
Straffen die op ze- altijd, dat de naam van den overtreder, de aard der overkere klassen gevan- treding en de bevolen straf zullen worden vermeld in het
genen toegepast
.
kunnen worden.
dagboek van den bewaarder der gevangen1s; tevens met
dien verstande, dat geen gevangene, behalve die onder vonnis van gevangenisstraf met harden arbeid, onderhevig zal
zijn om persoonlijke tuchtiging te ondergaan; verder met
dien verstande, dat dit artikel van toepassing zal zijn op
alle overtredingen van de goede tucht, zooals hierin vermeld, onverschillig of deze zijn begaan door een zoodanig
gevangene zooals boven omschreven, terwijl buiten de limieten van de gevangenis, op gelijke wijze in alle opzigten,
alsof hij ware binnen de limieten van zoodanige gevangenis.
~~engevangene_v66r
13. Behalve om redenen en in de omstandigheden als
~IJne t~regtstellmg boven omschreven, zal geen gevangene v66r zijne teregtenz ..uitte st e11mg
.
. IJ.. zers wor d en ges1agen, of 1n
· h et bl ok wor d en
m de IJzers,
worden
geslagen
In
genomen voor 'oor-gezet, of op eenige wijze, welke ook, worden vastgemaakt
zake~ voorn~emd, of geboeid, hetzij bij wyze van zekerheid tegen ontvlugting
tenziJ op spemaal
ge- of an d ersz1ns,
·
t enziJ.. d a t In
· speCia
· 1e geva11en, om re d enen
schrevene
magtiging
van den Landdrost. hem daartoe bewegende, de Landdrost eene afwijking van
deze regel zal magtigen door een schrij ven, te worden opgenomen in het dagboek van den bewaarder.
Zie V.R.B. 13 Julij 1883, art. 752.
Zie de Grondwet art. 149, ante bladz. 57, en Crim. Pracedure art. 6,
ante bladz. 272.
1)
2)

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

1880]

829

14. Indien een gevangene uit eene gevangenis zai ont- Gevangenen ontviugten of uit wettige hechtenis wanneer zijnde buiten de vlugtende of trach. · ' d
·
f
1'
h
t
I
f tende te ontvlugten,
hm1~.ten. er gevange~11s, o z~ ~rac ten e ontv ugt~m, o , of anderen behulphetziJ bmnen of btnten de hmwten der gevangen1s, ais zaam zijnde te ontboven vermeld, zai zamenzweren of zamenwerken met eenig vlugten, rnogen in de
Landdrosthoven
ander gevangene of an d ere persoon, om b e1'd e of een van h en regtgesteld
wo d tete doen ontv Iugten, hetzij uit de gevangenis of uit hechtenis, en kunnen tof ;~
of, hetzij binnen of buiten de Iimieten van zoodanige gevan- ~en arbeid,_ of geesegenis, eenig gevangene met eenig instrument, eenige zaak of hngd, ofldbelded, ver.
b'' t
. oor ee wor en.
voorwerp, bestemd om zoo d an1ge gevangene IJ e staan In
het ontviugten uit, hetzij de gevangenis of uit hechtenis, zai
voorzien, zoo zal zoodanige gevangene die een van de in dit
artikei voorschreven handeiingen zai doen of overtredingen
zai begaan, voor zoodanige handeling of overtreding teregt
staan voor het Hof van den Landdrost van het district waarin
zoodanige gevangenis zai zijn geiegen en bij veroordeeiing
deswege, gevonnisd kunnen worden tot gevangenisstraf met
harden arbeid, voor eenen tijd niet te boven gaande een
jaar, to beginnen bij het einde van het vonnis dat zoodanige
gevangene aisdan zai zijn ondergaande of tot het ontvangen
van ligchameiijke tuchtiging, door een getai geeseisiagen,
vijftig niet te boven gaande, of tot beide te zamen, om te
worden gevangen gehouden ais boven gezegd, en te ontvangen zoodanige ligchameiijke tuchtiging ais boven vermeid;
met dien verstande, dat geene gevangene, behaive die onder
vonnis van harden arbeid, onderhevig zullen zijn aan het
ontvangen van ligchameiijke tuchtiging. 1)
15. Het zal en kan wettig zijn voor de officieren ofHoe officieren of
constabels, die onder zich zullen hebben eene partij gevan- constabe~s, toezigt
'd
.. d b Ul'ten d e genen
over eemge
gevan~en~n, veroor d ee Id t o.t h ar d en ar b 81 , en ZIJ.~ e
hebbende,
gehmwten der gevangems, om gewapend te ZIJn met vuur- wapend rnogen zijn.
wapenen, met kruit en kogei of hagei geladen, of op zoodanige wijze ais de Administrateur van het Gouvernement van tijd tot tijd zai goedvinden te geiasten;
en indien een zoodanig gevangene zai trachten te ontviugten, en het, ten einde zoodanige ontviugting te beietten,
volstrekt noodzakeiijk zai zij n, dat een van gezegde officie- Hoe zij hunne waren of constabels op zoodanigen gevangene zoude vuren, pens gebruiken
. ZIJ.. n zu lks t e d oen, en 1n
. d'1en kunnen.
zoo zal h et voor h em we tt1g
zoodoende, hij zoodanigen gevangene mogt dooden of verwonden, zal hij niet geacht worden schuldig te zijn aan
eenige overtreding.
16. Het zai en kan wettig zijn voor den Admi- Regulatien aangaannistrateur van het Gouvernement ais meer gemeid om de invoering van
doo r eemge
· van d e b oven omsch rev en rege Is, d e omst an
' d'1g- vange~isse~,
drank enz. in
en geheden vast te stellen en te bepalen, onder weike eenig
1) cf. e 12, en zie art. 149 der Grondwet ante bl. 57 en e 6 der
Crim. Procedure ante bl, 272.
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strafbepalingen
spiritueele of gegiste drank, tabak,
voor overtredingen. eene gevangenis zal mogen worden

narcotique of drogerij, in
aangebragt en ingevoerd;
en indien eenig persoon, in schending van een zoodanige
regel in eene gevangenis zal aanbrengen of invoeren, of zal
trachten in te brengen of in te voeren, of door eenig middel welk ook, zal trachten in te voeren, eenige geestrijke
of gegiste drank, tabak, narcotique of drogerij, zoo zal het
voor den bewaarder of eenig ander officier van zoodanige
gevangenis wettig zijn, zoodanige overtreder te arresteeren
of te doen arresteeren en voor het Hof van den Landdrost
van het distrikt, bij de eerste zitting, te brengen, ( welk
Hof mits dezen gemagtigd is om zoodanige overtreding op
summiere wij ze te hooren en af te do en) en zoodanige
overtreder zal, indien veroordeeld, onderhevig zijn aan de
betaling van eene boete van niet meer dan twintig pond
sterling en niet minder dan vijf pond sterling, en bij gebreke van betaling, onderhevig zijn aan gevangenisstraf,
voor eenen tijd twee maanden niet te bovengaande, met of
zonder harden arbeid.
Straf voor gevange17. Indien eenig bewaarder of ander ambtenaar van, of
nis-amb.tenaar die eenig persoon in eene gevangenis geemploijeerd aan eenige
aan eemg gevangene
·
·
d ran k , ' ta b a k , nargeestrijke drank
gevangene een1ge
geestnJ· · k e of geg1ste
enz., geeft, of h~t cotique of drogerij, zal leenen of geven, of met zijn medege~~~ toelaat, tegen- weten aan eenigen gevangene, eenige zoodanige drank, tabak,
~!~:1~1.g met regu- narcotique ?f drogerij, z~~ ~oelaten of. laten ontvangen, of
laten gebru1ken, tegenstriJdig met eemge zoodanige regel als
daarop betrekkelijk boven omschreven, zoo zal zoodanige
bewaarder of ander ambtenaar of persoon, bij veroordeeling wegens zoodanige overtreding, door het Hof van den
Landdrost van het distrikt,-welk Hof mits dezen gemagtigd
WOl'dt zoodanige overtreding te hooren en af te doen,onderhevig zijn aan de betaling van eeue boete niet te boven
gaande veertig pond sterling, en niet minder dan tien pond
sterling, en bij gebreke van betaling, onderhevig zijn aan
gevangenisstraf, met of zoncler harden arbeid, voor eenen
tijd drie maanden niet te boven gaande, en elke zoodanige
bewaarder of officier, veroordeeld onder deze sectie, zal, in
toevoeging aan eenigen anderen straf, zijne betrekking, alsmede al zijn achterstallig salaris verliezen.
Hazardspel belet
18. Geen hazardspel zal in eenige gevangenis worden
binnen eenige ge- toegelaten, en de bewaarder of andere officieren en personen
vangenis.
in eenige gevangenis geemploijeerd, zullen zijn gemagtigd,
en hij en zij worden mits dezen gelast, alle kaarten, dobbelsteenen of ander instrument voor hazardspel in beslag te
nemen en te vernietigen.
Geen loon of gift
19. Geen loon of gift zal door eenigen gevangene, hetzij
door gevangenen te bij zijn inkomen, bij zijne veroordeeling tot voortzetting
worden betaald aan
f
t1
't
·
·
'
f
ambtenaren van de van o on s..ag Ul , eemge gevangen1s, betaald worden o
gevangenis.
betaalbaar ZIJn, noch aan den bewaarder, noch aan zijne
bedienden, noch aan eenig officier, noch aan eenig persoon
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in de gevangenis geemploijeerd; en eenig bewaarder of ander Straf voor ambteofficier of p9rsoon, eenig zoodanig loon of zoodanige gift naar eenig :coodanig
ontvangende of eischende, zal, bij veroordeeling, deswege loon ontvangende.
voor het Hof van den Landdrost, voor elke zoodanige overtreding, onderhevig zijn aan eene boete niet te boven gaande
een bedrag van een honderd pond sterling, of tot gevangenisstraf, met of zonder harden arbeid, gedurende eenen
tijd, zes maanden niet te boven gaande.
20. De Landdrost van elk distrikt zal zoo spoedig als Gevangenisopgaven
het in zoodanige regel, als boven vermeld, zal worden ver- door Landdrosten te
· h t, geree d mak en en 1nzen
·
d en aan d en Ad m1m· · wordeu opgemaakt ·
msc
strateur van het Gou vernement, periodieke opgaven, de naam
en beschrij ving aantoonende van elk en gevangene in gezegde
gevangenis opgesloten, door wien zoodanig persoon is gevonnisd geworden, de redenen of gronden van zijne gevangenzetting, de datum van den lastbrief tot inhechtenisneming
en ander bevel of magtiging tot zoodanige gevangenzetting ;
het aantal en de bezigheid van de verschillende officieren
of andere personen in de gevangenis geemploijeerd, en al
zoodanige andere zaken, als door een zoodanige regel als
boven vermeld, worden vereischt, in zoodanig verslag te
worden vermeld.
21. Elke persoon die eenigen gevangene helpt of tracht Straf voor personen
te helpen uit eenige gevangenis te ontvlugten of in de die gevangenen bel.
pen of verzoeken te
pogmg
om te ontv1ugten, of met h et d oe1 om d e ontv1ug t'mg ontvlugten.
van eenigen gevangene te vergemakkelijken, eenige maske
of kleeding, of eenigen brief, of eenig ander artikel of
voorwerp in eenige gevangenis inbrengt of zal doen inbrengen, zal, bij veroordeeling deswege, gevonnisd worden
tot gevangenisstraf, met of zonder harden arbeid, voor eenen
tijd twee jaren niet te boven gaande.
22. Indien eenig persoon door bedreigingen, vreesaan- Straf voor personen
jaging, vertoon van geweld, of vertoon van wapenen of die door drei~emen
k rac ht of an derzms,
·
·
· we tt'1ge opsl UI't'mg, ten
of anderzms
geeemgen
gevangene, In
vangenen
ontzetten
zal ontzetten of trachten te ontzetten, zoo zal het voor den of tracbten te ontofficier, in last van zoodanigen gevangene wettig zijn zonder zetten di~ in .~ettige
• f , zoo d amgen
'
)
l as tb ne
overtre d er te arresteren
of te a'oen ar- gevangems ZlJll ·
resteren, en hem voor het Hof van den Landdrost, bij deszelfs eerstvolgende zitting te brengen; welk Hof mits dezen
gemagtigd wordt zoodanige zaak op summiere wijze te hooren
en te bepalen ; en zoodanige overtreder zal bij veroordeeling
deswege, door zoodanigen Landdrost gevonnisd worden tot
g.~var:~eni~straf, met of zonder harden arbeid, voor eenen
tiJd een Jaar niet te boven gaande; met dien verstande
e~hter, dat niets hierin vervat, zoodanigen Landdrost in de
u1toefening van zijne discretie, beletten zal een voorloopig
onderzoek in eenige zoodanige zaak te doen.
2~. Elk persoon die eenigen gevangene, onder wettige Straf voor persone~
bewarmg van eenigen officier buiten de limieten van eenige die geva;ng~nen bm'
.
ten de hm1eten van
·
gevangems,
onversch'll'
1 1g of zoodamge gevangene onder
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de gevangenis met harden arbeid is al dan niet, met geestrijke of gegiste drank of
drank, enz., voorzien tabak, narcotique of droogerij zal voorzien, of trachten te voorzien, zonder een geschreven order, onderteekend door den Distriktsdokter of Landdrost van het distrikt, of den inspecteur van
gevangenissen, indien te eeniger tijd zoodanige ambtenaar zoude
worden aangesteld, die zoodanige voorziening autoriseert, zal
door den ambtenaar onder wiens bewaring de gevangene zal
zij n, kunnen worden gearresteerd, of deze zal hem kunnen
laten arresteeren, en gebragt worden voor het Hof van den
Landdrost van het distrikt. bij deszelfs eerstvolgende zitting;
welk Hof door dezen wordt gemagtigd zoodanige zaak op
summiere wij ze te hooren en te behandelen, en zoodanige
overtreder zal, bij veroordeeling deswege, onderhevig zijn aan
de betaling van eene boete twintig pond Sterling niet te
boven gaande, en bij gebreke van betaling onderhevig zijn
aan gevangenisstraf voor eenen tij d twee maanden niet te
boven gaande, met of zonder harden arbeid.
Gevangenen buiten
24. Elke gevangene onder vonnis van gevangenisstraf
de limiet~n .van d.een zijnde buiten het gebied van eenige gevangenis, die in
~=;~~~~~18v;~ beZithet bezit zal worden bevonden van geestrijke of gegiste drank
drank, enz., kunnen of tabak, narcotique of drogerij, en deze niet zal hebben
gestraft worden.
ontvangen onder of krachtens eenige regel van de gevangenis,
waarin zoodanige gevangene alsdan zal zijn gevonnisd, te
worden gevangen gehouden, zal, op summiere veroordeeling
deswege voor den Landdrost of den inspecteur van gevangenissen, zoude te eeniger tijd zoodanige officier als boven
vermeld zij n aangesteld geworden, gevonnisd worden tot
eenigen straf voorzien in artikel 12 van deze wet.
Straf voor gevange25. Elk officier of konstabel, belast met eenigen gevannis-ambtenaren. die gene buiten het gebied van eenige gevangenis, die aan
gevangenen
·
·
·
· te
de limieten bmten
van de eemgen
zoo d an1gen
gevangene, eemge
geestnJ'"k e of geg1s
gevangenis met
drank, tabak, narcotique of drogerij, zal verschaffen of zal
drank, enz., voorzien trachten te verschaffen, of met zijn medeweten aan eenigen
gevangene eenige zoodanige drank of tabak, narcotique of
drogerij, zal toestaan of laten ontvangen of laten gebruiken,
zonder een geschreven order van den distrikts-docter of den
Landdrost van het distrikt, of den inspecteur van gevan·
genissen, indien te eeniger tijd zoodanige officier als boven
vermeld zoude worden aangesteld, zal onderhevig zijn aan
gelijke behandeling als, en bij veroordeeling deswege aan de
straffen voorzien bij artikel 16 van deze wet.
26. Wanneer eenig gevangene, onverschillig of binnen
Straf voor ambtenaar voor nalatig- of buiten het gebied van eenige gevangenis onder bewaring
heid in dien~t, dtoortvan eenigen officier, constabel of eenig a~der persoon, in
gevangenen m s aa
d
.
van dronkenschap staat van ronkenschap, of onder den invloed van eemg
te doen geraken. narcotique zal worden bevonden, zoo zal zoodanige officier,
constabel of andere persoon, tenzij het tegendeel blijke, geacht worden schuldig te zijn geweest aan nalatigheid van
pligt, en bij veroordeeling deswege, onderhevig zijn aan
een boete tien pond niet te bovengaande.
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27. Elke persoon die, in strijd met het reglement van Strafvoor eenig pereene gevangenis, eenigen brief of and er document of eenig soo~ die artikelen iJ?,
·
· reg1emen t ver bo d en, In
· ofof
mt, de
artlkel
welk ook , b''IJ zoo d amg
draagt,
in gevangems
strijd met
uit de gevangenis draagt, of zal trachten te dragen, zal, de regulatien.
bij veroordeeling deswege, onderworpen zijn aan eene boete
tien pond sterling niet te bovengaande, en wanneer zijnde
een beambte van de gevangenis, zijne betrekking verliezen,
alsmede al achterstallig salaris verbeuren; maar dit artikel
zal niet van toepassing zijn in gevallen, waarin de
overtreder onderheving zal zijn aan een meer gestrengen
straf, onder eenige van de voorzieningen van dezen wet.
28. Het zal en kan voor den Administrateur Regula Win te worvan het Gouvernement, in overleg en onder goedkeuring den opgetrokken
.. voor
toelatmg van
.
· · we tt'1g ZIJn,
van den U1tvoe
re:r: d en R aa d kvan d eze dp rovinCie,
bezoekers in eenige
regels en regu1at1en te ma en voor e toegang tot een1ge gevangenis, en hun
gevangenis voor personen, anders dan de bewaarders der- gedrag daarin.
zelve en daarin opgesloten personen, en zoodanige regels en
regulatien van tijd tot tijd te veranderen en te verbeteren,
en al zoodanige regels zullen voor alle personen aldus toegelaten of toegang verlangende, bindende zijn; en eenig
persoon veroordeeld wegens inbreuk op eenige zoodanige
regel, zal onderhevig zijn aan eene boete twintig pond
sterling niet te boven gaande, en bij gebreke van betaling
aan gevangenisstraf met of zonder harden arbeid, voor een
tijd twee maanden niet te boven gaande.
29. Geen officier behoorende aan eenig misdadigers- Gevangenis-ambtestation of eenige gevangenis zal de vrijheid hebben voor naar niet geoorloofd
..
bet rekk'1ng t e b ed an k en ' of z1c
· h d aaraan t e ontt re kk en dat
te bedanken
ZIJne
hij twee tenzij
maantenzij expresselijk daartoe verlof hebbende verkregen bij een den kennis geeft.
schrijven geteekend door den inspecteur van gevangenissen,
indien ten eenigen tijde zoodanige officicr zal worden aangesteld, of door den Landdrost van het distrikt waarin
zoodanig misdadigers-station of zoodanige gevangenis zal
zijn gelegen, of door den superintendent van zoodanig misdadigers-station, of tenzij h~j aan zoodanigen inspecteur van
gevangenissen, Landdrost of superintendent twee maanden
vooraf kennis zal hebben gegeven van zijn voornemen om
voor zijne betrekking te bedanken; en elke ambtenaar die,
zonder zoodanige kennisgeving, of zonder zoodanig verlof
zal bedanken of zich zal onttrekken, zal onderhevig zij n
alle alsdan aan hem verschuldigd achterstallig salaris te
verbeuren, of aan eene boete, niet te boven gaande tien
pond sterling, of aan gevangenisstraf voor eenigen tij d, twee
maanden niet te boven gaande, zooals aan den Landdrost
van het distrikt het geschikt of wenschelijk zal voorkomen;
altijd met dien verstande, dat de uitdrukking "ambtenaar" zal
worden uitgelegd te beteekenen en te behelzen opzigter,
konstabel, cipier, sleutelbewaarder en wachter.
30. De gezamenlijke en speciale magtigingen verleend Wanneer een inspec·
aan Landdrosten met betrekking tot de instandhouding van teur van gevange5~
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nissen aangesteld is, tucht onder veroordeelde gevangenen en in gevangenissen, door
zijne ~agt dezelf de voorzieningen van deze wet, of van eenige andere wetgevende
de als d1e van een vaststell'mg ten d'.1en de
b h oeve gemdaakt endvoor.zien,
·
Landdrost.
zu ll en, en
dezen worden m1ts eze verleen , aan en 1nspectt>ur van
gevangenissen, wanneer en zoodra eenig zoodanig ambtenaar zal
zijn aangesteld als boven vermeld; 1) met dien verstande
altijd, dat in de afwezigheid van eenig zoodanig inspecteur
van gevangenissen, niets hierin vervat, zal worden geacht
of gehouden worden, eenige zoodanige magtigingen van
Landdrosten, als boven aangehaald, weg te nemen of te
beperken.
Aanteekening te
31. Wanneer en zoo dikwijls als een zoodanig inspec·
worden .gehouden teur van gevangenissen, onder en krachtens de magtiging
van
eemge straf
aan aan hem verleend, door het voorgaand artikel van deze wet,
gevangenen
toegekend.
eenigen gevangene zal vonnissen, ten einde gestraft te worden, zoo zal den naam van den overtreder, de aard van de
overtreding, en de bevolen straf, in het dagboek van den
bewaarder der gevangenis of cipier worden vermeld, en alle
vonnissen uitgesproken door den inspecteur van gevangenissen zullen onderworpen zijn aan appel en herziening,
wanneer deze vonnissen, indien uitgesproken door eenen
Landdrost, zouden zijn onderworpen geweest aan appel of
aan herziening, onder en krachtens eenige wet, van kracht
Voor dat geeselsla- binnen deze Provincie. En gee ne geeselslagen zullen onder
gen toegebragt kun- eenig vonnis van den inspecteur van gevangenissen worden
nen worden moet
b
d
d
.
.
vonnis bevestigd toege ragt an na at zoodamg vonms door den Hoofdregter
worden.
of een van de Regters van het Hooge Hof zal zijn bekrachtigd.
Regulatien,enz.,aan32. Zooveel van deze wet en zooveel van eenige dergaande behandeling gelijke reg~ls als boven omschreven als betrekking hebben
en gedrag van gevand b l d .
h
d
'
.
genen in elke gevan- op e e 1an e1u:g en et ge rag van gevangenen: zal m
genis te worden be-leesbare letters, In het Engelsch en Hollandsch worden
vestigd.
gedrukt en gezet op in het oog vallende plaatsen in elke
gevangenis, zoodat alle personen daartoe toegang zullen
hebben.
In werking treding
33. Deze wet zal beginnen en van kracht zijn van af
der wet.
en na den datum van de afkondiging daarvan in de Gouvernements Oourant.
is

Gegeven ten Gouvernementshuize, dezen Vier en Twintigsten dag van Junij 1880.
Op lnst van Zijne Excellentie de Administrateur,
GEORGE HUDSON,
Koloniaal Secretaris.
1)

Maart

Zie Gouvernements Kennisgeving No.
en V.R.B. 13 Julij 1883, art. 752.

21, 1881, Staatscourant 1

1881,
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(Get.) W. OWEN LANYON,
Administrateur.

WET No. 15, 1880.
(Vastgesteld door den Administrateur der Transvaalsche
Provincie, met ad vies en consent der Wetgevende V ergadering daarvan.)
" Om voorziening te maken voor de bescherming van houtbosschen en voor de voorkoming van het onwettig neerhakken daarvan, en voor de nakoming van reglementen
met betrekking daarop vastgesteld."

N ADEMAAL het raadzaam is, de wet op de houtbosschen Inleiding.
te verbeteren en de aanneming van zoodanige regels en
regulatien te magtigen, welke van tijd tot tijd voor de
betere bewaring en bescherming van de inkomsten van de
houtbosschen binnen deze provincie, zullen worden noodig
bevonden.
Zoo wordt derhalve vastgesteld door den Administrateur
van het Gouvernement van de Provincie Transvaal, in
overleg met en onder goedkeuring van derzelve Wetgevende
Vergadering, als volgt :
ART. 1. De Wet No. 8 van 1870, genaamd "WettegenHerroepingvanWet
de vernieling van Houtbosschen" goedgekeurd en bevestigd No. 8 van 1870, aankrachtens Volksraadsbesluit, ged~teerd 19 Mei 1870, artikels ::~~.e houtbos108 tot 114, zal worden en wordt mits dezen vervallen
verklaard. 1) Met dien verstande, dat zoodanige vervallen-verklaring niet zal ongeldig maken of effecteeren iets
dat wettiglijk gedaan is, of eenige licentien onder eenigen
zoodanigen wet v66r de aanneming van deze wet uitgegeven,
en slechts behalve en in zoo verre uitgezonderd hetgeen Uitzonderingsbetreft alle overtredingen van, en van alle straffen en boeten clausule.
onder gezegde wet opgelegd, en alle stappen aangegaan of
v66r deze wet begonnen, zullen in werking komen onder of
in uitvoering van gezegde wet, al zulke overtredingen zullen
kunnen worden vervolgd, en al zulke straffen en boeten
zull.fm kunnen worden doorgezet, en al zulke stappen in
eemg opzigt even geldig zullen zijn, en zullen kunnen worden voortgezet, uitgevoerd en van kracht gemaakt, op de:.
zelfde wijze alsof deze wet niet ware aangenomen.
~· . Elk persoon die, zonder eenige wettige licentie ofstraf voor het afpermiSSie, of andere wettige magtiging om zulks te doen kappen ~an b?omen
' zonder hcent1e.
-1)

art. 72.

Zie

ante bl. 376

en aanteekening

3)

aldaar;

V.R.B. 6 October 1881,
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zal ne~rhakken, of zal laten ne~rhakken, eenige boom, in eenig
Gouvernementshoutbosch, of op eenig Gouvernements- of
ander land in deze kolonie groeijende, zal geacht worden schuldig te zijn aan de misdaad van inbreuk op dit artikel van de
wet, en zal, bij veroordeeling deswege, onderhevig zijn aan eene
boete een honderd pond sterling niet te boven gaande, en
in geval dat zoodanige boete niet zal worden betaald, aan
gevangenisstraf, met of zonder harden arbeid, gedurende een
tijd van zes maanden niet te boven gaande, of aan zoodanige
boete met zoodanige gevangenisstraf of aan zoodanige gevangenisstraf zonder boete.
Under welke om3. Indien eenig persoon, besehuldigd van overtreding
standigheden ma.g van het laatst voorafgaande artikel, tot genoegen van het
overtreder vrijgesproken worden. Hof of jury, door welke hij zal gehoord warden, zal bewijzen
dat hij billijke en waarschijnlijke reden had om te gelooven
dat de omgehouwen boom of de boom dien hij had laten
omhouwen, stond op het land van zoodanige persoon zelve,
of eenig ander privaat persoon, wiens verlof en licentie tot
omhouwing van boomen op zoodanig land, zoodanig aldus
beschuldigde persoon had verkregen, zoo zal zoodanig persoon van de crimineele beschuldiging als boven omschreven
worden vr~igesproken.
Straf voor het in
4. Elk persoon die moedwillig of door grove onvoorbrand steken van zichtigheid, zal in brand steken, of eenig vuur zal aanmaken,
eenigen boom,
hetwelk door verspreiding zal in brand steken eenigen boom,
bosch, enz.
struikgewas, kreupelhout of hakhout, niet zijn eigendom
zijnde, zal geacht worden schuldig te zijn aan de misdaad
van overtreding van dit artikel van deze wet, en zal, bij
veroordeeling deswege, onderhevig zijn aan gelijke straffen
als vervat in artikel 2.
Civiele actie voor
5. Elk als boven omschreven persoon, onverschillig of
~chade mag worden hij wordt vervolgd of niet, zal onderworpen zijn aan eene
mgesteld.
civiele actie, te warden ingesteld door de benadeelde partij
om te betalen en te vergoeden het bedrag van alle schade
door zoodanig neerhouwen of branden veroorzaakt.
6. Elk persoon die eenigen boom of gedeelte of gedeelStraf voor het ontyangen van boomen, ten van zoodanigen boom zal ontvangen wetende ten tijde
.
.
'
m Gouv. land of
elders omgehakt van zoodan1ge ontvangst dat dezelve 1n een Gouv. houthosch
wetende datdez~lveof op Gouv.- of ander land was omgehakt, zonder eenige
zonder auto.:iteit wettige licentie of permissie om zulks te doen, zal geacht
verkregen ziJn.
·· aan d e m1s
· d aad van overtre d"1ng van d"t
seh u ld"1g t e ZIJn
1
artikel van deze wet, en zal, bij veroordeeling deswege,
onderhevig zijn aan de straffen als hiervoren in artikel 2
van deze wet voorzien.
Deza wet zal de wet
7. Niets in deze wet vervat, zal strekking hebben om, wat
aanga~nde misdaad aangaat het verkeerdelijk en onwettig vernielen wegdragen of
Tan
d1efstal;anofgehet ont vangen van b oomen of t1mmer
·
h out, 1n
· een1g
· Gouvernemen
'
ts
ontvangen
stolene goederen, houtbosch, of op eenig Gouvernements- of ander land, omniet veranderen.
gehouwen, de wet betrekking hebbende op de misdaad
van diefsta~ of op de misdaad van gestolen goed te._ ont·
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vangen, wetende dat zulks gestolen is, of op de misdaad
van het kwaadwillig in brand zetten of afbranden van
eenigerlei soort eigendom, te veranderen ; met dien verstande,
dat geen persoon tweemaal zal vervolgd worden wegens een
en dezelfde misdaad van omhouwen of afbranden.
8. Indien eenig bediende, handelende onder den last Emploijees en beof op bevel van zijnen meester, door nalatigheid of door dirnden kunnen bei•
·
h d 1 ..
·
d
· ·
d
de, of elkeen, onder
eemge an e WlJze, eemge van. e voorz1enmgen van eze deze wet venolgd
wet zal overtreden, zoo zullen zoodanige meester en dienaar worden.
beide of een van hen afzonderlijk vervolgd kunnen worden,
en indien veroordeeld, onder deze wet gestraft worden.
9. In de uitlegging van deze wet zal de uitdrukking "boom" Meening van uitbeteekenen eenigen boom, hetzij jong of oud, van eene soort drukking "boom."
of beschrijving zooals gewoonlijk gebruikt wordt voor het
maken van wagens of andere middelen van vervoer of
meubel-artikelen of voor bouw-doeleinden, of voor eenig
doel van gelijken aard, met een of meer van de bedoelingen
als boven omschreven, maar niet eenig ander soort hout, of
kreupelhout, hakhout, of hout alleen gebruikt als brandhout.
10. Het zal en kan voor den Administrateur van hetAa.nstelling en betaGouvernement der provincie Transvaal wettig zijn, zoovele ling van bewaarders.
bewaarders en assistent-bewaarders van houtbosschen en
andere officieren aan te stellen als hem noodzakelijk zal
voorkomen, en aan zoodanige personen zoodanige vergoeding
te betalen, bij wijze van loon of salaris, als van tijd tot tijd
door de W etgevende V ergadering zal word en bestemd, en
voor dat doel beschikbaar zal zijn. 1)
11. De Administrateur van het Gouvernement der pro- Magt om regulat.ien
vincie Transvaal, in overleg met, en onder goedkeuring van en bijwetten te
derzelver Uitvoerenden Raad, zal van tijd tot tijd zoodanige maken.
regulatien en bijwetten maken, veranderen en herroepen als
hij noodig zal achten voor de volgende doeleinden :

1. Om de pligten van bewaarders en assistent-bewaarders van houtbosschen en andere ambtenaren onder
deze wet, te regel en en te omschrij ven welke
handelingen en verzuimen als inbreuk makende
op zoodanige regulaties of bijwetten door zoodanige ambtenaren door boeten strafbaar zullen zijn,
en ten einde de bevoegdheden van zoodanige
ambtenaren tot en ter voorkoming van het omhakken, vervoeren en vernielen van timmerhout,
als zijnde in strijd met de regulatien en bijwetten
onder de voorzieningen van deze wet ontworpen,
te omschrijven en te regelen. 2)
art.

1) Zie V.R.B.B. 19
652.

September

1884,

art.

515,

en

27

September

1884.
·

2) Zie Instructien voor de leiding van Woudbeambten gepubliceerd
door Gouvernements Kennisgeving No. 26 1881, dd. 4 Maart 1881, Staats·

courant 29 Maart 1881.
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2. Tot omschrijving van de w~jze en vorm van applicatie voor huur en licentien of schenkingen van
privilegien in Gouv. houtbosschen en de termen
en voorwaarden · van zoodanige huur, licentien
en schenkingen. 1)
3. Voor het bestuur en de administratie van de zaken
van Gouv. houtbosschen binnen deze Provincie.
4. Ter regeling van de saizoenen en wijze waarin de
huurders, nemers van licentien of begiftigden
met privilegien in zoodanige houtbosschen boomen
zullen kunnen vellen, en timmerhout of bast daarin
kunnen omhakken of daaruit kunnen vervoeren.
5. Ter vereisching van zoodanige huurders, nemers
van licentien en begiftigden, om van alle omgehakte boomen, al het voor gebruik geschikte
timmerhout te nemen. .
6. Tot voorkoming van alle onnoodige verwoesting
van groeijend timmerhout in Gouv. houtbosschen.
7. Tot voorkoming van het gevaar en de verspreiding
van brand in Gouv. houtbosschen.
8. Tot verbieding van overtreding op Gouv. houtbosschen en tot regelen van toegang daartoe.
9. Ter bescherming van wegen in Gouv. houtbosschen.
10. En in het algemeen tot vergemakkelijking van en
het meer krachtdadig ten uitvoer brengen van
de oogmerken van deze wet.
Eenige zoodanige regulatien en bijwetten zullen van toepassing kunnen gemaakt worden op Gouv. houtbosschen
onder deze wet in het algemeen, of op een of meer de:rgelijke bosschen in het bijzonder, en zoodra deze in de Gouvernem.enis Oourant zijn afgekondigd de kracht van wet bezitten, alsof zij deel uitmaakten van, en in deze wet waren
opgenomen.
En de Administrateur van het Gouvernement van deze Provincie, in overleg met den Uitvoerenden Raad, als boven vermeld, kan, krachtens eenige
zoodanige regula tie of bij wet onder deze wet te maken,
Straf voor overtre- billijke boeten opleggen, niet te boven gaande vijf-en-twintig
ding van zoodanige pond Sterling voor elke overtreding. Zulke boeten zullen
regula
··
wetten.tHin en bij- ver h aa lb aar ZlJn
op kl ag t e van d en p u bl'1ek en Aanklager van eenig district, in het Hof van den Landdrost
jurisdictie hebbende. 2)
Korte titel.
12. Deze wet kan voor alle doeleinden worden genoemd
en aangehaald als "Wet ter bescherming van Houtbos·
schen, 1880."
·
1) Zie Volksraadsbesluiten 6 October 1881, art. 72, 24 Junij 1882,
art. 570 en 27 September 1884, art. 652.
2) Zie Regulatiiin gepubliceerd door Gouv. Kennisgeving No. 5,1881,
dd. 17 Januarij 1881, en wijziging door Uitv. Raadsbesluit art. 105. dd.
30 April 1884, gepubliceerd bij Gouv. Kennisgeving No.134, dd. 6 Mei 1884.
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13. Deze wet zal beginnen en in werking treden van In werking treden
af en na zoodanigen datum als waarop de regula ties en bij- der wet.
wetten onder de voorzieningen van deze wet te worden opgesteld, in de GoL~vernernents Oourant worden aangekondigd
en de in werking treding van deze wet zal per proclamatie
worden bekend gemaakt.
Gegeven ten Gouvernementshuize, dezen Vier-en-Twintigsten dag van Junij 1880.
Op last van Zijne Excellentie de Administrateur,
GEORGE HUDSON,
Koloniaal Secretaris.

No. 151.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
Met betrekking tot Wet No. 14,1880, 1) worden devolgende Regulatien ter algemeene informatie gepubliceerd.
Op last van Zijne Excellentie,
GEORGE HUDSON,
Koloniale Secretaris.
Koloniale Secretarie, Transvaal,
29 Junij 1880.

DE CIPIER.

ART. 1. De Uipier za~ de volgende registers en reke- Lijst van registers.
ningen houden:-\
I

I. Een Register van alle veroordeelde gevangenen die Register van ci viele
geen militairen zijn, met het vonnis, de be- gevangenen.
schuldiging, de datum van gevangenzetting en
de datum en h t uur waarop het vonnis zal ten
einde loopen, m t een kolom voor aanmerkingen,
waarin de datu
moet aangeteekend worden
waarop de boete betaald zijn, of waarop het
vonnis tot geesels agen werd uitgevoerd.
II. Een Register van le militaire gevangenen, zoo- Register van milials in de eerste s ctie, tevens aantoonende uit- taire gevangenen.
1) Zie Wet No. H, 1880, 1 3,

~te

bl. 825.

\
I
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I

Register v. zaken v.
geTangene genomen.
Dagboek van zaken
en gebeurtenissen.
Register hoe g£van·
genen bezig gehouden worden dagelijks in te leveren.

Register van straffen
Register van sterf·
gevallen.

Drie boeken voor
aanteekening van
bezoekers, voor officieele bezoekers, geneeskundige en
andere personen.

Opgave van uitdeeling en ontvangsten
van rantsoenen.

Verslag van uitdeeling en ontvangst
van kleederen.

Inventaris van meubelen, enz.
Opgave van ruimte
en getal personen.

gaven voor hun vdedsel, kleederen en alle andere onkosten.
/
Ill. Een Register van z~ken die van de gevangenen
genomen of hun dnthouden worden.
IV. Een dagboek van z;aken die volgens deze regulatien daarin moeten aangeteekend worden, en van
alle andere belangrijke gebeurtenissen.
V. Een Register van qle tijden en de wijze waarop
gevangenen, die gevonnisd zijn tot harden arbeid,
bezig worden g~houden en van de algemeene
distributie der gevangenen, hetwelk dagelijks zal
moeten ingelevqrd worden aan den Landdrost of
den Inspecteur /van Gevangenissen, wanneer zoodanig ambtenaitr zal zijn aangesteld. 1)
VI. Een Register v~n straiTen voor gevangenis overtredingen.
VII. Een Register van sterfgevallen, een copij waarvan
bij elk voorkomend geval aan den Kolonialen
Secretaris zal, worden toegezonden ter publicatie
in de Go~tvernements Oouran t.
VIII. Een Register • van alle gevallen van ziekte aantoonende hf1t getal dagen in het Hospitaal doorgebragt.
·
IX. De navolgende boeken zullen gehouden worden:
Een boek 1 voor bezo~kers om observatien door
hun gemaakt aan te teekenen; een boek voor
den Landdrost en officieele bezoekers en een boek
voor den geneeskundige beambte. In deze moet
in hun eigen handschrift geboekt worden de
bezoeken ,door den geneeskundige gemaakt, door
officieele en alle andere bezoekers-alsmede ook
door per\'onen die gevangenen bezoeken.
X. Een opgate van uitdeeling en kwitantien van de
rantsoenen der gevangenen, die bij het einde van
iedere maand moet ingeleverd worden, bij den
Landdrdst of den Inspecteur van Gevangenen,
wanneer zoodanig persoon zal zijn aangesteld.
XI. Een register van uitdeeling en kwitantien van
kleeder{m, hetwelk op den eersten van iedere
maand ·moet ingelevercl word en aan den Landdrost of den Inspecteur van Gevangenissen, wanneer zoodanig persoon zal zijn aangesteld.
XII. Een inventaris van alle gevangenis meubelen en
onroerEmd goed.
XIII. Een opgave van de ruimte der gevangenis en het
getal der occupanten.
---------------------

-~-~-----·--.

--------·-

1) Zie ook Art. 5 van Wet No. 6, 1881, die echter herroepen is
door V.R.B. 7 Nov. 1881, Art. 3i4.
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XIV. Een boek van dage1ijks routine waarmiar gerefereerd Een boek voor dawordt in artike1 6.
gelijksche routine.
XV. Behoorlijke lijsten van schu1dbevinding, 1astbrieven Behoorlijke lijsten.
tot gevangenzetting, en alle andere orders en
offi.ciee1e documenten.
1

2. De Cipier za1 in de gevangenis wonen en is verant- Cipier zal in gevanwoordelijk voor de behoorlijke inachtneming van a1 de Ge- genis wonen.
vangenis Regu1atien.
3. Hij mag eenigerlei aan hem ondergeschikt beambte, Oipier heeft rnagt
wegens wangedrag schorsen, en za1 de bijzonderheden daar- om ondergeschikte
omtrent rapporteeren aan d en L andd ros t of d en I nspect eur te schorsen.
van Gevangenissen, wanneer zoodanig beambte za1 zijn aangesteld.
4. W anneer hij bewust wordt van eenigerlei ver- Cipier zal aan Landbreking of verzuim van eeniger1ei gevangenis rege1 door dro~t of Inspecteur
· 1e1· persoon, h oe ook genaam d , en h"1J U1't h oofd van eemge
onr,eregeldeemger
heid rapporteeren.
zijn eigen gezag onmagtig za1 zijn eene herhaling van zoodanige verbreking of verzuim te voorkomen, za1 hij den
naam van zoodanig persoon e11: den aard der overtreding
onmidde1ijk rapporteren aan den Landdrost of den Inspecteur van Gevangenissen, wanneer zoodanig beambte za1 zijn
aangesteld.
5. Minstens eenmaa1 in iedere 24 uur za1 hij de gehee1e Cipier verpligt dagegevangenis en ieder manne1ijke gevangene bezoeken, en zoo ~ijksch~ bezoeken en
hij in gebreke b1ijft zoodanige dagelijksche bezoeken en in-mspectien te doen,
.
h" .
.. d b k
k
. ook tweemaal wekespect1es te doen, za1 1J In Z1JU ag oe aantee enen, 1n lijks des nachts.
hoeverre hij ze verzuimt h.eeft, en de reden van zoodanig
verzuim opgeven. Hij za]/ minstens tweemaa1 per week op
een onzeker uur van deh nacht, de gevangenis doorgaan,
van welk bezoek, met h~t uur en den toestand der gevangenis te dien tijde hij aa teekening za1 houden in zijn dagboek.
6. Hij za1 ten alle tijde onderzoek instellen naar de Cipier zal onderzoek
hoevee1heid en de kw iteit van de rantsoenen die aan de doen betreffende
gevangenen verschaft
rden. In geva1 die niet vo1gens kwaliteit van rant..
..
f
k
soenen.
cont ract ZlJn za1 h1J e magt hebben ze a te euren en
stappen te nemen om ze door andere te doen vervangen.
7. Hij za1 toezien dat er niets bier of daar b1ijft liggen Cipier zal toezien dat
of gehouden word t d t waarschij n1ijk gebruikt kan worden gevangenen niet on tom het ontsnappen gemakkelijk te maken, zonder dat er snappen.
behoorlijke veilighei bestaat tegen zoodanig gebruik.
. 8. Hij za1 een afschrift van de Regu1atien die betrek- Cipier zal regulatien
kmg hebben op de ehandeling en het gedrag der gevangenen in cellen aanplakin iedere eel doen anp1akken, en zal dezelve voor1ezen of ken, .btlekend maken,
. d
d'
.
en m eggen.
d ?en voor1ezen aa 1e
eren gevangene 1e n1et 1ezen kan
b1nnen 24 uren n zijne toe1ating, en eenmaal in iedere drie
daaropvo1gende
anden. Hij zal deze Regu1atien doen uitleggen aan
die geen Enge1sch verstaan.
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Cipier zal kennis
9. Hij zal de ongesteldheid
eenigerlei gevangene
geven aan genees- zonder verzuim ter kennis brengen van den geneeskundigen
kundig~ van onge- beambte en hem dagelijks een: lijst overhandigen van de
~teldhe1d der gevan'
d'1e. z1e
· k ZIJn
.. of oveJi ' zie
· kt e klagen, en een l"IJSt
genen.
gevangenen

van gevangenen in strafcellen. :
Cipier tzal aan orders
10. Aan alle geschreven or. ers van den geneeskundigen
van geneeskundige beambte betreffende veranderin en in het diE~et, de tucht of
gevolg geven.
de behandeling van eenigerl
gevangene zal hij gevolg

geven voor zoover dezelve in vereenstemming mogen wezen
met deze Regulatien. In gev l hij moge oordeelen dat zoodanige orders waarschijnlijk inbreuk zullen maken op de
tucht in de gevangenis zal ij dezelve onmiddelijk ter kennis
brengen van den Landdro't of den Inspecteur van Gevangenissen, wanneer zoodani&' beambte zal zijn aangesteld.
Kennisgeving van
11. Bij het overlijdt. van eenigerlei gevangene zal hij
overlijden van ge- hiervan onmiddelijk ken is geven aan den geneeskundigen
vangene.
beambte, den Landdrost en den Veldcornet.
Ongehoorzaamheid
12. Hij zal eenigGmlei gevangene, beschuldigd van onzal aan Landdrost gehoorzaamheid aan de /gevangenis-regulatien, zonder verzuim
gerapporteerd
voor den Landdrost br€mgen, of den Inspecteur van Gevanworden.
genissen, wanneer zooH.anig persoon zal zijn aangesteld, en
tevens aan hem het lioek overleggen hetwelk voor dat doel
gehouden wordt, en }'Vaarin den naam van den gevangene en
de bijzonderheden 1der overtreding moeten aangeteekend
.'
worden.
Cipier zal niet zon13. Hij zal nie.t afwezig van de gevangenis zijn zonder
d.~r verlof afwezig verlof in geschrifte,' van den Landdrost of van den SuperinzlJn~ en wo:d.t door tendent van Gevar:{genissen, wanneer zoodanig persoon zal
Ass1stent-C1p1er
..
.. ver1of van afwez1g
· h e1'd za1 In
· ZIJn
··
vervangen.
ZIJn
aangest eld , en ZIJn
dagboek worden aangeteekend, en in ieder zoodanig geval
1
van afwezigheid, zoowel als in die welke in den loop van
den dag plaats hebben, zal de gevangenis aan den zorg van
den Assistent Cipier of den Hoofd Gevangenbewaarder worden toevertrouwd.
DE ASSISTENT CIPIER.

Ass.-Cipierontvangt
1. Zal zft.jn orders ontvangen van den Cipier, en
orders van Cipier. over het algemeen behulpzaam zijn in de uitvoering

hem
van

zijne pligten.
2. Hij zal in den loop van den dag gestationeerd zijn
de binhenplaats der gevangenis. Hij zal aldaar voortdurend de wacht houden over de gevangenen, hij zal het
toezigt houden over het reinigen der gevangenis door de
muren der cellen, gangen en de binnenplaats, minstens eenR
in ieder twee maanden met kalk te doen witten, en de
vloeren niet minder dan eenmaal 's weeks te doen schrobben
en de binnenplaats en de sekreet moeten dagelijks gereinigd
worden, en hij zal verder toezien dat de Regulatien die betrekking hebben op de gevangenen strikt worden in acht
genomen.

Pligten v. AssistentCipier.
op
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3. Hij zal eenigerlei gevangene die aan de Gevangenis Rapporteert ongeRegulatien ongehoorzaam is, eenigerlei o eregeldheid, ofre.g~ldheden aan
zaak die de aandacht vereischt van den Cip' r, den Landdrost Cipier.
of den Inspecteur van Gevangenissen, wanneer zoodanig
persoon zal zijn aangesteld, onmiddelijk aan den Cipier rapporteren.
4. Bij afwezigheid van den Cipier, zal hij diens ver- Verantwoordelijkpligtingen op zich nemen en verantwoordelijk worden ge- heid b.ij .afwezigheid
houden voor de behoorlijke nakomi7 van alle Gevangenis van Cipier.
Regulatien.
DE GEV ANGENEN BEW AARSTER (MATRON).

1. De gevangenen bewaarster zal in in de gevangenis Matrone zal in gewonen en ondergeschikt zijn aan den Cipier.
vangenis wonen.
2. Zij zal verantwoordelijk zijn voor de behoorlijke in- Verantwoordelijkachtneming der Gevangenis Regulaties voor vrouwelijke ge- heid.
vangenen.
3. Zij zal niet afwezig zijn zonder toestemming in ge- Mag niet zonder verschrifte van den Landdrost of den Inspecteur van Gevange- lof afwezig zijn.
nissen, wanneer zoodanig beambte zal zijn aangesteld, en
gedurende zoodanige afwezigheid zal er een ondergeschikte Wordt in afwezig-J
gevangenbewaarster goedgekeurd door den Landdrost of den hei~ door onderge'
·1
.
sch1kte vertegenInspecteur van gevangempsen, wanneer zoodamge beambte woordigd.
zal zijn aangesteld, met hare pligten belast zijn.
4. Minstens eens in iedere 4 uur, zal zij ieder gedeelte Inspectie der gevander gevangenis door vrouwen ingenomen, inspecteeren, en genis.
minstens twaalfmaal in /de week, op een onzeker uur van
den nacht door zoodanig gedeelte van de gevangenis gaan.
5. Zij zal een dag~oek houden voor aanteekening daarin Zal dagboek houden
van den toestand van/ zoodanig gedeelte der gevangenis bij
iedere inspectie, van *lie belangrijke gebeurtenissen van alle
straffen aan vrouweli'jke gevangenen opgelegd, en van alle
afwezigheden.
/
6. Zij zal eenig~rlci vrouwelijke gevangene beschuldigd Zal ongehoorzaamvan ongehoorzaamh$d aan de gevangenis-regulatien voor den heid rapporteeren.
Landdrost brengen / of den Inspecteur van Gevangenissen,
wanneer zoodanig ~mbtenaar zal zijn aangesteld.
7. Artikelen ,,, 7, 8, 9, 10 en 11 voor het gedrag van ~rtikels van toepasden Cipier zullen ook van toepassing zijn op den gevangen- smg op Matrone.
bewaarster.
1
ONDERJESCHIKTE GEVANGENIS BEAMBTEN.

1 Zullen h nnen bevelen ontvangen van den Cipier.
Ondergeschikte Cip,
2. Zij moe n eenigerlei overtredingen of ongeregeldheden Zullen onger~g~ld
door eenigerle' gevangene of beambte begaan, onmiddellijk heden aan Cipier
. ·
· rapporteeren.
aan den C1p1e rapporteeren .
. 3. ~een eambte zal verkoopen of verhuren, noch zal Beambten mog.~n
eemgerle1 pe soon door hem met iets toevertrouwd, of die geen handel dnJven
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door hem geiimploijeerd wordt, terkoopen of verhuren, of
voordee1 trekken uit h verkoopen of verhuren van
artike1 aan eeniger1ei vangene; en geen beambte
of persoon door eenigerlei bea bte met iets toevertrouwd,
of die door hem geemp1oijeerd ordt, direct of indirect, zal
eenigerlei be1ang hebben, in eniger1ei contract voor 1everingen aan de gevangenis.
Beambten mogen
4. Geen beambte za1 een gerlei fooi of gift hoe ook gegeen fooi of gilt
naamd, van of ten behoev van eeniger1ei gevangene of
ontvangen.
bezoeker van eeniger1ei geva gene ontvangen.
Moeten verlof van
5. Beambten zullen z1der verlof van den Cipier niet
afwezigheid hebben. afwezig zijn van de gevang nis, gedurende de diensturen, en
v66r zij de gevangenis te eeniger tijd ver1aten, moeten zij
hunne s1eute1s en boeke in het kantoor van den Cipier
achterlaten.
Aanteekening van
6. Zij zullen hunne amen en den tijd wanneer zij op
gebeurtenissen.
de wacht gaan, en er an afkomen, in het boek aanteekenen, dat voor dit ein wordt verschaft, a1sook eeniger1ei
ongerege1de gebeurtenis ie moge p1aats hebben, in verband
met hun rondgang op e wacht. ·
Geen bezoek ontvan7. Zij zullen zond ver1of van den Cipier geene bezoekers
gen zonder verlof. in de gevangenis ontv ngen.
Verantwoordelijk
8. Zij zullen vera twoorde1ijk worden gehouden voor de
voor uitvoering van strikte uitvoering van de rege1s die door hen met betrekking
1
regels.
tot de gevangenen mqeten worden in acht genomen.
Geen communicatie
9. Zij zullen gee~ communicatie houden met de gevanmet gevangene be- genen, beha1ve voor zoover zu1ks noodig is in de uitoefening
halve in uitoefening
b" d
.
Z" :11
hunner pligt.
hunner p11gt.
IJ Z'Q. en IJ e gevangenen geen toorn verwekken, noch eenig~r1ei onnoodig gewe1d tegen hen gebruiken.
met gevangenen

noch lenrings-con- eeniger1ei
tracten aannemen. eeniger1ei

DE GENEESKUNDIGE BEAMBTE.

Bezoek van genees1. De geneeskundige beambte za1
kundig officier.
gene minstens eenmaal daags bezoeken

iederen zieke gevanen iedere gevangene
ziek in de gevangenis opgesloten, eenmaa1 in de week. De
Zondag is hiervoor de geschikste dag.
Pligten van genees2. Hij za1 de gevangenen op onzekere tijden inspeckundig officier.
teeren, terwij1 zij aan den harden arbeid zijn, en hij
za1 door midde1 van den Cipier aan den Landdrost of den
Inspecteur van Gevangenissen, wanneer zoodanig persoon
za1 zij n aangeste1d voor zij ne instructie, zoodanige verandering
van arbeid, voedse1 en straf rapporteeren a1s hij in bijzondere
gevallen za1 noodig achten, voor zoover deze1ve in overeenkomst zijn met de tucht en de regu1atien der gevangenis.
Boekhouding van
3. Hij za1 een dagboek en een boek voor ziektegevallen
geneeskundig~ be- houden. In het eerste za1 hij aa.nteekening houden van de
treffende pat1enten. namen d er pat'1ent en, d e me d'ICIJnen
..
d'1e aan h en moet en
verschaft worden, en directies aan den Cipier of den dienstdoenden persoon bij het bospitaal. In het boek voor ziekte·
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gevallen zal hij het nommer en den n~am van elken patient.
aanteekenen. Ook het ras, den oudej~om, den datum van
admissie voor behandeling, de kwaal, 1den datum waarop de
zieke van de behandeling is onthevelfi., den datum van overlijden, en den datum waarop hij in
gevangenis is gekomen.
4. Hij zal de aandacht van dep Cipier trekken op, en Za.l rapporteeren beaan den Landdrost of Inspecteur van Gevangenissen, wan- t~effemle krankzinneer zoodanig beambte zal zijn aangesteld, rapport uitbren- mgen.
gen over, eenigerlei gevangene omtrent wien er waarschijnlijkheid bestaat dat hij krankzinnig is.
5. Hij zal het toedienen van alle lijfstraffen bijwonen Zal toedienen van
op welk uur hij ook hiervan kennis krijgt, en zoodanige lijfstraffen bijwonen
directies geven als hij noodig moge oordeelen. In alle ge- en rapport doen.
vallen waarin hij last moge geven dat de straf niet ten volle
zal warden toegediend, zal hij een schriftelijk rapport leveren
waarin hij zijne redenen daarvoor opgeeft, welk rapport
door den Landdrost of Inspecteur van Gevangenissen, wanneer zoodanig beambte zal zijn aangesteld, aan den Administrateur zal worden toegezonden.
6. Hij zal de geheele gevangenis minstens eeenmaal per Inspectie van gevanweek inspecteeren, en aan den Landdrost of den Inspecteur genis.
van Gevangenissen, wanneer zoodanig beambte zal zijn aangesteld schriftelijk rapport doen omtrent den gezondheidstoestand in de gevangenis, de gezondheid der gevangenen,
en hun zindelijkheid.

qe

DE POORT.

1. De gevangenispoort zal altijd gesloten warden gehouden. Poort gesloten.
2. Een beambte zal gedurende den dag en ook gedu:rende Beambte op wacht
den nacht op de wacht gesteld warden, en zal zijn post niet bij dag en nacht.
verlaten zonder verlof van den Cipier.
3. De tijd voqr het komen op, en aflossen van, de Komen en aflossen
wacht zal door den 1beambte met zijn naamteekening in een op wacht wordt
boek aangeteekend orden dat te dien einde wordt verschaft, aangeteekend.
alsook eenigerlei za k die het noodig moge wezen ter kennis
te brengen van de Landdrost of den Inspecteur van Gevangenissen, wanneer: zoodanig beambte zal zijn aangesteld.
4. Eenigerlei ngeregeldheid of verbreking der gevangenis- Rapport van ongere·
regulatien door enigerlei beambte, bezoeker of gevangene geldheid aan Cipier.
z~l onmiddellijk aan den Cipier worden gerapporteerd, die
h1ervan rapport z 1 doen aan den Landdrost.
. 5. Geenerlei persoon, met uitzondering van den Admi- Personen gepermitnistrateur, de le en van den Uitvoerenden Raad den Land- teerd gevangenis ge' 1e b ezoe k ers, d en I nspecteur van
' Gevange- durende
de nacht te
drost
. , d e offi Cie
bezoeken.
~1ssen, en den
eneeskundigen beambte, en personen voorzien van een sch iftelijke orde van den Administrateur, den
Inspecteur van evangenissen, of den Kolonialen Secretaris
zullen toegelaten worden de gevangenis binnen te treden,
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of er uit te gaan tusschen 10/ uur de·s avonds en 6 uur
des ochtends.
/
Bezoekers moeten
6. De beambte die de wacht heeft bij de poort zal
boek teekenen.
er voor verantwoordelijk zijn dat alle bezoekers het boek
teekenen.
,
Onderzoek v. zaken
7. De beambte die de waqht heeft bij de poort zal alle
door beambte bij de zaken onderzoeken die de gevangenis worden binnen- of
poort.
uitgebragt, en zal eenigerlei p~rsoon aanhouden die verdacht
1
wordt van geestrijke dranken of andere verbodene artikelen
in de gevangenis te brengenj of er eenigerlei eigendom aan
de gevangenis behoorende~it te brengen, en zal hiervan
onmiddelijk kennis geven an den Cipier, die daarvan rapport zal doen aan den
anddrost of den Inspecteur van
Gevangenissen, wanneer zoodanig persoon zal zijn aangesteld.
J

.

I

HE~ VISITEREN.
i

1. Dit belangrijke ge4eelte der gevangenis-regulatien moet
strikt worden opgevolgd./
Alle gevangenen mdeten bij hunne toelating tot de gevangenis degelijk gevis¥teerd worden door personen hunner
eigen sekse, in de tegenwoordigheid van den Cipier, de
Gevangenbewaarster, o~ ander verantwoordelijk persoon, en
Gelden, effecten, wa- alle gelden, effecten en/ artikelen hoe ook genaamd, behalve
penen, enz., zullen de benoodigde kleediig moeten bun ontnomen worden ·
ontnomen worden. maar aan seh u ld enaa:r;s
J 'za1 ·n1ets
·
ontnomen word en b eh a1ve'
gevaarlijke wapenen, / zaken die geacht kunnen worden te
dienen om de ontsnapping gemakkelijk te maken, ·verboden
zaken en geld. Gevqmnisde gevangenen zullen bij hun aankomst ontkleed, gevisiteerd en onderzocht, van alle gevanKleeding van ge- genen afgezonderd eh een volle beschrijving van hun persoon
vangene.
met eenigerlei merkeP, in het beschrijvings register aangeteekend
worden. Zij zullen dan voorzien worden van een behoorlijk genommerd pak van gevangeniskleederen en bun eigen kleederen
in een pak gerold, .· opgebonden en met een opschrift voorzien
worden van de naam en het nommer van den gevangene;
afdeelingen van gevangenen die aan den harden arbeid zijn, en
gevangenen die buiten de gevangenis werken, moeten degelijk
Visiteeren van ge· gevisiteerd worden, wanneer zij de gevangenis verlaten, eh
vangene bij v~rlaten tevens wanneer ze daarin terugkomen. Een gevangene in
van
gevangems en w1ens
·
b ez1't een1ger
· 1ei· verb oden art'k
terugkomst.
1 e1 wordt gevon d en,
zal gerapporteerd worden aan den Cipier, die hem voor den
Landdrost zal brengen, of den Inspecteur van Gevangenissen,
wanneer zoodanig beambte zal zijn aangesteld, voor verbreking van de Gevangenis Regulatien. Bij het terugkeeren
des avonds van de over de gevonnisde misdadigers gestelde
blanke wachters, zullen zij hulp verleenen in het visiteren
van gevangenen, en op wacht blijven in het gevangenisplein,
totdat de gevangenen opgesloten zijn.
Inventaris van gel2. Alle gelden, effecten of zaken van eenigerlei gevan·
Visiteeren van gevangenen.
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gene ontnomen of naar de gevangenis gezbnden voor zijn den, e:ffecten, enz.,
of haar gebruik en die hem of haar niet 1fwordt toegelaten van gevangene ont•
· d Ien
nomengezonden.
of naar gete ontvangen of' te b eh oud en, zullen, Ill,
ze verb od en genis
artikelen zijn, in de bewaring van den Cipier worden gesteld,
die daarvan een inventaris zal opmaken en houden in het
boek beschreven onder Afdeeling Ill, ,Art. 1, Cipier, hetwelk twee aparte kolommen moet bevatten; de eene voor
artikelen aan gevangenen ontnomen, de andere voor zaken
die naar de gevangenis zijn gezonden.
VERDEELING VAN GEVANGENEN.

1. Inboorlingen moeten afgescheiden worden van blanke Afzondering van
gevangenen.
,
Inboorlingen.
2. Vrouwelijke gevangenen zullen ten alle tijde afge- Afzondering van
scheiden worden van mannelijke gevangenen, moeten behan- vrouwelijke gevandeld worden door personen van hun eigene sekse, en moeten be- genen.
let worden eenigerlei mannelijke gevangenen te zien, of eenigerlei communicatie met hun te hebben. Geen Cipier of
andere mannelijke beambte zal in een kamer binnentreden
of zijn waarin vrouwen zijn opgesloten, behalve in tegenwoordigheid der gevangenbewaarster, of de bewaarster aan
.
haar ondergeschikt.
3. Onveroordeelde gevange'nen, 111chuldenaars en getuigen Afwndering van
die aangehouden worden wegens hun onvermogen om secu-gE.vangenen volgens
·
n'tei't t e geven voor h unne verse h''
IJning,
moet en a f:zond erl"k
IJ ouderdom ' enz ·
gehouden worden van misdadigers; jeugdige. personen van
beneden 18 jaar afzonderlijk van degenen van rijper leeftijd; en voor zoover het doenlijk zal zijn en de ruimte het
toelaat, zullen mannelijke personen van rijpere leeftijd, die
overtuigd zijn .geworden van misdaden, afzonderlijk gehouden
word en van gevangenen die ·gevonnisd zijn tot korter straftijd voor geringe overtreding'en.
GEVANGHNEN.

1. De gevangenen zullen alle bevelen van den Cipier Pligten van gevanen andere beambten gehoorzamen.
genen.
2. Het zal an gevangenen tot crimineele straf veroor- Crimineele gevange.
deeld niet veroorloofd zijn om onder eenigerlei voorwendsel, nen mogen niet met
of te eenigerlei tijd, te s:nreken met, of teekens te geven anderen spreken.
aan eenigerlei andere gevangenen hoe ook genaamd.
. 3. De gevangenen mogen te eenigerlei tijd niet zingen, Gevangenen moeten
gill~n, s?hreeuwen, fluit~n, of met zichzelven spreken, ofzich stil gedragen.
eemgerle1 onnoodig geraa~ maken.
4. De gevangenen, di~ tot crimeele straf veroordeeld zijn, Wanneer Crimineele
zullen zonder noodzakelijke red en niet met eenigerlei gevan- gevangenen met begenisb.~ambte spreken, eJ!l moeten dan zachjes en zoo kort :;~~:. mogen
mogehJk spreken.
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Gevangenen mogen
5. De gevangenen mogen zonder verlof niet in hunne
niet rondloopen.
cellen of kamers ro ndloopen.
Gevangenen kunnen
6. De gevangenen mogen hunne klagten brengen voor
klagten voor Land- den Landdrost of den Inspect ur van Gevangenissen, wandrost brengen.
neer zoodanig beambte zal z' n aangesteld, de officieele be-

zoekers, den Cipier (of in ge al van vrouwen, voor den gevangenbewaarster), maar ni
voor eenigerlei ondergeschikt
beambte.
Gevangenen kunnen
7. De gevangenen heb n het regt te vorderen dat hun
vorderen datvoedsel voedsel in hunne tegenw ordigheid zal gewogen worden,
gewogen wordt.
maar nadat eenigerlei gev gene eenigerlei gedeelte van zijn
kost zal gegeten hebben, al er geen klagt over de hoeveelheid worden aangenomen
Voedsel mag niet
8. Het zal geen gev ngene geoorloofd zijn eenigerlei van
weggeven, verruild, zijn voedsel aan eenige17 ei andere gevangene te geven, verof verkocht worden. ruilen of te verkoopen./
Gevangenen mogen
9. Het zal geen ievangene geoorloofd zijn eenigerlei
g:en andere kamer kamer binnen te trede:l buiten zijn eigen kamer of eel, en
bmnen treden.
het zal geen gevangen geoorloofd zijn terzelfder tijd met een
ander gevangene in e n secreet te zijn.
Haar van gevange10. Het haar va alle veroordeelde gevangenen zal, na
nen zal afgeknipt en binnen 12 uren v n hunne toelating in de gevangenis, kort
worden.
afgeknipt worden,
het zal zoo kort geknipt blijven, tot
op een redelijke tij van hunne vrijstelling, maar in geenerlei
geval zal hun haa afgeknipt worden voor en aleer hunne
veroordeeling zal b krachtigd zijn.
Opstaan van gevan11. De gevan enen die tot crimineele straf veroordeeld
genen in zomer en zijn zullen in den zomer des ochtends ten half zes ure, en in
winter.
den winter ten ha f zeven ure opstaan. (De zomer zal zijn
van September ot Maart, en de winter van April tot
Augustus.)
Opsluiten van ge12. Alle eel n zullen gesloten en de gevangenen opgevangenen in zomer sloten worden d s zomers ten half zeven ure en in den winter
en winter.
ten half zes uur
KLEEDEREN.

1. Ieder Jeroordeelde gevangene moet voorzien worden
van een voll~ig gevangenispak, behoorlijk gonommerd en
gemerkt, en np.oet het altijd des daags dragen. Het zal den
gevangenen ~iet veroorloofd zijn hunne eigene kleederen
onder de gei\rangenis kleederen te dragen, behalve onder·
kleederen. 1.
2. Onge1~onnisde gevangenen, schuldenaars en getuigen
Ongevonnisden en
anderen kunnen
die aangehop.den worden wegens hun onvermogen om secueigen kleederen
riteit te ge':en voor hunne verschijning, mogen hunne eigene
dragen.
kleederen qragen, tenzij die onvoldoende of benoodigd zijn
voor geregtelijke doeleinden.
Wekelijksche ver3. Civiele gevangenen, gevangen ter teregtstelling ver·
wisseling van onder- wezen en gevangenen die special verlof daartoe hebben ver·
V eroordeelde gevangenen moeten
gevangenis-kleederen dragen.
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kregen van den Lan<ldrost of Inspectenr
Uevangenissen, kleederen geoorwanneer zoodanig persoon zal zijn aang steld, of genees-loofd.
kundigen beambte, zullen toegelaten word n zoodanige verwisselingen van ldeederen te ontvangen i als noodig mogt
wezen. Onderkleederen kunnen eenmaal :per week worden
toegelaten aan zoodanige gevangenen tqt crimineele straf
veroordeeld, die de gewoonte hebben ge];{ad ze te dragen.
VOEDSEL.

1. De gevangenen zullen voedsel· ontvangen overeen- Voedsel van gevan·
komstig de volgende schaal : ge:1en.
VOOR EUROPEANEN.
Schaal voor Euro- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - peanen.
DAGELIJKS.
Mielies
en
I
Mielie Vleesch. Brood.
meel bij
afwisseling.

Zout,

M ann en.

--

Voor mannen aan
den harden arbeid. t
Voor mannen
niet aan den harden
arbeid.
Voor mannen
niet gevonnisd.
Voor knapen onder 15 jaar, onder
harden arbeid.

1

----~--

OilS.

i
I

----r--

lb.

10

lb.

8

OilS.

16

ons.

lb.

8 0118.

I6

ons.

I

ons. 16 ons.
8

1

Voor mannen.

ons voor ontbijt en 8 ons
voor het
avondeten.
Voor knapen.

I

lb.

I

8

ons. I4 ons.

Vrouwelijke gevangenen g vonnisd of niet~ en aan den Voor vrouwen.
harden arbeid of niet, behalve degenen die ingevolge orders
op schraal dieet worden geho den, moeten dezelfde hoeveelheid voedsel hebben als knap n onder de 15 jaren.

~Jannen.

Zout.

Voor mannen aan
den harden arbeid,
Voor mannen
Dagelijks
niet aan den harden bij het
arbeid,
voedsel.
Voor mannen
niet gevonnisJ,
Knapen onder 15.

I2

2

lb.

IO

ons.

I!- lb.

IO
10

ons.
ons.

It lb.
It lb.

Voor mannen.

t lb. voor 't ont-

bijt en !- lb. voor
't avondeten.
Voor knapen.
54
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g va?genen,

Vrouwelijke Naturell~n
gevonnisd of ni~t
en aan den harden arbmd o met, behalve degenen, d1e
ingevolge orders op schraal flieet worden gehouden, moeten
dezelfde hoeveelheid voedsel hebben als knapen onder 1.5
jaar.
SCHAAL VAN SCHRAAL DIEET.
1fannen
en
Vrouwen.

Mielies I
of ;
1Iielieme~l.

I

--------------1---

Voor mannen.
Voor vrouwen.

[1880

M<:1.nnen tot schraal
dieet gevonnisd.

8

Vrouwen do.

8 ons.

I

OilS(

--

j Gekookt in 2 kan
( DaO'elrks ( water zonder zout,
( ',.., J · · ( gekookt in 3 kan
) water do.

Extras of van d~ hierboven verschillende rantsoenen
niet gegeven w~den dan hij order in geschriftt: van
den geneeskundige bea bte of van den Administrateur van
het Gouvernement.
/
Onverhocrde gevan3. Onverhoorde g4vangenen, schuldenaars en getuigen
genen kunnen zich die worden aangehoud€m wegens hun onvermogen om secuzelf van voedsel
· ·
· ·
· h ze1ven
voorzien.
r1te1t
te geven voor l1linne verse h"I.Jnmg,
mogen z1c
van voedsel voorzien, fndien zij zulks vorderen.
Veroordeelde gevan4. Geen veroord~elde gevangene zal onder eenigerlei
genen .. mogen geen voorwendsel eenigerlei geestrijke dranken, wijn, bier, tabak
geestnJke dranken,
k d
d d
k
"d
tabak enz. gebrui- of andere dronkenmw en e of verdooven e ran en, krm en
ken, ~1aar ~ulks is of dingen worden toegestaan, behalve de zoodanige en in
aan onveroordeelden zoodanige hoeveelheden als moge bevolen worden door den
toegestaan.
. gesclu1'f'~-lie d oor h em
1J or d er 1n
geneesk un d'1gen b earn, bte, b""
aangeteekend te worden in het dagboek, met het aantoonen
van zijne redenen voor zoodanige order, maar onvooroordeelde gevangenen, schuldenaars en getuigen die aange·
houden worden wegens hun onvermogen om securiteit te
geven voor hunne verschijning, mogen toegelaten worden
zichzelven van zoodanige matige hoeveelheden van zoodanige
zaken te voorzien, onder zoodanige voorwaarden als de Land·
drost of de Inspecteur van Gevangenissen, wanneer zoodanige
beambte zal zijn aangesteld, moge goedvinden. In alle ge·
vallen waar eenigerlei wijn of geestrijke drank voor een
zieke gevangene wordt voorgeschreven, zal het de wijn of de
geestrijke drank des lands zijn.
Ontvangst van voed5. Het is aan de veroordeelde gevangene verboden
sel van andere ge- eenigerlei voedsel of andere zaken hoe ook genaamd te ont·
vangenen belet.
. .
vangen van gevangenen, onder ClVIele straf of van gevan·
genen die tot verhoor zijn verwezen, en eenigerlei gevangene die eenigerlei voedsel of andere zaak ontvangt of
neemt, behalve hetgeen bij de gevangenis regulatien wordt
toegestaan, zal streng gestraft worden.

Wanneer extras ge2.
geven kunnen
zullen
worden.
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6. Alle borden en keukengoed, z~owel als eenigerlei Keuk~ngoed wordt
ongebruikt voedsel, zullen dadelijk na eik maal uit de eel- dadehJk weggenomen.
len weggenomen worden.
7. Geen gevangene, behalve dienstdoende personen, Keuken mag niet
zullen toegelaten worden de keuken binnen te gaan. De binnen gegaan
beambte die op het binnenplein de wapht houdt zal er voor wordan.
verantwoordelijk zijn dat deze order stipt worde nagekomen.
8. Hazardspel zal nie~ in ~e gevangenis toegelaten ":ord~~· Spel niet toegelaten.
9. De gevangenen d1e met aan den harden arbmd ZIJn Ligch~amsoefening
zullen drie maal per dag voor een kwartier ligehaamsoefening drie maal per dag.
hebben op het binnenplein, zullende de gevangenen van
eene eel sleehts te gelijkertijd geoefend werden.
HET BEDDENGdED.

1. Alln ieder mannelijke en vrouwelijke Europesehe ge- Twee dekens toegevangene zullen twee dekens worden toegestaan ; en ieder staan aan blanken,
.. d e, een aan naturellen.
mannel IJ"k e en vrouwel"k
IJ e gevangene, een nat ure l ZIJn
een deken.
2. Als de gevangenen ten half zes ure des ochtends Luchten van bedin den zomer en ten half zeven ure des oehtends in den dengoed.
winter opstaan, zullen zij hunne dekens (indien het weder
zulks toelaat) op het binnenplein plaatsen om te luehten,
waar zij voor een uur zullen mogen blijven, en dan zullen
ze behoorlijk opgevouwen en in de eellen geplaatst worden.
3. Extra beddengoed mag op de gesehreven order van Extra beddengoed.
den geneeskundige beambte versehaft worden.
4. De houten stellaadjes moeten tweemaal per week uit Reinigen van houten
de cellen genomen en degelijJ gereinigd worden.
stellaadjes.
BEZOEKEN ~~~N BRIEVEN.

I

1. Veroordeelde erimineJle gevangenen zullen, indien ze Bepalingen betrefzieh goed gedragen, toegelate worden eenmaal per maand be- fe1_1de bezoeken en
zoeken van vrienden te ont angen en een brief te ontvangel} hrleven.
en te sehrijven. Geen andere ezoeken of eommunieaties zullen
toegestaan worden zonder ee order in gesehrifte van den Landdrost of den Inspecteur va gevangenissen, wanneer zoodanig
beambte zal zijn aangesteld, ernagtigd door den Administrateur
of den Uitvoerenden Raad. Een beambte van de gevangenis
moet gedurende het gans he onderhoud tegenwoordig zijn,
en ieder bezoeker moet zij of haar naam in het bezoekersboek teekenen. Indien er ij zoodanig onderhoud eenigerlei
mededeeling gedaan zou worden die in strijd zijn moge
met de gevangenis-regula ien, of die waarsehijnlijk leiden
kon tot eene verbreking v n eenigerlei zoodanige regulatien,
dan zal de zaak onmiddel ijk gerapporteerd worden aan den
Landdrost of den Inspeete van Gevangenissen, zoodra zooda- Oipier ma~ adres
nig persoon zal zijn aangeste d. De Cipier mag het adres eisehen v. bezoekers eis~~en
van '~kemger
· 1eid
· b ezoek er ran een gevangene, en In
· d'wn er en
hun doen VlSl·
teeren.
re d el IJ e gron voor susp eie zou zijn de manneHjke hezoe-
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kers visiteeren of doen visiteeren, en hjj mag onder dergelijke omstandigheden een vrouwelijke beambte gelasten
vrouwelijke bezoekers te visiteeren. Zoodanig visiteeren zal
niet plaats hebben in de tegenwoordigheid van eenigerlei
gevangenen of een ander bezoeker, en de Cipier zal de omstandigheden rapporteeren aan den J ~anddrost of den Inspecteur van Gevangenissen, zoodrrt zoodanig beambte zal zijn
aangesteld.
Onveroordeelde ge2. Gevangenen ter teregtstelling verwezen, schuldenaars
vangene~ k~nnen en getuigen die· aangehouden/worden wegen hun onvermogen
~~~~~~~~~~d;;~f-om securiteit te geven voo¥ hunne verschijning zullen alle
adviseurs.
redelijke gelegenheid wor~en toegestaan om met hunne
vrienden of regtsgeleerde~viseurs eommunicatie te houden
in geschrifte of mondelin .
Tijd wanneer schul3. Schuldenaars zul n toegela.ten worden dagelijks hedenaars bezoeken zoekers te ontvangen fan 10 rot 12 nur des ochtends, en
ontvangen kunnen. van 2 tot 4 uur des n iddags.
Landdrost leest
4. Alle brieven aa of van eenigerlei gevangene moeten
brieven aan, of van, ter lezing voorgelegd /worden aan den Landdrost, den offigevangenen.
cieelen bezoeker of de1/ Inspecteur van Gevangenissen, zoodra
zoodanig beambte zal/ zijn aangesteld.
I

DE WACH'rEN ,OVER GEVONNISDE MISDADIGERS EN
Al<'DtELINGEN V AN ARBEIDERS.
I

Arbeidstijd voor
1. De troepe:m. voor den harden arbeid zullen (indien
troepen voor harden het wed er het toelaat) de gevangenis dagelijks voor den
arbeid.
arbei<J. verlaten des zomers ten half zeven ure en wederkeeren
ten vijf ure des : namiddags. In den winter znllen zjj vertrekken ten acht ure des ochtends en wederkeeren ten half
vijf ure des namiddags.
Opschorting ten 12
2. Een uur opschorting van den arheid zal gegeven
ure.
worden van 12 tot 1 uur des middags.
Gevangenen zullen
3. De gevangenen zullen hnn werk met vlijt verrigten,
\~erk met vlijt ver- en de bevelen van de wachterB of anclere beambten gerigten.
hoorzamen.
Aanmelding in geval
4. Indien eenigerlei gevangenen zich onwel of onhekwaam
van ziede.
voor het werk gevoelt dat van hem gevorderd wordt, zal hij
zich aanmelden bij den gevangenhewaarder die de wacht heeft,
of bij den Cipier, die hem zal doen onderzoeken door den
geneeskundigen beam bte.
~fagt van wachter
5. De wachten over de gevonnisden misdadigers zullen
bij ontsnapping om de ontsnapping van eenigerlei gevangene verhinderen. Indien
gevangene neer te
. f .
. cl . cl .
schieten.
er een1ger m gevonms m1s ac11ger ontsnapt of poogt te ontsnappen, ·en niet stilstaat wanneer hem driemaal bevolen
wordt zulks te doen, kan h\j neergeschoten worclen, indien
er geen middel is· om zoodanige ontsnapping op een and ere
wijze te verhinderen.
Wachter behulp6. De wachters voor de gevonnisde misdadigers zullen
~aam in het visitee- behulpzaam zijn in het visiteeren der gevangenen bij het
ren der gevangenen, terugkeeren naar de gevangenis.
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7. Misdadigers v66r de

teregtstelli~g

en veroordeelde We!ke

misdadigers

misdadigers niet gevonnisd tot harden 1 arbeid, zullen de de keuze heb ben om
te werken. h
· . gevangenen zull en Reinige
keuze h ebb en te wer k en. Al zoo d amge
·
11
·
·
.
.
d
h"k
hunne e1gene ce en moeten re1mgen, tenzlJ er an ere se 1 - cellen. n van unne
kingen toegelaten warden.
8. Geen gevangene zal onder eenigerlei voorwendsel Gevangenen mogen
bezig mogen gehouden warden aan eenigerlei andere dan niet .met andere dan
· b e"'bezig
pubh~ke
werken
. k e werk en, h et ZIJ·· b"1nnen of b Ul•ten d e gevangems,
pub lre
gehouden
halve met het speciaal verlof in geschrifte van den Admi- warden.
nistrateur, den Landdrost, of den Inspecteur van Gevangenissen, wanneer zoodanig ambtenaar zal zijn aangesteld, en
eenigeriei zoodanig buitengewoon werk zal door den Cipier
gerapporteerd word en in zij n maandelijksch verslag.
STRAFFEN VOOR GlWANGENIS OVJ<JR'rREDINGEN.

1. Eenigerlei gevangene die ontsnapt, of tracht te ont- Gevangene mag
snappen en die niet stilstaat wanneer hem driemaal be- doodgeschoten worvolen w~rdt zulks te doen, mag doodgeschoten warden, in- den bij ontsnapping.
dien er geen ander middel is om zijne ontsnapping op eene
andere wijze te voorkomen.
2. Geen straf of ontbering van eenigerlei aard zal toe- Toepassing van straf
gepast warden behal ve door der,t Landdrost, offici eel bezoe- doo.r wien te ge.
k ers, of d en I nspecteur van ""·
\;:fevangemssen,
wanneer zoo- sch1eden.
danige beambte zal zijn aangest ld.
3. De volgende overtredi gen door gevangenen zijn Lijst van overtreovertredingen tegen de goede o de in de gevangenis, en zijn dingen en straffen
strafbaar als onder vermeld.
OVERTREDINGEN. '

1. Ontsnapping of paging
tot ontsnapping uit de gevangenis of zamenspanning of
bondgenootschap tot ontsnap
ping, of het verschaffen aa
eenigerlei ander gevangen
van eenigerlei ding om zo d~nigen gevangene to helpeD.
u1t de gevangenis te ontsnappen.
. 2. In geval van gevangenen
d1e tot harden arbeid zijn
veroordeeld, gevangenzetting
yoor eenigerlei tijdperk, geen
.J~ar te bovengaande, te begmnen van af den afioop ·an
1)

STRAFl!'EN.

Onder de gewone jurisdictie van den Landdrost. 1)
a. Boete geen £10 te boven
1
gaande.
b. Gevangenzetting met of
zonder harden arbeid of met
of zonder schraal dieet, of
met of zonder eenzame opsluiting, voor eenigerlei tijdperk, geen drie maanden te
bovengaande.
c. Zoodanige boete en zoodanige gevangenzetting.
d. Indien er een tweede
overtreding plaats heeft binnen twee jaar, en, indien de

Verhoogd door de bep ingen van Wet No.

6, 1885.
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het vonnis, hetwelk zooda i- I gevangene gevonnisd is tot
gen gevangene a.lsdan ond r- harden arbeid, eenigerlei gegaat of toediening van lijfstraf tal slagen, 2) geen 25 te bovan eenigerlei getal slagen, ven gaande.
geen 25 te bovengaande .1)
e. Zoodanige gevangenzetof gevangenzetting als voor- ting en zoodanige slagen.
zegd, en zoodanige slagen · te
ontvangen als voorzegd beide.
a. Gevangenzetting met har3. Het ontsnappen van eenigerlei troep die aan den har- den arbeid voor een jaar, te
den arbeid is buiten de limie- beginnen bij den afloop van
ten der gevangenis, of zamen- het vorige vonnis.
b. Eenigerlei aantal slagen
spanning of bondgenootschap
tot ontsnapping van zoodani- geen 25 te boven gaande. 3)
c. Zoodanige gevangezetting
gen troep die aan den harden
arbeid is, of het verschaffen en zoodanige slagen.
aan eenigerlei andere gevangene van eenigerlei ding, om
zoodanige gevangene tehelpen,
om van eenigerlei zoodanigen
troep die aan den harden arbeid is te ontsnappen.
a. Vaste opsluiting met of
4. Ongehoorzaamheid aan de
zonder schraal dieet voor een
gevangenis-regulatien.
tijd geen zeven dagen te boGeweld.
Gewone aanranding van een ven gaande.
b. In ijzers gehouden te
gevangene op den anderen.
worden voor eenigerlei tijd,
Brutaliteit.
geen maand te boven gaande.
Vloeken.
Onvoegzame woorden of gec. ~arde arbeid, voor niet
drag.
langer dan een maand.
Onordelijk gedrag.
d. Indien aan den harden
Het beleedigen of bedreigen arbeid
ingevolge
vonnis,
van gevangenen of beambten. eenigerlei getal slagen, geen
Vreesaanjaging.
25 te boven gaande. 4)
Het vernielen of beschadigen van kleederen, voedsel of
eenigerlei iets tot gebruik gegeven.
Luiheid of nalatigheid bij
het werk.
Het bemorsen of /beschadigen der muren, ~eubels of
ander eigendom vab. de gevangenis.
I
V einzen ziek te ~jn of beledigend te wezen.

J

!

-----------------------4-----------------------------1) 2) 3) 4) Zie *?. ~ en 14 van Wet No. 14 1880 ante Bl. 828-9 en
de aanteekeningen aldalr.
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4. De Cipier zal in een afzonderlijk str-Lenboek, aan Cipier zal aanteekehem ten dieneinde verschaft te word en, aantee~~~ing houden ning ho~den van
van den datum en den aard van eenigerVei overtreding overtredmgen.
waarvoor onder deze regu1atien straf is opgelegd en den
naam van den overtreder en de toegediende ·straf. Boek V,
afdeeling 1.
5. Eenigerlei gevangene die schu1dig bevonden is a.an Strafbepaling voor
een herhaalde overtreding tegen de goede orde in de ge-gevang~nen bij
· k an 1n
· eemger
· 1e1· st ratce
c 1
. · 1e1· t"d
herhaalde overtrevangems,
, voor ~emger
IJ perk dingen.
geen zeven dagen te bovengaande opge~loten worden, op
eenigerlei zoodanig voedsel als bevolen moge worden door den
Inspecteur van Gevangenissen, wanneer zoodanig ambtenaar
zal zijn aangestelu, of den Landdrost, goedgekeurd door den
geneeskundigen beambte, of in geva1 van eenigerlei gevangenen die overtuigd zijn van die misdaad, kunnen zij met
ligchaamstucht gestraft worden van niet te bovengaande
25 slagen. 1) Maar geen zoodanig vonnis tot eenzame opsluiting za1 in het geval van eenigerlei gevangene in het geheel
een maand per jaar te bovengaan. Al zoodanige straffen
zullen maande1ijks aan den Ko1onialen Secretaris gerapporteerd worden.
6. Alle lijfstraffen zullen moeten bijgewoond worden Bijwonen van lijfdoor den Cipier en den geneeskundigen beambte. · De ge-straffen door Cipier
geneeskundig
.
b earn b te za1 zoo d an1ge
·
nees k un d1ge
·beve1en geven tot h et en
beambte.
voorkomen van benadee1ing der gezondheid als hij noodig
moge achten. De Cipier zal zoodanige bevelen uitvoeren, en
zal in het strafboek de aard en datum der overtreding aanteekenen, den naam van den gevaingene, den dag en het
uur waarop de straf werd toegediend, den naam der beambte door wien de straf bevolen w.~rd, het aantal slagen 2)
en eenigerlei orders van den geneeskundigen beam bte bij die
gelegenheid. Bij onvermijdelijke ~fwezigheid van den geneeskundigen beambte zullen all+ lijfstraffen bijgewoond
worden door een V rederegter, die ' bij afwezigheid van een
geneeskundigen beambte deze1fde magt zal hebben om de
toediening der straf uit te stellen a s die welke gegeven wordt
aan den geneeskundigen beambte, in art. 5 onder het hoofd:
"Geneeskundige Beambte.''
7. In gevallen van dringende n odzakelijkheid, en anders, Jurisdictie v. Cipier
mag de Cipier de gevangenen i de ijzers s1aan, of onder ~m gevangenen in
~echanisch bedwang plaatsen, n de bijzonderheden van IJze~~r~e ~~a;~i~;en.
1eder zoodanig geva1 zullen onmi delijk in het dagboek van ver
den. Cipier aangeteekend, en onm dde1~jk schriftelijk kennisgevmg daarvan gegeven worden aan den Landdrost of den
Insp~?teur vau Gevangenissen, w .nneer zoodanig ambtenaar
zal ZIJn aangesteld, en zoodanig edwang door ijzers of anderzins zal niet voor }anger dan 12 uren voortgezet worden
1)

en

2)

Zie aanteekeningen ante b
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zonder een order in geschri to van den Landdrost of den
Inspecteur van Gevangenisse , wanneer zoodanig ambtenaar
zal z\jn aangesteld, waarin d' oorzaak wordt uiteengezet, en
den tijd gedurende welke de gevangene onder zoodanig bed wang moet gehouden word n, welke order door den Cipier
als zijn lastbrief moet hewa nl worden.

(Get.)

vV. OWEN

LAN~N,

Admini~trateur.

(12 Junij 1880.)

I
I

i

.

WET No.~ 16, 1880.
(V astgesteld door den Administrateur der Transvaalsche
Provincie, met advies en consent van derzelver
W etgevende V ergadering.)
"Tot het oprigten van Municipale Corporatien enter regeling
van hunne magt in de Provincie Transvaal."
[Deze Wet is herroepen door de vVetten No. 11, 1883,
en No. 10, 1886.]

(Get.)

W. 0\VEN LANYON,
Administrateur.

WET No. 17, 1880.

I)

(Vastgesteld door den · Gou verneur van de Transvaalsche
Provincie, met advies en toestemming van
derzelver Wetge·vende Vergadering.)
"Tot regeling van Venduties."

NADEMAAL het wenschelijk is om voorzieningen te
maken voor de betere heffing van belasting op venduties
binnen deze provincie, en voor het uitgeven van licentien
aan personen als vendu-afslagers:
Zoo wordt mits dezen vastgesteld door den Admi1) Gewijzigd door Wet No. 1, 1885, overeenkomstig V.R.B. 7 Junij
1883, art. 440.
·
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nistrateur van het Gouvernement der trovincie Transvaal in overleg met en onder goedkeurin van derzel ver
W etgevende vergadering, als volgt : ART. 1. Deze Wet zal voor alle ddeleinden kunnen Titel der wet.
worden aangehaald als "de Wet op Venduties," 1880.
2. Van af en na den datum van het in werking treden Venduafslagers
van deze Wet, zal het voor eenige persoon, aan de regu- moeten licentie uitlaties die hier later worden vermeld voldoende, wettig zijn nemen.
het beroep of de bezigheid van eenen vendu-afslager uit te
oefenen, indien deze uitneemt eene licGJntie bedoeld en
voorzien in Wet No. 2, 1871. 1) Zoodanige licentie zal bevatten den waren naam en de woonplaats van den persoon
die zoodanige licentie uitneemt, en indien eenig persoon
gezegd beroep of gezegde bezigheid van vendu-afslager zal
uitoefenen, zonder eene van kracht zijnde licentie te hebben
tijdens dat hij zoodanig beroep of zoodanige bezigheid zal Boete voor het ~er
uitoefenen, of bij wijze van vendutie als bovenvermeld, zal koo~en zonder h.. b''
.
. h centre.
ver k oopen, zoo zal h lJ,
1J ell\:8 zoo d amge
over t re d'mg, z1c
op den hals halen en onderhevig zijn aan de betaling van
eene boete niet te bovengaande een hoiJ1derd pond sterling, te
worden opgelegd in eenig bevoegd Hof, ~aarvan de eene helft
zal worden betaald aan den berigtge~er en de andere helft
a~m de Thesaurier van deze Provincie.
3. Het zal en kan voor alle offic~eren te dien einde ge- Verkooping in exemagtigd en aangesteld door den Hqofdbaljuw, wettig zijn, ?utie door den Bal· e1ge~
· 1d om d oor d en H 001,-l'd-het'
JUW of Meester van
om b IJ.. pu bl'1e1m ven d u t'1e, eemgHooge Ho f.
baljuw, of zijnen wettigen afgevaardigde, in beslag genomen,
in executie van eenig wetsproces, te verkoopen; alsook voor
eenig auder persoon door den Meest~r van het Hooge Hof
aangesteld, om bij publieke vendutiel eenig eigendom onder
het bevel en onder de magtiging v n gezegden Meester in
uitvoering van zijne b ;trekkiug, te erkoopen; alsook voor
alle marktmeesters als nu benoemd f hierna te worden be- Verkooping door
noemd, om bij publieke vendutie te verkoopen eenige goe- Marktmeesters en
d.eren,. waren, of k~oopmanswaren, II
· d e b eh oorl''k
lJ e Ul•t voe- boden
Hoven.der Lagere
rmg van de betrekking van markt eester; en alsook voor
alle boden van de Landdrosthove en hunne respectievelijke afgevaardigden, om bij publieke vendutie alle zoodanige
goederen te verkoopen, die kracht .ns eeni<! proces van gezegde Hoven, aan hen respectiev ijk bevolen, zullen of
kunnen worden in beslag genomen, en in executie daarvan
verkocht kunnen worden. En al zoodanige officiere:1 en Zoodanige verkoopersonen als bovenvermelu word n mits dezen geauthori- pingen bij publieke
. d om b'lJ· pu
' bl'1e k· ven d uhe
· te ver k oopen, veiling
seer d en gemag t1g
vinden. plaats te
zonder eene licentie hoe ook genaa d uit te nemen.
4. Elke licentie om zoodanig b roep of gezegde bezigheid Reeds verleende liuit te oefenen, behoorlijk door e nig persoon uitgenomen centies van kracht te
---- - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - -

1) Zie ante bladzijde 427,
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blijven, mits zeker-onder en krachtens gezegde Wet No, 2, van 1871, v66r
heid wordt gesteld de in werking treding van deze wet, en waarvan de tijd
ondter termfen dezer gedurende welke deze van kracht zoude zijn, niet zal zijn,
we ; opgaaaanvan
·
· werk mg
·
t re d mg
·
venduties
Land- verloopen,
op d en d ag van d e In
van ·
drost overh~ndigd, deze wet, zal word en beschou wd, genom en en gehouden
fln v:erschuldigde be- van gelijke kracht en we:rking te zijn, gedurende gezegd
lastmg betaald.
.
nog n1et
verl oopen t"d
IJ perk , voor 't welk d eze1ve oorspronkelijk was uitgegeven, lsof deze ware uitgenomen
onder de voorzieningen van d ze wet; met dien verstande
echter, dat binnen eenen tijd an een maand van af en na.
het in werking treden van d ze wet, al zoodanige houders
van licentie verpligt zullen z jn in de zekerheidstelling door
deze wet voorzien, te treden en met dien verstande verder, dat binnen gezegden tij van een maand, elke houder
van eene vendu-afslager lie ntie verpligt zal zijn aan den
Landdrost van het distrikt aarin hij zij ne bezigheid als
vendu-afslager heeft uitgeoe end, een opgave van alle venduties door hem gehouden te overhandigen, en wa.arop de
belasting verschuldigd en nbetaald zal blijven, op den dag
van het in werking trede van deze wet, en met dien verstande verder, dat elke h uder van zoodanige licentie als
vendu-afslager tevens ver ligt zal zijn, binnen den bovenvermelden tijd van een
aand~ al zoodanige belastingen als
welke verschuldigd en b aalbaar verblijven op venduties
zooals bovenvermeld te etalen.
Belastingva.n2tper5. Van af en da het in werking treden van deze wet,
cent op roerend. en zal er eene belasting wo~den opgeheven, en opgelegd en in1 percent op onroe' t ot h et t arw
· f van twee en een
rend
eigendom bij gevor d erd wor d en van ~n
vendutie verkocht. half pond sterling op eJke honderd pond sterling van de
koopsom van elk roerepd eigendom, hetwelk bij vendutie
binnen deze provincie ial worden verkocht, en eene belasting van en tot het bedrag van een pond sterling op elke
honderd pond sterling van de koopsom van elk onroerend
eigendom, hetwelk bij vendutie binnen deze provincie zal
worden verkocht, welke gezegde belasting ten laste zal
komen van den vendu-afslager, na het neervallen van den
Bij verkoopingen in hamer of ander sluiten van het bieden bij elken verkoop
beetorvene boedels bij publieke vendutie: Mits altoos dat de regten geheven
slechts 1 percent. opgel eg d en mgevor
·
d erd op d e 'k oopsommen van eemg
·'
eigendom, roerend of onroerend, verkocht door publieke
veiling in den boedel van eenig gestorven persoon niet zal
te bovengaan een betaling tegen een pond sterling voor
ieder honderd pond sterling van eenig zoodanig koopsom.
Wanneermachinerie
6. Wanneer en zoo dikwijls als eenige machinerie,
en andere losse goe- werktuigen of gereedschappen, of andere zaken of vcorwerderen als vastgoed pen behoorende aan of bestemd voor eenig beroep of fabriek
word en beschouwd
..
'
met betrekking tothetZIJ dat dezelve aan den grond of aan het gebouw gehecht
het betalen .van
z\jn, waarop of waarin dezelve geplaatst zullen zijn of daarvendubelastmg.
van afscheidbaar of afgescheiden zullen zijn, zooals het geval
moge wezen, of eenig roerend eigendom hoe ook genaamd,
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in eene massa zal worden aangeboden en verkpcht, te zamen
met eenig onroerend eigendom (hetzij dat het 1 hetzelfde onroerend eigendom waarop of waarin hetzelve zal zijn tijdens
den verkoop of dan niet) alsdan zal de geheele massa voor
de doeleinden van betaling van vendutie-belasting beschouwd
en gehouden worden als onroerend eigendom en dienovereenkomstig belast worden.
7. Geen zoodadige licentie als bovenvermeld zal door Geen licentie tE>
eenigen Landdrost worden toegestaan onder de voorzieningen worden uitgere~k~
van gezegde Wet No. 2 van 1871 aan eenig persoon tot voor ..dat secunteit
.
'
'
.
'
zal ZIJn gesteld.
dat zoodan1g persoon een certlficaat zal hebben verkregen,
zooals in het eerstvolgend artikel vermE1ld wordt, dat zoodanig persoon de securiteit als in gezegd artikel omschreven
heeft verstrekt. De Landdrost van het distrikt waarin eenig Securiteit kan door
persoon van plan is eene licentie, tot uitoefening van het den Landdrost wor~ 1ager on d er d eze den aangenomen.
· h e1"d van eenen ven d u-a1s
beroep of d e b ez1g
wet, uit te nemen, wordt mits dezen geauthoriseerd en gemagtigd om zoodanigen waarborg van den persoon die verlangt dat hij zulks zal doen, aan te nemen en daarop het
certificaat in dit artikel omschreven uit te reiken.
8. Elk persoon van plan zijnde zoodanige licen.tie als Securiteit te worden
bovenvermeld uit te nemen zal voor den Landdrost van hetgesteld voor £1000
· eene met
. t n"kt. waann
· zoo d amge
·
' persoon yer bl""f
d1s
IJ h ou dt , In
voor twee
£ 500borgen
ieder.
securiteits-acte treilen voor de som v/an £1000 Sterling, met
twee voldoende borgen voor de som tan vijf honderd ponden
Sterling elk, welke securiteits-acte met de voorwaarden
daarvan in den vorm zal zijn van de schedule in deze wet
voorschreven en aangegeven, en zo~danige securiteits-acte zal
worden bekrachtigd in tegenwoord gheid van en geteekend
worden door den Landdrost.
9. Elk persoon die zoodani e licentie als boven ver- Opgaaf in Securimeld zal hebben ontvangen, of nders de persoon die als teit~-Acte moet be.. kl er k h an d elde b""lJ d e verk p1ngen
·
· sche
eed1gd
worden· valZ~)ll
en d e opgave 1n
beeediging'staat
de conditie van de gezegde securi eits-acte als voormeld en gelijk met meineed.
omschreven hield, zal omtrent d waarheid van zoodanige
opgave een eed afleggen, en el persoon zoodanigen eed
afleggende, zal, ingeval dezel ve va.lsch zal bl\jken te zijn,
geacht worden schuldig te zijn aa den misdaad van meineed.
10. Elk zoodanige securitei stelling als bovenvermeld, Landdrost kan regkan door den Landdrost voor w I ken deze was bekrachtigd terlijke stappen met
· h a.nue
.1 1
· riteits-Acte
betrekking tot
Secu·
of d. oor d en am btenaar t ~."de1··k
~
a s zoo d amg
en d e, In
nemen.
gedmg worden gebragt, en ing al oordeel zal worden gegeven tegen den verweerder, zo za.l de licentie toegestaan
op zoodanige securiteitstelling v rva.llen.
. 11. Geen gelicentieerd ve dua.fslager zal bevoegd zijnverkoopvansterken
mt te nemen of te houden de icentie gewoonlijk gena.amd drank per glas of
·· of ste.~ k enuran
.1
k 1·1c tie
· per flesch en per glas, flescb
door vendu·
een WlJn
afslag~r, verboden.
noch bevoegd ZIJn krachtens en onder voorwendsel van
eenige zoodanige licentie door em uitgenomen of waarvan
hij houder is, eenige van de ranken in zoodanige licentie
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erkoopen, zonder straffen bij de
per flesch en
die deze zonder licentie ver.
wet opgelegd
koopen.
Venduafslager voor12. Het zal voor eeni e persoon eene licentie houdende,
z_ien v:an ~en drank- om het beroep of de b zigheid van vendu-afslager uit te
hcenttwl hiJ dte glroote oefenen en tevens houder van eene voor verkoop van WiJ'n
maa , ran s er re
.
d
k . h
d' . d
dranken verkoopen en scerken
ran 1n
t groot, Ie: In en gewonen loop
op an~er~ p~~atse?- van zaken als vendu-a lager, op vendutie eenige dranken
dan. die m ziJne h- als bovenvermeld zou e hebben te verkoopen wet.tig ziJ'n
centle vermeld.
.
'·
'
deze In het groot te verkoopen op het terrein waar zoodanige drank en zij n g deponeerd, ofschoon zoodanig torrein
niet hetzelfde zoude z\in, vermeld in de wijn tn sterken
drank licentie waarv
zoodanige vendu-afslager houcler is;
met dien verstande dat de Landdrost of ander persoon
daartoe behoorlijk g agtigd, die zoodanige wijn en sterken
drank licentie uitgaf deze voor zoodanig terrein zoude hebben kunnen uitreik 1.
Waar goederen of
13. En nadem al het somtijds zoude kunnen gebeuren,
boedels worden ver- dat verkoopingen 'j wijze van vendutie van eigendommen
kocht door per5onen
l
1
geen regt daartoe van nu en geene
aar d e wor d en gemaak t, om re d en cat
hebbende.
de persoon ten w· ens behoeve dit wordt verkocht, geen
aanspraak of regt had daarover te beschikken of dezel ve
te verkoopen, zoo wordt verder vastgesteld, dat van af en
na den datum v n de in werking treding van deze wet, dat
indien eenige vetkooping bij vendutie van eenigen boedel,
goederen of be$'ttingen zal vervallen, om reden dat de
persoon ten wie s behoeve deze aldus waren verkocht, geen
regt had daaro er te beschikken, zoo zal in elk zoodanig
geval, het voort den vendu-afslager, die de belasting voor
het aldus verkbchte eigendom betaalde, of voor den persoon
ten wiens behbeve hetzelve aldus was verkocht, wettig zijn
zijne klagte vbor den Landdrost, binnen wiens jurisdictie
respectievelijW zoodanige verkoop was geschied, te brengen,
en worden deze Landdrosten mi ts dezen gelast en gemagtigd
om al zood~nige klagten aan te hooren, en alle voorgebragte getuiJen op hunnen eed af te verhooren, en zullen
zij van he~f geval verslag doen ter inlichting van den
Administratleur van het Gouvernement van deze Provincie
gedurende $.ien tijd, opdat de partij, van zooveel van zijne
betaling moge worden vrijgesteld, als zal blijven te veel te
zijn betaal,d.
Vermindering van
14. Ingeval de werkelijke eigenaar van eenig eigendom,
v~ndubelasting waar hetwelk b,ij publieke vendutie ter verkoop zal word en aaneJgenaar van het
·
goed de kooper
ge b od en, l·de k ooper d aarvan za1 wor d en, door ZIJ.. n e1gen
wordt.
bod of dbor het bod van een and er persoon ten zij nen behoeve, zonder bedrog of verstandhouding, zoo zal de gezegde
Landdrost aan zoodanigen eigenaar eene mindering tocstaan vah de belasting hierdoor op zoodanig bieden gelegd,
mits dat voor zoodanig bieden aan den vendu-afslager kennis
worde gegeven door den eigenaar, en door den persoon die
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van plan is voor dezen laatsten te biede) en door den
eersten daartoe is aangesteld, en
is om bij
de verkooping te bieden, ten behoeve van den verkooper,
en aangenomen dat zoodanige kennisgevin$ door den eed
van ?-en vendu-afs~~ger. worde geverifieerd, jals ~ok de billijkheid en werkehJkhmd van gezegde trfo/nsactie tot het
best van zijn weten en geloof, en in ge;lval eenig geschil
zal ontstaan, of zoodanige koop door den tigenaar niet was
geschied in zamenspanning of met het /doel om de volle
som die hierdoor had moeten worden b~taald, te verminderen, of omtrent de billijkheid van zdodanige transactie,
zoo zal alsdan; en in zoodanig geval, ;het bewijs daarvan
liggen bij den persoon als vendu-afsl~ger handelende, en,
in gebreke daarvan, of in geval van eehige slechte praktijk,
zoo zal geene vermindering als boven;Vermeld, worden toegestaan.
15. Het zal en kan voor eenig persoon door den Ad- Administrateur van
ministrateur van het Gou vernement te dien behoeve aange- Gouvernement kan
. Z\Jn
..
benoemen
s t eld , we tt1g
om b"lJ pu bl'1e1re ·: ven d u t'1e, voor o f t en persoon
om zonder
licentie
behoeve van het Gou vernement, eenig roerend of onroerend Gouv. eigendom te
eigendom aan gezegd Gou vernemerlt behoorende, te ver- ve.rkoope~ yer pukoopen, zonder het ui1nemen van: eenige licentie ter uit- bheke veilmg.
oefening van het beroep of de bezigheid van eenen venduafslager, of over te gaan tot eenige securiteits-acte, of gebonden te zijn te voldoen aan eeni'ge van de regulatien van
aeze wet, niettegenstaande eenige tegenovergestelde bepaling
in eenige van de vroegere clausule,n dezer wet vervat.
16. Geen vendutie belasting/ zal worden opgelegd of Geene vendubelasingevorderd, op de koopsom va!eigendom, hetzij roerend ting op eig~ndom
1
of onroerend, zijnde het eigendo va?- ~e Rijksregeri~g of~~o~iJ~~: ~f~ 1 ~:~
van het Gou vernement .van.. deze rovinCie, hetwelk biJ pu- selijke Regering
plieke vendutie wo:rdt v-erkocht.
verkocht.
17. Alle wetten, regulatien n Volksraadsbesluiten, in Terugroeping van
strijd of onbestaanbaar met de v9'on.ieningen van deze wet. tegenstrijdigc wet·
besluiten en
zu 11 en wor d en, zooa1s ZIJ.. b"lJ d eren
wor d en, VE-rva11en ver-·ten
reg~latien.
klaard.
;
18. Doze wet zal in werking treden van af en na den In werldng treden
datum van afk.·ondiging daarvaj in de Transvaalsche Gou- der wet.
vt:nwments Conrant.

overeengeko~en

SCHED LE.
District ........................ 1••••••••••••••••••••••••••••••••••••
voor mij ............................ ·1·· .................................. .
Landdrost van het district ........................................ ..
op den .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. dag lan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 .

t.- B: ~:~ .: ........................................................... .
en E. F.

~~~".'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'

.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.':::::::::::.'.'.':.'.'.'.'.'
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erkennen schuldig te zijn aan Hare Majesteit de Koningin,
dat is te zeggen, de gezegde . B., de somma van £1000,
en de gezegde C. D. en
elk, de som van £500, respectievelijk uit onze goeder n en bezittingen te warden
verkregen en geheven.
De conditie van de hove 1 omschreven schuldbekentenis
is zoodanig, dat, indien de gezegde A. B. krachtens en uit
hoofde van dit geschrift een.· licentie zal verkrijgen tot uit·
oefening van het beroep of ~e bezigheid van vendu-afslager,
hij aan den gezegden Land rost eene j uiste en ware opga ve in geschrift zal doen, an het totale bedrag van het
geld bij elke verkooping gE/boden, en van de verschillende
massas welke daar zijn verkocht geworden, en van de prijs
daarvan respectievelijk, en tot dat doeleinde aan den gezegden Landdrost zal overleggen, alle boeken door hem gehouden, met betrekking tot zijn gezegd beroep of gezegde
bezigheid, op den eerste~<lag van elke maand, en onmiddelijk daarop en niet lat r dan de zevende dag van elke
maand, betaling zal doen van alle sommen hem bij wijze
van belasting door deze et of anderzints opgelegd, en telkens, wanneer de Landd ost dit van hem zal verlangen,
opregteiijk en juistelijk nder zijne hand zal verklaren, of
en al dan niet hij in Jenig gespecificeerde tijd heeft gehouden eenig verkoopin~ als vendu-afslager als voornoeJLd,
en of hij zal doen als voorregt, dan zal deze borgacte nietig
zijn, maar anderzints ia volle kracht zijn.

E.!,

A. B.

C. D.
E. F.
Voor mij,

Landdrost.
Op last van Zijne Excellentie den Administrateur,
GEORGE HUDSON,
Koloniale Secretaris.
Gegeven ten Gouvernementshuize,
dezen 28sten dag van Junij 1880.
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(Get.) W. OWEN LANYON,
Administrateur.
(28 Junij 1880.)

WET No. 18, 1880.
(Vastgesteld door den Gouverneur van de Transvaalsche
Provincie, met advies en toestemming van
derzel ver W etgevende Vergadering.)
"Om eene zekere toelage of jaarlijksch pensioen aan Sir
Theophilus Shepstone, R.K.M.G., de vorige Administrateur van het Gouvernement der Transvaalsche Provincie,
te verzekeren."
[Vervallen met de teruggave van het land.]

(Get.)

,V.

OWEN LANYON,
Administrateur.

(19 Julij 1880.)

WET No. 19, 1880.
(Vastgesteld door den Administrateur der Transvaalsche
Provincie, met advies en consent der Wetgevende
V ergadering daarvan.)
" Voor de Daarstelling van Districtsraden in deze Provincie."
[Herroepen door Wet No. 6, 1883.]

(Get.) W. OWEN LANYON,
Administrateur.
(26 Julij 1880.)

WET No. 20, 1880.
(Vastgesteld door den Gouverneur der Transvaalsche
Provincie, met ad vies en toestemming van
derzelver Wetgevende Vergadering.)
"Ter organisatie, regeling en bestuur van een Corps te worden genaamd Transvaal Politie, tot betere bescherming
van leven en eigendom in de Provincie."
[Deze Wet is vervangen door de Wetten No. 5, 1881,

~o. 8, 1882, en No. 4, 1886.]
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(Get.) W. 0\VEN LANYON, 1
Administrateur.

WET No. 21, 1880.
(Vastgesteld door den Administrateur der Transvaalsche
Provincie, met advies en consent der Wetgevende Vergadering daarvan.)
"Voor het regelen van de behoorlijke Invordering, Bestiering en Verdeeling van In sol vente Boedels binnen deze
Provincie.
I
I

Inleiding.

Herroeping van
vroegere wetten.

Cessio bono•turn in
de toekomf;t afgeschaft, maar van
kracht in verleden
zaken waar reeds
toegestaan.

NADEMAAL het noJdzakelijk is eene wet te maken
en vast te stellen voor het regelen der behoorlijke Invordering, Administratie en ,'verdeeling van Insolvente Boedels
in dit Grondgebied en v.bor de Rehabilitatie van Insolvente
Lieden:
En nademaal het verder noodzakelijk is dat alle insolvente boedels in dit Grondgebied hierna geadministreerd
worden onder een gelijikvormig stelsel van wet, en dat tot
dat einde al het voor(J.eel of regt van cessie van goederen
en eigendom, waarvan insolvente schuldenaars in dit Grondgebied zich nu kunnen bedienen, afgeschaft worde:
Zij het daarom . vastgesteld door den Administrateur
van het Grondgebied van de Transvaal, met den Raad en
toestemming van de' vfetgevende Vergadering van genoemd
Grondgebied; dat van en na het vaststellen dezer wet, alle
wetten van dit Grondgebied, en alle besluiten van den
Volksraad der gewezen Zuid-Afrikaansche Republiek, in
zoover dezelven in strijd of onbestaanbaar zijn met cenige
der voorzieningen van deze wet, zullcn worden herroepcn
en zijn hierbij herroepen.
ART. 1. Zij het vastgesteld dat van en na het passeeren
dezer wet, het niet zal geoorloofd zijn aan eenig persoon of
personen te verkrijgen of aan eenig Hof in dit grondgebied
te verleenen, het voordeel of regt van cessie van goederen
en eigendom, gewoonlijk genoemd de cess1:o bonorum, zooalR
tot nu toe bekend en toegelaten door de wetten van dit
land ; 1) wel te verstaan nogthans, dat niets hierin vervat
zal aangenomen worden op eenige manier iets aan te doen
aan den boedel of aan de hoedanigheid van eenig · persoon,
1) Het b~'Ylejieiurn van cessie va.n goederen (cessio bonorum) schijnt
nimmer in de Z. A. Republiek in gebruik geweest te zijn. zoodat de
Wetgeving zich hier blijkbaar heeft vergist. In 1852 reeds had de Volksraad besloten dat de vrijwillige overgave van boedels als insolvent zal
worden belet. Zie ante bl. 18. 'ferwijl er wel gevallen zijn waar de
ged.wongen sekwestratie van boedels door de Geregtshoven werd toegestaan. (Zie Zeiler vs. Weeher; Kotze Rep. 17 en 24.)
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wien v66r het p!l.'!seeren van deze wet, Jzegd voordeel of
regt behoorlijk was toegekend, ":elk~ bpedel ~al geadministreerd worden, en welke hoedamghmd ~al beshst worden,
stiptelijk alsof deze wet nooit gepasseerd was.
2. Dat het aan het Hooge Geregtshof, of aan een Rond- Vrijwillige overgave
gaan Geregtshof, of aan den Hoofdregter, of eenig regter van van boedel al~ i?sol.. t
h 'ft .'k vent door pet! bonahet Hooge Geregt sh of za1 VrlJ s aan, om op se n e11J e ris zelve door middPl
requeste van eenig persoon, te kennen gevende dat hij in- van request aan h~t
solvent is, en begeerig om zijn boedel over te geven ten Hof of Regter.
voordeele zijner crediteuren, zoodanig persoon te gelasten voor
hem te verschijnen om onderzocht te worden aangaande ge- Het Hof of Regter
melde insolventie, ofzoodanig ander bew1s daarvan te vorderen m~g bev.elen datapbiJ. beeedigde verklaringen van den ~emelden
insolvent en Pv1e1rk8an
~·. mt pers~?n
.
c1llJn en geexaanderen, als het gezegde Hof of Regter ood1g zal oordeelen; of mineer<l wordt, of
zoodanigen requestrant te gelasten om te verschijnen voor eenig doo.r middel va;n bepersoon, behoorlijk door het Geregtshof als deszelfs commissaris eedigde verkla:;mg~nof voor comnussans
d
d ·
.
·
· d b
.
tot zoo dan1g e1n e enoem · , en zoo an1gen comm1ssar1s te van l1et Hof, die aan
gelasten om den requestrant in m hier voorzegd te onder- 't Hof rapporteert.
zoeken, en zoodanig bewijs van de z en voormeld te nemen,
als aan den gemelden commissaris al dienstig schijnen; en
een verslag van zoodanig onderzoe en bewijs als voormeld
afgenomen, op te maken en aan en Registrateur van het
Hooge Geregtshof te overhandige . En het zal aan gezegd
Geregtshof of Regter voor wien z odanig onderzoek is afgenomen, of het gezegde Geregtsh f of Hoofdregter, of eenig
Regter van het Hooge Geregtsho vrijstaan, na overweging
van het verslag van eenigen z odanigen Commissaris in
manier voorzegd gedaan, op bew js van de zaak voormeld
ten genoegen, de overgaaf van oodanigen boedel aan te
nemen, en dezel ve, bij order on er handteekening, te stellen
onder sekwestratie in handen v n den Meester van gemeld
Geregtshof. Altijd wel verstaan dat het ieder persoon, bij Overgave v. boedels
procuratie geauthoriseerd om d n boedel te administreren als insolyent door
van eenig persoon die buiten e Provincie afwezig is, zal procurabehouder.
vrijstaan in den naam van zo danig persoon zoodanig request als voormeld in te diene , en daarop zullen dezelfde
procedures, zoo na als mogeiij is, worden gevolgd, alsof
de persoon uit de Provincie afwezig zelf had gerequestreerd.
3. En wordt vastgesteld, dat het aan het Hooge Ge- Vrijwillige afstand
regtshof, of eenig Rondgaand Gereatshof. of aan den Hoofd- door personen be last
regter, of eenig Regter van h t H;oge Geregtshof op geliJ'ke metdbeaddmlinistratie
..
..
van oe e s van
WlJZe zal VriJStaan, om op g lijke requeste van eenig per- anderen of van bansoon, behoorlijk belast met e ad.ministratie van den boedel delsmaatschappiJen
van eenig overleden persoon of van eenig persoon wettig door meerderheid.
f
k l"k
b k
d
d . .
.
.. . der deelhebbers hwr
o wer e 1J on e waam vo r e a m1mstrahe van ZlJnen te lande woonachtig.
boedel, gelegen binnen deze Provincie, meldende de insolventie van zoodanigen hoed l; of op gelijke requeste, meldende de insolventie van en boedel van eenige maatschappij, handel drijvende o hebbende eenen boedel of be55
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zittingen binnen deze Provincie, / geda an door het meerder
getal der deelhebbers van zooddnige maatschappij, die ten
tijde van hen indienen van he~ request binnen deze ProOnderzoek en exa- vincie zullen zijn, den reques~x/ant of requestranten te onderminatie zooals in ~ 2 zoeken, of hem of hen te dpen onderzoeken in maniere
voordgeschbreveln kan voorzegd, of bewij s van de z~ken voormeld in te winnen
wor en evo en.
. .
..
·
b epaald.
of te d oen 1nwmnen,
op d e;· WIJze
a1s 1nervoren
En het zal aan het Hof, off aan den Hoofdregter, of eenig
Regter van het Hooge Getegtshof, voor hetwelk zoodanig
onderzoek wordt afgenomeri, vrijstaan, na overweging van
het verslag van eenigen cdmmissaris van het gemelde Geregtshof, in maniere voorzegd gedaan op het bewijs van de
zaken voormeld ten gendegen, de overgaaf van eenigen
zoodanigen boedel aan te /nemen, en denzelven in maniere
Dezelfde procedure, voormeld onder sekwestraHe te stellen. En nadat de order
enf.,d te ~orden ge- voor · eenige zoodanige sek/westratie is uitgemaakt, zullen en
vo g ·
mogen gelijke procedures worden gevolgd en plaats hebben
betrekkelijk zoodanige bdedels, en de personen ann wie de
administratie van deze1ve wettig is toevertrouwd, en de
deelhebber of deelhebbers van zoodanige maatsehappijen,
als bij deze bepaald zij n ten aanzien van and ere boedels
en andere insolventen.
Wat als actf>n van
4. En wordt vastgesteld, dat indien iemand, hebbende
insolventie, en wie eenig eigendom, roerend of onroerend, personeel of reeel,
&ls insolvente perbinnen deze Provincie, uit dezelve zal vertrekken, of buiten
sonen zullen beschouwd worden. deze zijnde, daaruit zal afwezig blijven, of uit zijn woonhuis
zal vertrekken, of zich anderzints absenteeren, met voornemen
om zijne crediteuren te verijdelen, of op te houden in het
bekomen van betaling hunner vorderingen; of het vonnis
van eenig bevoegd Geregtshof tegen zich hebbende, daartoe
opgeroepen zijnde, hetzelve niet zal voldoen, of aan den
ambtenaar, met de uitvoering daarvan belast, geen genoegzaam
beschikbaar eigendom zal aanwijzen, om hetzelve te voldoen,
en indien het uit het relaas, door zoodanig ambtenaar gedaan, of uit zijne beeedigde verklaring zal blijken dat hij
geen genoegzaam beschikbaar eigendom van zoodanig persoon
heeft gevonden om aan zoodanig vonnis te voldoen ; of
hetzij binnen deze Provincie, of elders eenige vervreemding,
transport, geschenk, cessie, levering, hypotheek of pand van
eenige zijner goederen of effecten, roerend of onroerend,
personeel of reeel, zal doen of laten doen, met het voornemen
of op zoodanige manier als zijne crediteuren te verijdelen
of te verwijlen in het bekomen van betaling van hunne
vorderingen, of met de bedoeling om den eenen crediteur
te bevoordeelen boven den andere, zoodanig persoon zal beschouwd worden daardoor eene acte van insolventie te hebben gepleegd.
5. En wordt vastgesteld, dat aan het Hooge Geregtshof en aan ieder Rondgaand Hof, en aan den Hoofdregter
of eenig Regter van het Hooge Geregtshof voormeld zal
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vrijstaan, op 'requeste in gesehrifte ingeleverd tegen eenig In welk geval het
persoon, die eenig aete van insolventie heeft gepleegd, door wettig zal zijn voo:r
·
·
· of vord er1ngen
·
het Hof of Uegter
eemgen
ere d't
1 eur of ere d't
1 euren, w1ens
vor·der1ng
001 eenen boedel
de waarde hieronder gemeld bedragen, en vermeldende het onder gedwongen
bedrag der vordering van zoodanigen eriditeur en de oorzaak sekwestratie te
daarvan, en de geallegeerde aete van insolventie, en verzoekende stellen.
dat de boedel van zoodanigen persoon moge gesekwestreerd
worden ten voordeele zijner erediteuren, op bewijs daarvan ten Inhoud der petitie.
genoege van den gemelden Regter; wel te verstaan, dat er
aan den gemelden Regter, bij zoodanig request, zullen geprodueeerd moeten worden de beeedigde verklaring of verklaringen en het eertifieaat hieronder vereiseht, bij order
onder zijne hand, om den boedel vanieder zoodanig persoon of
personen te stellen onder sekwestratie in handen van den
Meester van het Hooge Geregtshsf, totdat dezelve, in maniere
hieronder vermeld, zal worden verklaard te zijn in sekwestratie gesteld, of het gemelde request zal worden afgewezen.

6. En wordt vastgesteld, dat geen boedel onder sekwes- Bedrag v. vordering
tratie zal mogen worden gesteld ' tenzij de vorderingen van van crediteur die
vereenen enk el en ere d1'teur, verzoe k'~n d e d at d eze1ve moge wor- sekweF:tratie
zoekt moet minstens
den gesekwestreerd, v~jftig pond Sterling zal bedragen, of £50 zijn; van twee
tenzij de vorderingen van twee of meer erediteuren, aldus of meer £100.
verzoekende, gezamenlijk een h;onderd pond Sterling zullen
bedragen. En een ieder die prediet aan een ander heeft Crediteur wiens vorverleend op waardeerbare eons,deratie voor eenige som be- dering nog niet be· t za1 ver- sekwestratie
taalbaar is kan ook
t aalb aar ' op eenen zek eren t"'d
1J , welk e t"'d
1J nog nw
verstreken zijn toen de acte van i solventie gepleegd werd, mag zoeken.
aldus verzoeken, of gezamenlijk verzoeken als voormeld, hetzij
hij eenige seeuriteit voor dezel e zal hebben of niet.
7. En wordt vastgesteld, dat elk verzoekend crediteur, Bepaling met bev66r het inleveren van eeni request om eenigen boedel t:ekking tot verkla?nde: se~westratie te doen ste len, eene beeedigde verklaring ~~;J~ ;~~i;:~~ov~n
1n geschr1fte zal moeten doen voor een van de Regters van zijne vordering v66r
het Hooge Geregtshof, of vo r een commissaris van gezegd dat petitie gepresenHof aangesteld om beeedigde verklaringen te nemen (welke teerd wordt.
verklaring zal moeten worde~ gevoegd bij de procedures in
den boedel), van de regtm igheid zijner vordering, en de Crediteur moet aan
oorzaak daarvan · en zal med securiteit moeten stellen ten Meester of Landgenoegen van d~n Meester. ~n
het Hooge
Geregtshof
of van drost
securiteit ge.
.
.
. .
ven voor kosteu tot
den Landdrost van het d1str1 t waar1n zoodamge pet1tle zal dat curator is beworden gepresenteerd, voor e betaling van de noodige leges noemd.
en kosten tot proseeutie va de gemelde sekwestratie, totdat
de verkiezing ~n benoeming van euratoren plaats vinden.
En zulke Meester van het iHooge Geregtshof of Landdrost,
naar het geval zal moge z~n, zal dadelijk op elk zoodanig
request endorseren een eertificaat, dat zoodanige seeuriteit is
gegeven, en hetzelve ondertfekenen.
8. En wordt vastgeste~d, dat de erediteur of de eredi- De crediteur die
teuren, op welker request/ eenige order voor sequestratie aanzoek doet moet
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de sekwestratie
zal warden uitge aardigd, op zijne of hunne eigene kosten,
~oortzetten op eig~n alle procedures in de gemelde. s~questratie zal ?f zullen
lost.en, tot dat cul~- oeten vervola n tot de verlnezmg en benoemmg van

tor 18 b.::noemd, die m
.
b
'.
•
.hem de getaxeerde curatoren 1n mamere hwronder omschreven; en dezel ve
kosten uit de eerste eerst getaxeerd 1en bepaald zijnde door den Meester van
opbrengst terug
het Hooge Geregtshof, zullen de gemelde curatoren den gebetaalt.
melden ere d"1teur of ere d"t
1 euren m•t d e eers t e geld en d"1e ontvangen zullen worden moeten rembouseren. En de kosten
onder eenige sekwestratie gemaakt, na de verkiezing of beKosten van realisatie noeming van curatoren, in het te gelde maken van eenig
van eigendom ver- gedeelte van den insol venten boedel waarop · eenig crediteur
bonden
enz. 'uit
te wur· spemaa
· 1 :ver
· ban d , pan d , h ypo th ee.k of e1sc
· h za1 h ebb en,
den
betaald
op- eemg
brengst daarvan. dat zal kunnkn strekken tot de betahng der schuld daar·
door gesecur~rd, zullen worden betaald uit de opbrengst
van het eigen om waarover zich eenige zoodanige securiteit
uitstrekt, wa eer de opbrengst voor dezelve toer;•ike11d zal
zijn; en wa neer de opbrengst ontoereikend za l zijn, zal
zoodanig ere iteur personeel daarvoor verantwoonlelijk zijn.
Indien niet genoeg- En geen ere 'teur, eenige zoodanige securiteit houdende, zal
zaam, is verban~~ onderhevig ~jn om te betalen of van de opbrengst van eenig
hoU'Jer
persoonhJk
· e1· n d om t e z1en
·
f t ro kk en, eemg
· ge d eelt e de1·
aans rakeUjk
voor zoo d amg
age
de k~sten, doch niet kosten van sekwestratie tot eenig ander einde gemaakt; en
de algemeene k?sten alle kosten hevorens de verkiezing of aanstelling van cura·
van sekwestratie. toren als voormeld, in alle gevallen waarin op de petitie
van den insolvent, eenige boedel onder sekwestratie is gesteld, benevens alle kosten gemaakt in ieder geval van de
sekwestratie van boedels als insolvent (hetzij dezelve zijn
bevolen, of request als voren, zal zijn geadjudiceerd ter
Algemeene kosten instantie van crediteuren), voor eenig ander einde dan als
van sekwestratie te voormeld, zullen in de eerste plaats en voor eenige andere
worden
uit h u ld u1t
· h et VriJe
·· oversch ot van 'den 1nsolventen
·
b.oede1
vrijevoldaan
overscbotsc
bet
indien voldoende, en moeten word en voldaan, wanneer het voor dezelve toere1kend
indien onvoldoen?e zal zijn tot de betaling daarvan, en wanneer het gezegde
zullen
cred1- VriJe
·· oversch ot on t oerm"ken d za1 ZIJn
·· zu11en a1 d e ere d"1teuren
teuren al
diedevorderingen hebben inge- die tegen den insolventen boedel vorderingen hebben bedie~d v.~rantwoor- wezen, niet gesecureerd als voormeld, naar evenredigheid
dehJk ziJn.
van zood nige vorderingen, personeel voor dezelve verantwoordelij zijn. Met dien verstande altijd, dat niemand
door het enkel bewijzen van eene schuld, of het ontvangen
Niet aansprakelijk van een"ge uitkeering, of het compareeren of stemmen bij
V?or kosten, vergoe- eenige b .. eenkomst van crediteuren, als een crediteur daardmg vaq
· ZIJ.. aan eemge
· vord enng
·
d oor eemg
· persoon
actie
enz. curator, d oor on erh ev1g
'
geemplo .. eerd door den curator, ten aanzien van eenige actie
of regts eding betreffende den gezegden boed€1, of voor eenig
deel va de compensatie of belooning van den curator voor
deszelfs zorg en moeite, reserverende altijd aan een ieder die
Prokureur beeft
atanspractak op cudra- is geem loijeerd geworden door zoodanigen curator zoodanig
or en eze op e
.dd l ,
d
'
credit:.-uren.
m1 e ,tegen en gezegden curator of tegen den boedel, als
hem za1 toekomen; en reserverende mede aan zoodanigen
curator middelen van regten tegen zoodanig~ crediteuren
1
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daarvan, of anderen die op andere gronden
zoodarlige
middelen onderhevig zijn.
9. En wordt vastgeste1d, dat ieder crediteur crediteuren Sekwestratie van
van eenige maatschappij, op gelijke wijze als
orme1d een den boedel .~ener
· za1 of zu 11en mogen m
· 1everen t gen d e 'ven- vennooten.
maatschapplJ ol van
verzoekschnft
nooten van eenige zoodanige maatschappij o den boedel
van zoodanige maatschappij onder sekwestrati te doen stel1en, in gevalle dat eenige zoodanige maatsch ppij door een
of meer van deszelfs vennooten, eenige acte 'an inso1ventie
hebbe gepleegd, met voornemen, of op zoo anige manier,
om de crediteuren van zoodanige maatschap ij te beclriegen,
of hen te verijde1en of op te houden in he bekomen van Maatregelen tegen
betaling der vorderingen door zoodanige m atschappij ver- de afzonderlijke
schuldigd; of indien het decreet van eenig evoegd Geregts- boedtels van ven. maatsch appiJ.. bek omen IS
. gewor d en, en noo en.
hof tegen zoo d anige
de vennooten daarvan, daartoe opgeroepe zijnde, hetze1 ve
niet hebben voldaan, of aan den ambtena met de executie
van zoodanig decreet belast, geen genoeg aam beschikbaar
eigendom tot vo1doening van hetzel ve he ben aangewezen;
en mits het za1 blijken uit het relaas do zoodanig ambtenaar gedaan, of zijn beeedigde verk1arin , dat hij geen genoegzaam beschikbaar eigendom van zoo anige maatschappij
tot voldoening van zoodanig vonnis hee£ gevonden; en elke Order van sekwesorder voor sekwestrat:i,e op zoodanig re uest uitgevaardigd tratie behoeft niet
.. h oewe1 a1 d e venn oten van d e maat-' nooten
tegen al de venza1 van waar d e Z1Jn,
te zijn.
schappij niet daarin zijn begrepen. En nadat de order voor
sekwestratie van eenigen zoodanigen oedel is uitgemaakt,
zullen en mogen gelijke procedures worden gevo1gd en Dezelfde procedure
p1aats hebben betrekkelijk zoodanigen oedel en zoodanigen als in andere ge. .
..
.
t
vallen gevolgd.
vennoo t of vennoo t en, as
l h Ienn Z1Jn voorZien om e worden gevo1gd, en plaats te hebben be rekkelijk andere boedels en andere inso1venten; met die verstande a1tijd, dat
niets hierin vervat zich za1 uit rekken, of uitge1egd
za1 warden, om den crediteur of
editeuren van eenige
maatschappij te verhinderen om t gen eenigen vennoot, Sekwestratie van een
of den afzonderlijken boede1 van eenigen vennoot daar- maatschappij verniet het ne·
·
d oor zoo d amge
·
van, t en aanz1en
van vord ermge
maat- hindert
men v. stappen tegen
schappij verschuldigd, op dezelfde ijze te procedeeren, a1s de vennooten of
hierin is bepaald dat de credite ren van eenig persoon hunne pri.vat~ ?oezullen mogen procedeeren tegen h m en zijnen boede1 ten dels voor mdlvl.
.
.
. ' ..
dueele schulden.
aanzien van vordermgen door z odamg persoon In Z1Jne
individuee1e hoedani.gheid verschu digd. En mede verstaan,
dat het za1 veroorloofd zijn op oodanig request en bewijs
als 1aatst voormeld, en zoodanig ander bewijs indien zu1ks Sekwestratie van
bestaat en vereischt mogt wor en in dezelfde order voor maatschappij en van
boedel
se k wes t ra t'Ie t e begnJ.. pen ('1nd'1 n d' e H 001,.c0 reg t er of an d er afzonderlijke
der vennooten
kan
Regter, a1s voorme1d, zulks za1 goedvinden), zoowe1 de af- in een order worden
zonderlijke boede1 of boede1s an eenigen vennoot of ven- inbegrepsn; doch
1
1
nooten, van eenige maatschapp .. als de gezamen1ijke boedel ~~ !;et!~~~i~~~ J:c~o
van zoodanige maatschappij.
aar de afzonder1ijke of pri- in beslag te worden
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vate boedels van ee en deelhe~ber zal niet worden aangetast

dar van sekvrestrat~~ of in beslag genom n, enkel u1t kracht van eene orde voor
tegen maatscllappiJ. de sekwestratie vap den boedel der maats~happij, waa:~oe
zoodanige vennoot behoort; en wanneer eemge afzonderllJ ke
Boedels vereenigd boedel of boedels met den boedel der maatschappij zullen
zijnde zullen ~redi-begrepen zijn in dezelfde order voor sekwestratie, zullen de
teturen van behided crediteuren van den afzonderlijken boedel of boedels, en
sIenemmen
· d
als ofenhet an
eene- van den boedel J er maatsch applJ·· respec t'1evel''k
IJ geregt1g
boedel is.
zijn, te zamen en zonder onderscheid te stemm'en voor de
verkiezing van den curator of de curatoren, en in alle
zaken betreffende de gezegde boedels dus ingesloten. Altijd
wel verstaan, dat de curator van alle gesekwestreerde boeCuratoren moeten dels dus geconsolideerd, en de curatoren van iederen gezaechter de ~e~enin: menlijken en afzonderlijken boedel, welke zullen zijn ingege~ ·etnladumdimstratie sloten, als boven, in dezelfde orde voor sekwestratie, zullen
..
•
·
apat 10 en.
en d'IStincte
re k emngen
te h ou d en
gehouden zijn afzon d erhJke
van den gezam~lijken boedel en van iederen afzonderlijken
boedel, en de r pectieve crediteuren te rangschikken, en de
rekening en het plan van distributie hieronder vermeld op
te maken, en de uitkeeringen toe te wijzen, en over het
algemeen de respectieve regten en vorderingen van de geconsolideerde boedels op te maken en de zaken daarvan te
vereffenen, volgens de voorzieningen op dat stuk bepaald,
evenzoo alsof de geconsolideerde boedels onder eene afzonderlijke adminjstratie waren.
Sekwestratie door
10. En wqrdt vastgesteld dat ieder crediteur of crediteuren
crediteuren van hoe- van den boedel van eenig overleden persoon of van eenig perdels onder
regter- soon we tt'1g mA wer k el"'k
' b oe d e1 ge1egen
lijke
administratie
lJ onb ek waam om ZlJ.. nen
van andere personen binnen deze Provincie te administreeren, op gelijke wijze als
die eenigerlei acte voormeld een verzoekschrift zal of zullen mogen inleveren om
van insolventie
· ' b.oe d e1 as
1 1nso
· 1vent on d er se k west rat'1e te h ebb en
gaan
hebben. be- zoo d an1gen
gesteld; mits de persoon aan wien de administratie van
zoodanigen hoedel wettig is toevertrouwd, in zijne individueele of fiduciaire hoedanigheid eene actie van insolventie
heeft gepleegd, met voornemen of op zoodanige wijze om
de crediteuren van zoodanigen boedel te bedriegen, of hen
te verijdelen of op te houden in het bekomen van betaling
der schulden van zoodanigen boedel; of mits het vonnis
van eenig bevoegd Geregtsbof tegen eenigen zoodanigen
boedel bekomen is geworden, en de persoon aan wien de
administratie van denzelven wettig is toevertrouwd, hetzelve
niet heeft voldaan, of daartoe opgeroepen zijdne, aan den
officier met de uitvoering van zoodanig vonnis belast, geen
genoegzaam beschikhaar eigendom tot voldoening van hetzelve heeft aangewezen, en tnits het zal blijken uit het relaas doot zoodanige persoon gedaan, of zijn beeedigde verklaring, fiat hij geen genoegzaam beschikbaar eigendom, aan
zoodanitn boedel behoorende, tot voldoening van zoodanig
vonnis eeft gevonden; en na dat de order van eenig zoodanige ekwestratie is uitgemaakt, zullen en mogen gelijke
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procedures worden gevolgd en plaats hebben,
kelijk Dezelfde procedure
zoodanige boedels en de personen aan wie de admi istratie te worden gevolgd.
daarven is wettig toevertrouwd, als hierin zijn voor ien, om
te worden gevolgd en plaats te hebben betrekkelij andere
~
boedels en andere insol venten.
11. En wordt vastgesteld, dat. elk voorregt en agt door V~rantwoordelijk
deze wet verleend aan eenigen erediteur ten aa zien van held en voorregten
· seh u ld d oor eemgen
·
· 1vent aan h em n d'IVI'd ueel eenigerlei
van vennooten
eemge
1nso
maat- van
verschuldigd, en elke verantwoordejijkheid of~boete door schappij, of van perdeze wet op eenigen zoodanigen crediteur gele d zal ziJ'n sonen de boedels v.
..
en wordt biJ.. deze wet ver klaard te ZIJn,
verl . n a' aan en' anderen besturende.
gelegd op den vennoot of vennooten van eenige maatschappij, ten aanzien van eenige vordering aan zoodanige maatschappij door eenigen insolvent verschuldigd, en zal worden
verleend aan en gelegd op ieder persoon behoorlijk met de
administratie van den boedel van eenig ove leden persoon,
of van eenig persoon wettig of werkelijk nbekwaam om
zijnen boedel, gelegen binnen deze provi cie te administreren, ten aanzien van eenige vordering aan zoodanigen
boedel door eenigen insolvent verschuldig . Met dien verstande altijd, dat in het opnemen van
t getal stemmen
bij eenige bijeenkomst van crediteuren, of het getal van
crediteuren die het certificaat van eenigep insolvent hebben
geteekend, de vennooten van eenige iatschappij, en alle
persoden aan wie de gezamentlijke adm'nistratie van eenigen
boedel als voormeld is toevertrouwd, s chts tot eene stem Vennooten hebl)en
geregtigd zullen zijn en als een perso n beschouwd zu1len sl~chts eene stem op
worden.
'
btJeenkomsten, enz.
12. En wordt vastgesteld, dat de partij eenige order Bezorging der order
voor sekwestratie bekomende dezel v dadelijk aan het kan- voor sekwestratie
t oor van d en b a1·JU w van d eze
' p rov~nme
· · t en ZIJ·· nen k an t ore Baljuw
ten kantore
van den
en onderte Pretoria, of aan den onder-baljuw van het distrikt in Baljuw, en pligten
zoodanige order was uitgevaardigd, zal moeten bezorgen, dier ambtenaren
en de gemelde baljuw of onder-baljuw zal de gemelde order daarop.
moeten registreren, en daarop den dag en het uur van de
aangifte moeten aanteekenen, en de onder-baljuw zal onverwijld overleveren of doen overleveren, aan den hoofdbaljuw, ten zijnen kantore te Pretoria, iedere order aan
hem overhandigd nadat dezelve zal zijn geregistreerd zoo
als voorzegd, en de gezegde hoofd baljuw zal ten zijne
kantore ieder zood.anige order ~ls laatst voormeld registreren
en den dag van ontvangst ffr van er op aanteekenen, en
de Baljuw zal onverwijld aa' den Meester van het Hooge
Hof overleveren of doen ov leveren iedere order als voorwas overhandigd of van zijn
zegd, hetzij dezel ve aan he
onder-baljuw ontvangen; e de gezegde Meester zal, wanneer de order is uitgemaa
ter instantie van crediteuren,
dezelve in de Gmwernemt nts Oourant van deze provincie Publicati.e door
doen bekend stellen · en lke insolvent eenige order voor Meester m Staat&. b ek omende,
'
' Meester van het couramt.
se k wes t rat 1e
z l mede aan de:n

.
1
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Hooge Hof moeten be orgen eene lijst, bevattende, uaar zijn
beste weten en geloof, de namen en woonplaatsen van zijne
onderscheidene credite ren.
Beslag op den bQe13. En wordt va. tgesteld, dat de Meester van het Hooge
del door Meester en Geregtshof, wanneer nige boedel zal worden g~steld onder
hole tde worden
sekwestratie in zij ne an den, door zij nen bode 1ntreden en
ge eg .
.
.
beslag op den boe d l zal d oen l eggen, on d er 1nventar1s
daarvan; en wannee dezelve zal worden gesekwestreerd op
het request van ee igen crediteur zal de bode vergezeld
Crediteur of zijn worden door den er iteur die het request heeft ingeleverd,
agent zal den bode of iemand door he
geauthoriseerd ten behoeve van hemvergezellen.
zelve, en de andere crediteuren van den gemelden boedel;
en wanneer de ge elde boedel zal worden gesekwestreerd
op de overgaaf van eenigen insolvent, zal het iederen crediteur of den age t van eenige van de crediteuren van
den insolvent vrijs an om den boue te vergezellen, en met
hem tegewoordig e zijn gedurende het uitmaken van den
inventaris als vooLmeld.
Bode verpligt copy
14. En wordt7 vastgesteld, dat wanneer eenig beslag als
inv~ntar~s en kennis- voormeld is gelegd op eenige roerende goederen behoorende
gevmg m Engelsch
.
.
.
'
.
en Hollandsch te aan een1gen 1nsolventen boedel, u1t krachte van een1ge
laten bij persoon in order voor de se~westratie daarvan, de bode, zoodanig bebezit van roerende slag leggende aa den persoon in wiens bezit eenige zoogoederen door hem
.
d '
b 1
d
.
k ··
in beslag genomen. dan1ge goe eren~n es ag wor en genomen, eene oplJ van
den gemelden i ventaris zal moeten afgeven, waarbij gevoegd hebbende en~ kennisgeving in de Engelsche en Hollandsche taal, d t de goederen daarin vermeld, door den
gemelden bode, it krachte eener order voor de sekwestratie
daarvan, in bes ag zij n genom en; en dat ieder persoon die,
wetende dat dezelve dus in beslag zijn genomen, dezelve of
eenig gedeelte aarvan, zal verkoopen, wegnemen, verbergen
of ontvangen, met voornemen het gezegde beslag te verStr~fbepaling .~oor ijdelen, onder vig zal zijn, op overtuiging van zoodanige
eemge bemoeiJmg overtreding te worden gevangen gezet met of zonder harden
met
· t··a
· t t e b ovengaan
'
d e zeven Jaren.
·
eindedegoederen
het beslagten
tearb e1·a , voor' e mgen
IJ n1e
verijdelen.
Met dien ver ande altijd, dat het zoodanige bode zal vrijVerzegelen van goe- staan, door h t verzegelen van eenige bewaarplaats, kamer
deren door bode in of kast in he huis alle artikelen te verzekeren we1ke het
beslagiemand
genomen.
Hij h em 1n
· d e t oetemng
{' '·
··
mag
in bezit
van Z1Jnen
p 1·1gt noo a·'1g za1 voorlaten.
komen dus e moeten verzekeren, geene noodige hindernis
of ongerief aan eenige partij daardoor veroorzakende ; of
eenig persoo in het huis te laten blijven om dezelve te
Rapport, door bode bewaken; e de gemelde bode zal dadelijk zijne verrigting
aan den Meester. van het ge e1de bes1ag aan den Meester van het Hooge
Geregtshof oeten rapporteren, die zoodanige maatregelen za1
nemen, en zoodanige directien geven voor de zekere bewaring
van zooda ge goederen a1s hem zullen dienstig voorkomen.
Landdrosten ~.ullen
15. El[l wordt vastgeste1d, dat de Landdrosten van deze
behulpzaam ZlJn provincie, ln hunne respectieve distrikten behulpzaam zullen
zijn in de /handhaving Vftn deze wet en van de voorzieningen
I
I
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daarvan, en tot dat einde, alle zoodanige dingen ullen doen onder order van het
of order Hof.
als vereischt zullen worden door eenig regleme
van het Hooge Geregtshof, uit hoofde van deze et.
16. En wordt vastgesteld, dat de Baljuw an de pro- Baljuws, onder-Bal·
vincie of door zichzelven, of door een van zij e afgevaar-juws en boden der
· Landdrosthoven
d1·gden,' en d e b od e van d e I . . andd ros thoven, aart oe geinzullen pligten hen
strueerd zijnde door den Meester van het Hoo e Geregtshof, opgelegd vervullen.
verpligt zullen zijn binnen de distrikten waari zij respectievelijk zijn aangesteld, zoodanige pligten te ve vullen als bepaald zijn door deze wet, of door eenig regl ment of order
van het Hooge Geregtshof, uit hoofde van eze wet, door
een bode te worden gedaan en uitgevoerd en zij zullen
ontvangen tot hun eigen gebruik voor zood/anige dienst, uit
de baten van zoodanigen insolventen boed~i, zoodanige redelijke onkosten als zijn, of zullen zijn, toeg~kend voor hunne
dienst door het Hooge Geregtshof.
17. En wordt vastgesteld, dat het iede e rekwestrerenden Dagvaarding van increditeur die behoorlijk eene orde zal be omen hebben om solvent om redenen
den boedel van zijnen debiteur onder se westratie te stellen, aan
t~ tobonedn wa~rtom ZlJn
oe e1 n1e
zal vrijstaan daarop het proces van he Hooge Geregtshof zal worden verklaard
uit te nemen om den debiteur te dagv arden, dat hij voor g~!ilekwestreerd te
het Hof of voor het Rondgaande Hof v n het distrikt waarin ziJn.
de debiteur woont verschijne op eenen z keren dag, te worden
bepaald door gezegde Regter die zood nige order uitmaakt.,
als aan den gemelden Regter zal di 1stig voorkomen, om
red.en aan te toonen waarom zijn oedel niet bij decreet Exploit der dagvan gemeld hof zal word en geoor eeld gesekwestreE'rd te vaarding.
zijn ten voordeele zijner crediteuren; en gezegd proces zal
moeten worden geexploiteerd op de elfde wijze als volgens
de wetten is of zal zijn voorzien v or het exploiteren van
eenig ander proces van het gemeld Geregtshof. W el te verstaan, dat indien eenig debiteur eertig dagen afwezig is Indien debiteur 40
geweest van zijne gewone woonpl' ats of bezigheid in deze dagen af~ezig copy
Provincie copiJ' en van de gemeld · dagvaarding ook zullen dagvaardmg op deur
'
.
Hoog Geregtshof en
moeten worden aangeplakt op de mtendeur van het Hooge in Staatscov.rant.
Geregtshof, en in de Gou.venwment, Oourant dezer Provincie
gepubliceerd.
18. En wordt vastgesteld, da het, op den dag bepaald Hof zal uitspraak
voor eenig persoon om red en a n te toonen waarom zij n doen of o:der van
boedel niet zal worden geoorde ld te zij n gesekwestreerd, sekwdestrbatkie zallt' d
..
..
d
k
wor en e rac 1 1g ,
aan h et H of zal VriJStaan om eWIJS van e za en voor- uitgesteld, ofandermeld te ontvangen en daarop u' spraak te doen, of de ge- zins, en gevolg
melde persoon, daartoe wettig z' nde gedagvaard geworden, daarvan.
z~l moeten verschijnen op de gemelde dagvaarding dan
met; of, nadat voldoende red n ten hunnen genoegen is
aangetoond, de gemelde uitspr ak voor eenigen redelijken
tijd ter hunner discretie uit~e stellen.
En indien de
rek~est:J;erende crediteur in ge reke zal blij ven om te verschiJnen, of zijne gemelde vo dering of de acte van insolventie te bewijzen, ten genoeg n van het Hof, zal en mag het
!

I

I
Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

I

/874

[1880

aan gemeld Hof vrij staan, e gemelde order voor sekwestratie
op te schorten, en gemeld request van de hand te wijzen, of
verder bewij s van de zake daarin vervat te eischen, zooals
Indien de sekwes- het gemeld Hof zal diens ig oordeelen. En wanneer eenig
tratie van de hand z0odanig request door ge eld Hof van de hand za] worden
wordt
· ·· b etreuen
.£r
d e d en b oe d e1 van d en
len
allegewezen
zaken enzul- gewezen, zu l len a11e k wes 1en
kwesties geregeld persoon, tegen wien het el ve was ingediend, of eenig regt
worden als ofpe~itie van zoodanig persoon, of van zijne C"~"editeuren of debiteuren,
~~~It se~;i~s;~~i~~d. of de wettigheid van enige vervreemding, transport, gew csehenk, cessie, levering, hypotheek, pand, betaling, kwijtschelding, overgave of o tslag, door zoodanig persoon gedaan,
of betaling aan zoodani persoon gedaan, worden geoordeeld
en geregeld, alsof zoodanig request nimmer was ingeleverd.
Indien request onge19. En wordt vastiesteld, dat indien het aan het Hof,
grond o~malitieus is voor hetwelk eenig persoon dus gedagvaard is op zoodanig
~:~rg~~~~~~:~~~~da~request, zal kom~n te blijken d~t het geme.l~e request ongede!ijk bewijzen of grond, of zoodamg reqvest vexatleus of mahtleus was, zal het
actie instellen.
aan het gemelde Hof vr~jstaan den gemelden persoon, op zijn
daartoe gedaan verzoek toe te staan dadelijk alle schade te
bewijzen welke hij verl:aard daardoor te hebben geleden en aan
den gemelden persoo zoodanige vergoeding voor de gemelde
schade toe te wij zen, als gemeld Hof zal dienstig oordeelen,
of anders aan gemel e partij zijne actie over te laten voor
de gemelde schade.i
Sekwestratie her20. En wordt v stgesteld, dat indien nadat eenige order
nieuwd door and er is uitgemaakt gew den voor de sekwestratie van eenigen
crediteur
· ~/
daarvan. en ""uevolg b oe d e1, d e vor d erup.gen
van d e rek westreren d e ere d'1teuren,
of eenigen van h~n, ontoereikend bevonden zijn om zoodanige crediteurenfe geregtigen tot het verzoeken en bekomen van zoodanig order voor sekwestratie; of indien zoodanige order zal
orden opgeschort ingevolge de toestemming of nalatigh id van den rekwestrerenden crediteur of
crediteuren, of zijne of hunne heimelijke overeenkomst met
den insolvent, zal het aan gemelde Hooge Hof of Rondgaand Hof, op aanzoek van eenigen anderen crediteur of
crediteuren, welke vordering of vorderingen de waarde hiervoren bepa.ald bedragen, en verschuldigd zijn geworden
bevorens de gemelde order tot sekwestratie, en die ten
tijde van zoodanig aanzoek de beeedigde verklaring of verklaringen en het certificaat hiervor<:m vereischt, zal of zullen
produceren, te gelasten, dat de gemelde sekwestratie zal
worden hernieuwd en vervolgd alsof dezelve oorspronkelijk
bekomen ware geworden op het request van den laatstgemelden crediteur of crediteuren; en daarna zal de gemelde
sekwestratie worden hernieuwd met al de gevolgen en uitwerking daarvan, also£ dezel ve nimmer ware opgeschort.
Vervreemding, ces- Uitgezonderd alleen, dat wanneer de sekwestratie zal zijn
s~~' enz., in tusschen- hernieuwd na dezel ve zal zijn opgeschort, de validiteit van
tlJd beschouwd
gedaan te wor· d ere verv1eem
.
d'1ng, t ranspor t , g1'fte, cess1e,
· 1evermg,
·
h ypoden
als 1e
of de vernieuwde theek, pand, betaling, of kwijting, overgave, of ontslag,
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gedaan door zoodanigen insolvent,
den tijd van order de oorspron·
het opschorten van de order voor sekwestra e, en den tij d kelijke ware.
van het maken van de order voor het ernieu wen van
zelve, zal worden beoordeeld en beslist op zul en gelijke gronden en principes, en geene andere, als n~ar egten toepasselijk
zouden zijn, indien zoodanige order voor vernieu wing eene
primaire en oorspronkelijke order voor sekwestratie ware.
21. En wordt vastgesteld, dat in ien eenig persoon, Betalingofsecuriteit
tegen wien eenige order voor sekwest atie is uitgemaakt, door insolvent a~n
·
d d'Ie d. eze1ve h ~e f t b ek ome , ~emg
· ge ld z.al b e- aanzoekende
crediaan 1eman
teur gegeven na ortalen, of aan eemg zoodamg persoon emge voldoemng of der voor sekwestrasecuriteit voor zijne vordering of voor eenig gedeelte daar- tie, maakt een .nieuwe daad van msol·
van geven of l everen, waar d oor ~oo d . 1g persoor: meer op ventie uit. (vid. g4.)
het pond zal ontvangen ten aanz1en Jner vordermgen, dan
.
hij geregtigd zoude zijn te ontvangen indien de sekwestratie.
was voortgezet en de boedel onder e crediteuren daarvan
verdeeld, volgens hunne wettige reg en en preferentien, zal
zoodanige betaling, geschenk, lever· g, voldoening of securiteit eene nieuwe acte van inso ventie zijn. Een ieder Zoodanig crediteur
persoon dus zoodanig geld, gesch nk, levering, voldoening zal mo.~ten opgeven
of securiteit ontva~gende, zal in e_val de sekw~stratie na- ~:!va~~e~~zo;e h~~!~
derhand door eemgen anderen c ed1teur of cred1teuren, op ten van vernieuwing
de hiervoren vermelde wijze w dt voortgezet, of wanneer betalen, en zijn a~n
eene nieuwe order voor sekwestr tie wordt uitgevaardigd, op spraak of vordermg
.
.
d d
.
l
.
d .
. . verbeuren.
zoo d amge meuwe aa van Ins vent1e zoo amge secuntmt
moeten opgeven, en het gemel geld, geschenk, of de volle
waarde daarvan, terug m0eten etalen aan zoodanig persoon
of personen, als het Geregtsh f zal benoemen ten behoeve
van de crediteuren van zooda igen insolvent, en zal al de
kosten moeten betalen, welke door eenigen anderen crediteur
gemaakt zullen worden om e hernieuwing van de gemelde
sekwestratie te bekomen, en het geheel van de schuld door
verschuldigd verbeuren.
zoodanigen insolvent aan h
22. En wordt vastgest d, dat de verdere uitvoering van Geyolg van de order
alle vonnissen tegen eenig
insolvent of zijnen boedel voor van ~ekwestratie op
het bedrag van eenige sch ld of somme gelds, nadat eenige ~~~~~ssen en exeorder voor sekwestratie v n zoodanigen boedel bij den baljuw of zoodanig onder-b jvw als bovengemeld, ter sekwestratie is bezorgd, zal
oeten ophouden zoolang zooda.nige
sekwestratie voortduurt. En bij aldien de insolvent in de Schuldenaar in
gevangenis is onder ee g decreet van civiele gijzeling, ver- h~chte~.is ~mder cih ld f k
v1ele giJzelmg of
.
.
.
1ee~ d t en aanz1en
va eemg vonn1s, se u , o -oste. of voor niet nakomen
eemge order van in chtenisneming ten aanzien van de van een vonnis,
weigering om te vold en aan eenige order voor de betaling wordt ontslagen op
·
· · 1e act'1e, mag h''IJ mt
· ZlJne
·· of
verzoek
tenzij Hof
v a n geld en, gegeven · n eemge
c1v1e
Regt~r zulks
hechtenis worden o tslagen, in zooverre dezelve is teweeg weigert.
gebragt uit krachte van eenig decreet, order of arrest, als
voorzegd bij order van het Hooge Hof, of eenigen Regter
daarvau, of van enig Rondgaand Hof, ingeval zoodanig
Hof of Regter ni t reden zal zien om de gezegde orde te
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Vonnis en kosten weigeren, daak-uit zal
orden onts1agen. En het zal den
worden bewezen in persoon, regt hebbend op zoodanig vonnis, vrij staan de
den boedel.
vordering te bewijzen, b enevens d e k osten d aar d oor verzekerd tegen den gese estreerden boede1, en het voordeel
daarvan te trekken bij verdeeling van den geme1den boeci.e1;
en waar eenige goeder n in beslag zij n genomen door wettig
proces voor de vold ning van eenig vonnis, en niet verGoederen in beslagkocht zijn geword~n f verkocht zijnde het provenu daarvan
genomen en oponuitgekeerd zal blijven in de handen van den baljuw of
brengst erdvand
andere regtsbeambten, zullen zoodanige goederen of opbrengst
komen
on er e on d er sek westrat'1e wor d en ges t eld op ge1"
.. a1s eemg
.
sekwestratie.
1J k e WIJZe
Crediteur die vonnis and er gedeelte van ~en in sol venten boedel; en de persoon,
heeft bekomen heeft zoodanig vonnis bezittende, za1, bij de verdeeling van den
preferentie voo; kos- gemelden boedel tot·. zoodanige preferentie geregtigd zii n in
ten van lastbnef en
'
·
d
·
"
executie maar niet den opbrengst van ~e goe eren dus 1n beslag genomen of
voor schuld of kos- verkocht, naar het geval moge zijn, op den tijd bij het
ten v66r lastbrief. inleveren bij den baljuw of onder-baljuw van de vermelde
order voor de kosten door hem gemaakt ten aanzien van
het beve]schrift van exe.cutie en het ten uitvoer leggen van
hetzelve, maar niet voo,r het bedrag van de uitspraak, of
van zijne kosten gemaa~t bevorens het uitnemen van zoodanig bevelschrift van executie.
Gevolg van. de order
23. En wordt vastgesteld, dat alle actien hangende tegen
va~ .. sekwestratie op eenigen insolvent voor eenige schuld of vordering welke tegen
~ctten tegen een
zijnen boedel kan bewezen worden. en alle procedures daarin,
msolvent.
. ord er 18
· u1'tgemaak~b ·voor d e sek wes trat1e
· van
nad at eemge
zoodanigen boedel, uit krachte daarvan zullen ophouden; en
de insolvent in gijzeling zijnde onder eenig arrest verleend
Insolvent, indien in tot securiteit van eenige schuld of vordering ten aanzien
gijzeling, vrijgelaten. van welke zoodanige actie zal zijn ingesteld, mag bij het
gezag en onder de conditien in de voormelde sectie vervat,
daaruit worden ontslagen, en het zal den eischer in zoodaEischer kan vorde- nige actie vrijstaan, om zijne vorderingen, benevens de
ring en kosten, tot getaxeerde kosten van het regtsgeding, tot op dien tijd ge01?. dag gemaakt, be- maakt, tegen den gesekwestreerden boedel te bewijzen, en
WIJzen.
het voordeel daarvan te trekken bij de verdeeling van den
Actien tegen insol- gemelden boedel; met dien verstande nogtans, dat alle
ven.t vo?r ?nzekere actien hangende tegen eenigen insolvent voor schade, ver·
of ongehqmde~rde klaard te zijn geleden wegens eenige beleediging of veron·
schadevergoedmg,
l''k'
f
b k'
.
opgeschorst tot be- ge 1J 1ng, o wegens ver re 1ng van eemg contrakt door
noemi?g van cura- hem gepleegd, zoodanige schade onzeker zij nde of tot ver·
tor, die geda~vaard haal van eenige vordering ongelikwidE>erd ten opzi.gte van
wordt de actie te
.
verdedigen, enz.
deszelfs bedrag, en alle procedures daann zullen, nadat een
order is uitgemaakt voor de sekwistratie van zijnen boedel,
ophouden totdat een curator zal zij n gekozen voor de
adminislatie van denzelven, indien de sekwestratie zoo
lang in racht zal blij ven ; en daarna zal de eischer in zoodanige ctie na den curator te hebben gedagvaard om zoodaEischer, die trium- nige ac~ie op te nemen en te verdedigen, mogen voortgaan
pheer~ kan vonnis om

de/ uitspraak van het Geregtshof daarop te bekomen, en
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de gemelde uitspraak bekomen zijnde, be vens de ge- en kosten tegen
taxeerde kosten van het regtsgeding, zullen een vordering boedel bewijzen.
zUn die tegen den gemelden boedel zal wor n bewezen.
~ 24. En wordt vastgesteld dat alle act.ie begonnen door Gevolg van de order
eenig persoon, wiens boedel naderhand als insolvent onder va~ .. sekwestratie op
· za1 wor d en gest eld , voor eem·
doorbegonnen.
den
sekwestratw
seh u ld of vor- achen
insolvent
dering aan den gemelden boedel verse uldigd, en alle
procedures daarin, nadat de order voor oodanige sekwestratie is uitgemaakt, zullen moeten op ouden, totdat de
curator daarna verkozen voor de adm · istratie van den
gemelden boedel, zal beslissen of hij dez lve wil voortzetten
of staken; en de curator zal verpli.gt zij zoodanige verkje- Curatormoetbinnen
zing te doen binnen zes weken, nadat ennisgeving tot dat 6 weken besliseen.
einde aan hem zal zij n gedaan doo eenigen verweerder
in eenige zoodanige actie of zal anderzi s beschouwd worden
dezelve te hebben laten varen. Met di n versiande altijd, dat Insolvent mag ongeieder insolvent persoon zal worden t egelaten om op zijn hinderd voo~tg.aan
·
" e1gen
·
· ac t'1e voor t t e steld
met eene
mgeeigen
naam en t ot ZIJn
voor d e , eemge
voorache
persoonzetten, welke door hem v66r zijne i solventie is begonnen, lijke beleediging,
voor eene personeele beleediging of verongelijking hem ofenz:, van hemzel.!e
iemand van zijn huisgezin aangeda n; en alle schaden ~n ~~i~~~~~~ van ZIJn
interessen welke zullen mogen
orden gerecou vreerd 1n
eenige zoodanige actie, zullen niet gaan noch behooren tot Schadevergoeding,
den insolventen boedel, noch ook eenig eigendom bewezen alzoo ~ekomen, enz.,
met naar den
· so1ven t m· t zoo d an1ge
·
· t eressen t e gaat
d oor d en m
seh a d e en 1n
boedel.
zijn gekocht of verkregen.
25. En wordt vastgesteld, d t de Meester van het Hooge Benoeming en kenGeregtshof nadat eenige boedel onder sekwestratie is ge- nisgeving door den
'
.
Meester van twee
steld gew?rden, op overgaaf daa van als Insolvent, of v~r- publieke bijeenkomoordeeld IS geworden om te wo den gesekwestreerd, dadehJk l!iten van crediteuren
berigt daarvan zal moeten doe geven in de Staat.c;courant voor bewijs van
d eze; p rovmCie,
· · en d aar b"IJ t we publ'1ek e b"1.1 een k oms t en d er van
schulden
en kiezing
curatoren.
cred1teuren van zoodanigen bo del zal moeten bepalen, op
zoodanige tijden en plaatsen 3f. s hij het geschiktst voor al
de belanghebbende partijen za{l oordeelen, de eerste tot het Eerste bijeenkomst.
ontvangen van bewijzen der N'orderingen tegen den gemelhetzelfde einde, en om eenen Tweede bijeenkomst
den boedel, en de tweede
curator te verkiezen voor de' bereddering, beheering en verzoodanige publicatie zal wordeeling van denzelven. E
den beschouwd als berigt aarvan aan alle personen die
redelijkerwijze kunnen v rondersteld worden dezelve te
hebben gezien. En de tij en en plaatsen dus bepaald tot
het houden van eenige
r voormelde bijeenkomsten, zullen
op vertooning van rede aan den gemelden Meester of aan
het Hooge Geregtshof d or eenige partij ontevreden met de
bapaling door den Mee ter gedaan, mogen worden veran- Verandering van
derd, van welke vera dering dadelijk berigt zal moeten tiJ.d en plaats van
· d e S taatscourant; met d'1en vers t an d e biJeenkomst.
gege ven wor d en 1n
altijd, dat indien het zal komen te blijken aan den gemelden Meester, voor dat hij berigt heeft doen geven als

toi
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voormeld, dat de goeder~n en effecten van den insolvent
geschikt voor de betaling zijner schulden, geen vijf-enzeventig pond sterlin~ waard zijn, hij zulks in de ge.
· me d e za1 moeten
zal sp c1"fi ceren; en d aann
melde ad vertent1e
kennis geven: dat tenzij en in de eerste bijeenkomst, opgeroepen als voormeld, zal .,antoonen dat de goederen en effecten
van den insolvent de walarde van v~jf-en-zeventig pond sterling
te boven gaan, de Meester, of Landdrost zoodanige bijeenIn zulk geval worden komst houdende, summierlijk zal voortgaan om de vordede vorderingen met ringen, welke in zoodanige bij eenkomst zullen bewezen
::~g~c~~~~e~n e~u~!~ worden, te rangschikken volgens hare respectie~e preferentor benoemd.
tien; en te gelasten~at. de opbrengst van den m sol venten
boedel dienvolgens d elijk zal worden verdeeld door eenen
curator, als dan te worden gekozen door het meerder gedeelte der crediteure , in getal en bedrag, zoodanige bijeenInsolvent tegenkomst bijwonende.
n in zoodanig geval zal de gemelde
woordig bij eerste insolvent in zoodani e eerste bijeenkomst voor de crediteuren
bijeenkQmst en moet
k
h
t
··
rekenschap geven. moeten compareeren, om re ensc ap e geven wegens Z1Jne
insolventie, en zal, daartoe gerekwireerd wordende, daarin
alle zoodanige andere zaken en dingen moeten doen en volbrengen, als hieronder vereischt worden om door hem te
worden voldaan ot volbragt in eenige bijeenkomst van crediteuren, onder voorzieningen dezer wet. En indien het in
de gemelde eerste bijeenkomst, welke bijeenkomst van tijd
tot tijd zal kunnen worden verdaagd, indien de Meester of
Landdrost het noodig zal oordeelen dezelve te verdagen,
nog zal blijken aan den gemelden Meester ofLanddrost, naar
het geval moge zijn, voor wien dezelve wordt gehouden, dat
de beschikbare baten van den gemelden boedel het bedrag
van vijf-en-zeventig pond sterling niet te boven gaan, zal
het den gemelden Meester of Landdrost vrij staan om de
crediteuren, die dezelver vorderingen in zoodanige bijeenkomst bewezen hebben, volgens de wettige orde van dezelver
preferentie te rangschikken, en aan de crediteuren om eenen
curator te verkiezen tot de bereddering, beheering en verdeeling van den boedel van den gemelden insolvent, volgerts
de orde van rangschikking; en den gemelden curator te
gelasten dezelven dadelijk overeenkomstig te beredderen, te
Wat bij zoodanige beheeren en te verdeelen. En verder zal de gemelde Meester
bijeenkomst mag
of Landdrost in de gemelde eerste bijeenkomst respectievelijk
worden gedaan.
moeten uitoefenen alle magt en gezag welke door hem in
eenige bijeenko st van crediteuren onder de voorzieningen
dezer wet zulle mogen worden uitgeoefend, en daarin mede
alle zaken en di gen moeten doen en volbrengen, welke moeten
worden gedaan voor de finale vereffening van den gemelden
Kleedingstukken,
boedel. En
creJiteuren, tegenwoordig bij de gemelde
~eu.b6lls, enz , aan eerste bij eenk
st zullen alsdan moeten beslissen welk gemsolvent toegelaten
d
'd.
.
· deelte van e klee 1ngstukken, beddegoed, hu1smeubelen en
gereedschappe van den insolvent zullen worden uitgezonderd
van de verko ping van zijne roerende goederen, en aan
Maatregelen in zaken waar effecten _de
waarde van £ 75 met
te boven gaan.
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hem zullen worden toegestaan ; en zullen mede aan den Directies aan curator
gemelden curator zoodanige directien omtrent de beHturing gegeven.
van den gemelden boedel geven, als aan hen al dienstig
voorkomen. En geene andere bijeenkomst zal daarna gehouden warden, anders dan om redenen vertoo d aan den
geroelden Meester door eenigen curator of credi eur van den
gemelden boedel als de gezegde Meester zal noodig oordeelen dezelve te gelasten.
26. En wordt vastgesteld, dat in alle g vallen waar Voor wien bijeeneenige bijeenkomst voor het bewijs van schul en of voor komsten van credi. .
l
d
d'
d teuren moeten gede verk1ez1ng van cnratoren, za wor en bep al te wor en houden worden.
gehouden te Pretoria, dezelve plaats zal moe n hebben ten
overstaan van den Meester van het Hooge
eregtshof; en
indien in een ander distrikt van de Provi cie anders dan
het distrikt Pretoria, alsdan ten overstaan an den Landdrost van het distrikt onder directie van en Meester van
het Hooge Geregtshof; en de gemelde Mee ter of Landdrost Ele~tie van curator.
zal de stemmen van de crediteuren moet
opnemen en de
partij, aldus gekozen, tot curator van de gemelden boedel
verklaren; en in alle gevallen waar zo danige bijeenkom- Landdrost certifisten gehouden zullen zijn voor de L ddrost van eenig ceert handelingen
distrikt, zal hij dadelijk de handelinge daarin moeten cer- aan Meester.
tificeren aan den gezegden Me.ester.
27. En wordt vastgesteld, dat i dere crediteur zijne Bewifs van schulden
vordering teo·en den gezegden boedel zal moeten bewijzen moet door Meester
of Landdrost word en
ten genoegenb van den M eester van 11~1et H ooge Geregtsh of aangenomen
of verof den Landdrost die de vordering z l toestaan of dezel ve worpen.
verwerpen als niet bewezen. En ie er crediteur zal zijne
vordering moeten bewijzen bij verk ring, welke zal moeten Vordering moet onbeeedigd worden voor den Meester, of Landdrost, of eenige de:ste.und zijn door
Commissaris aangesteld door het ooge Geregtshof om ver- b.eeedigde verkla:'
rmg. Inhoud d1er
.
klarmgen af te leggen, of een Vr deregter, en zal moeten verklaring.
bevatten den aard van de voorge ende schuld, en indien
zoodanige schuld oorspronkelijk den schuldeischer zel ven
is aangekomen, dat dezel ve eene/ ware en regtmatige schuld
is, en wanneer zoodanige schuld den declarant is aangekomen
bij cessie of anderzins van eenig ander persoon, dan dat de
schuld eene juiste, ware en wettige schuld is, naar des declarants beste weten en vertrouwEm; en zoodanige verklaring
zal moeten bevatten welke andere personen, zoo er eenige
zijn, behalve den insolvent, v;erbonden zijn voor de gezegde
schuld of eenig deel daarvan" of dat er geen zoodanige personen verbonden zijn, en zal moeten melden alle verbanden
of securiteiten welke de d~clarant, of iemand anders voor
zijn gebruik, van den ins~lvent zal houden voor de securiteit van zoodanige schulfi of van eenig deel daa1·van, en
zal moeten verklaren de 1chtheid van alle bewijzen en getuigenissen van schuld weJke de declarant bij zijne gezegde Bewijs van vordeverklaring zal produceren.j Altijd wel verstaan, dat het den ring door klerk,
Meester of Landdre>st za~ vrij staan, waar hij zal bevinden agent, enz.
I
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dat eenige klerk, agent, o andere persoon uitvoeriger bekend
is met den aard van de s huld, welke men zoekt te bewijzen,
dan de crediteur zelf is gezegden klerk, agent of andere
persoon toe te laten de oormelde verklaring te beeedigen,
met zoodanige verandering n als daardoor noodig zullen worden.
Creditaur buiten- En mede wel verstaan, dat iedere crediteur die buiten of
landsch zijnde en afwezend uit de Provi ie is, in gevalle h~j geen bekende
geen bekwaam as:~nt agent of gevolmagtigde in deze Provincie heeft bekwaam om
hebbende kan biJ
..
'
.
verklaring buiten- de voorgewende schuld te heWIJzen of te staven, de nood1ge
landscb doen.
verklaring kan afleggen jten overstaan van eenig persoon bevoegd om eeden af te ntmen, op de plaats waar h~j woonachtig
is, zoodanig persoon d~r eenige autoriteit ten dien behoeve
verklaard zijnde daart e geregtigd te wezen, indien zoodanige crediteur woonac ig is in eenige van Rarer Majesteits
Zoodanige verkla- bezittingen; en indien lzoodanige crediteur elders woonachtig
ring te worden ge- is, alsdan zal de gezegfle crediteur als zoodanig gecertificeerd
certificeerd.
worden door een Brit~che minister of consul of een notaris
publiek; en wel te verstaan, dat het aan het Hooge Hof of
Finale beslissing op eenig Rondgaande Hof op aanzoek van eenige belanghebvorderingen door bende partij zal vrijstaan eenige schuld finaal toe te staan
Hooge ofRondgaand
'
.
Hof -dat ook voort- of te verwerpen, welke door den Meester of Landdrost 1s
gang v. opgescborte toegestaan of verwo~· en, of eenige actie toe te staan welke
actie tegen insolvent zal zijn aangevange tot het bewijzen of recouvreren van
kan bevelen. •
· zoo d amge
· se h ld t egen d en 1nso
· 1vent b evorens d e seeen1ge
kwestratie, en welke ten gevolge daarvan is opgeschort te worden voortgezet na d verkiezing van eenen curator zal hebben
plaats gevonden, en na de curator dus verkozen zal zijn behoorlijk gedagvaard om zoodanige actie op te nemen en te defenderen; en indien d4 eischer daarop vonnis zal hebben bekomen, zal hij wordefi gerangschikt op den insolventen boedel
Het Hof kan ook voor het bedrag van zoodanig vonnis. En mede wel verstaan dat
kwestie va~ bewijs zoodanig Hof als voormeld bevorens finaal te beslissen over
van vordermg naar
f
'
·
Meester of Land- het toestaan o verwerpen van eene schuld, zoodamge zaak
drost remitteren ofzal kunnen verw£''zen naar den Meester of Landdrost voor
pleidooien gelasten. verder bewijs, of gelasten dat eenige kwestie van feiten zal
worden beproefd ij proces door pleidooijen en bewijzen, of
zoodanigen ander n gang volgen als het Hof raadzaam zal
oordeelen.
'
Welke scbulden
28. En wordt vastgesteld, dat alle schulden, door eenigen
bewijsbaar. ingeval insolvent verschuldigd ten tijde van adjudicatie of overgaaf,
van wederzijdsche tegen ZIJnen
..
b oe~el zull en mogen bewezen worden ; en wancredieten.
neer er eenig
ederzijdsch crediet door den insolvent en
eenig ander persoon is verleend, of waar eenige wederzijdsche
Indien vat_baar voor vorderingen tu~hen den insolvent en eenig ander persoon
compensat~e neemt ziJ'n waarop vo gens regten door een Vf'n beiden compenen laat de Meester . '
·
.
of Landdrost een sat1e kan word
geple1t, zal de Meester van het Hof of
balans toe.
Land~rost, het ewij s van de vordering nemende, daarop de
reken1ng tusschen hem moeten opgeven, en de eene schuld of
vordering tegen de andere, en hetgeen door een van beiden
;?:al blijken schuldig te zijn op het saldo van zoodanige re-
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kening en niets meer zal worden toegestaan om e worden
bewezen of geeischt, of door een van beiden res ectiev'elijk
hetaald; wel te verstaan, dat de persoon, het v ordeel van
zoodanige tegenrekening eischende, toen zoodanig rediet werd
verleend, of toen de oorzaak van zijne schuld on stond, geene
kennis had dat de orde voor sekwestratie was gemaakt, of .Mit.s dat er geen
van eenige acte van insolventie uit kracht waar an zoodanige ken?is der sekwes··
E~n met d'1en vers t an d e lt"d
order zal gegeven ZIJn.
IJ , d at h et tratie was.
aan het Hooge Geregtshof zal vrijstaan op aa oek van eenig Het Hof kan op apbelanghebbend persoon die zich benadeeld za rekenen door plica tie van belang.
·
b es1?1ssmg
·
eemge
zoodan1ge
van d en geme en Meester ofhebbenden
van Meesterdecisie
enz.
Landdrost, om dezelve te herzien en zoodon'g vonnis uit teherzien.
'
'
spreken, of zoodanige verdere procedures t e te staan of te
gelasten, als aan het Hof regt en billijk z len schijnen.
29. En wordt vastgesteld, dat in alle westien omtrent
deze wet, een ieder aan wien de insolven ten tijde van de
overgaaf of toewijzing van sekwestratie an zijnen boedel,
onder eenige wettige verbindtenis lag o
geld te betalen Schulden betaalbaar
op eenen zekeren toekomenden tijd al worden aange- op eenen toekomen· d ..
.. den
tijd~abat
bewijsbaar
merk t ere d1'teur d e pTce!:>''n f·t· en gere 1g
ZIJn om ZIJne
op een
van
vordering voor het bedrag van het · de obligatie ver- rente. en aangaande
melde geld te bewijzen. Doch in geval e gemelde vordering de s~emmen. van zooniet betaalbaar zal zijn op den dat 1 van de orde voor damge crediteuren.
sekwestratie, en geen interest zal drag n tot op den betaaldag
of renten zal dragen tegen minder da zes percent per jaar,
zal de gemelde vordering worden ge aardeerd bij de stemming; en zoodanig crediteur zal daa van slechts betaling of
dividend daarop ontvangen, na aft ek uit dezelve van een
rabat van rente van zes per cent per jaar, of van zooveel
per cent per jaar, als zal gelijk stc an met het verschil tm~schen het hedrag van interest o~ zoodanige schuld betaalbaar, en het bedrag van zes per c nt per jaar, naar het geval moge zijn, te worden gere end van den tijd van de
tijd wanneer zoodanige
order voor sekwestratie tot de
schuld zou hebben moeten beta Id worden, volgens de termen waarop dezelve is aangegaa .
30. En wordt vastgesteld, at ieder crediteur, die eenige Bewijs door credipreferente securiteit of stilzwijg nd verband zal bezitton, op teur, houdende :e~e
eenig gedeelte van den inso venten boedel, verpligt zal pfrefet~elnt~. sec~ntelt
..
..
.
o s 1 ZWIJ ~enu verZlJn, wanneer hiJ de rekwestre ende crediteur Is, onder eede, band.
'
in de beeedigde verldaring et request vergezellende, en
wanneer hij de rekwestreren
crediteur niet is, in de begeproduceerd ten tijde van
eedigde verldaring door he
het bewijzen zijner schuld op zoodanige securiteit een Eene waarde moet
waarde te stellen, zoo verr als zijne vordering daardoor op de securiteit
ka~ worden goedgemaakt,
zoodanige waarde van de vor- worden geplaatst.
d.~rmg door hem bewezen af e trekken ; maar hij zal geregtigd
ZIJn om te stemmen voor uratoren en commissarissen, en in Voor welk bedrag
alle gevallen betreffende h t eigendom waarover hij zoodanig zoodanige crediteur
··
· getal en mag stem men met
secun'tm't of st'l
1 zw1,1gend
v hand zal hebben, zoowel m
56
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betrekking. tot .cura- waarde voor het volle en ge1ele bedrag. van zijne vordering, en
tor, comm1ssanssen, in alle andere zaken betre ende den msolventen boedel, zal
en andere gevallen. hij stemmen als crediteur lleen voor het saldo, welk saldo
zal moeten bepaald z~jn ir zijne beeedigde verklaring, zonder
prejuditie dat zoodanige waardeering naderhand zal kunnen
worden verbeterd en zo~der prejnditie ten aanzien van de
Securiteit van de waarde van de schuld in andere opzigten. En in geval eenig
schuld te worden . creditenr eenige preferen , securiteit of stilzwijgend verband
a~gdetro kk e n, en di- zal bezitten voor de be aling van zijne vordering bekomen
VI em1 a1 1 een voor
.
·
.
balans.
voor de order tot sekw stratre van den rnsolventen boedel,
en niet onderhevig o
uit krachte dezer wet ter zijde te
worden gesteld op eenig gedeelte van den gemelden boedel,
zal het bedrag of de waarde van zoodanige securiteit of
stilzwijgend verband v n zijne vordering moeten worden
afgetrokken, en hij zal alleen gerangschikt worden voor, of
betaling ontvangen va , een dividend voor het saldo, na
Ingeval van ges~hil zoodanige aftrekking; n indien eenig geschil zal ontstaan
beeedigt crediteur omtrent de waarde va zoodanige securiteit zal de crediteur
de waa~de
'
· ·
of eischer, onder eede, eene waarde daarop moeten stellen;
Keuze aan curator en de curator zal al dan de keus hebben, hetzij om eene
gelaten om de secu- overmakino- van de se uriteit ten voordeele van de gezamente Iwmen
riteit
of
aan over
cr.:Jdileur
over l"k
IJ e ere d!='1 t euren ~an t e nemen, t egen b et al'rng :'an d e d us
te Jaten.
begroote waarde urt e eerste opbrengst van den rnsolventen
boedel, of om de v lle kracht van denzel ven aan den crediteur zelven te re erveren; en in een van beide gevallen
zal de crediteur op het verdeelbaar fonds worden geplaatst
voor het saldo va zijne vordering dus bepaald, benevens
de andere credite en, zijnde zoodanig crediteur in geen
geval geregtigd om meer dan de volle betaling van de vordering te trekken Maar zijnde terzelfder tijd geregtigd te
stemmen, beide in getal en bedrag volgens de voorzieningen
en binnen bepalin en hierboven omschreven.
Aangaande bewijs
31. En wordt vastgest~ld, dat niemand, wiens vordering
van selmld, inge- steunt op eene
evallige omstandigheid of eene onzekere
volge
Pene toevallige
·· om een verzoek rn
· te 1everen
om;;tandio·heid
of voorwaar d e, gereg ·g d za1 ZIJn
voorwaar~e, in de of deel te hebben in het request voor sekwestratie van eenikeus van curator, ofgen boedel, of e stemmen in de keus van curator, of in
~:t h(ritvfJ~'a~ ~n 1hoe eenige van de < dere handelingen hierin vermeld, zoolang
worden ve~ze::rd. als de toevallig omstandigheid niet zal geschieden, of de
voorwaarde niet zal volbragt worden; met dien verstande
altijd, dat de er diteur, in eenige zoodanige vordering, aangegaan v66r de orde tot sekwestratie is uitgemaakt, indien
hij het noodig ·oordeelt, terwijl de omstandigheid of voorwaarde waarop .oodanige vordering steunt, niet zal geschied
z~jn of niet vol ragt is geworden, aan den curator zal mogen
verzoeken, om eene waarde op zoodanige vordering te stellen;
en de curator w rdt bij deze gerequireerd om de waarde daarvan
te bepalen, en zoodanigen crediteur toe te laten om het dus
hepaalde bedr g te bewijzen; en zoodanig crediteur zal daarna
geregtigd zijn om te stemmen, en uitdeeling of betaling te
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ontvangen, als ten aanzien eener vordering van d waarde val).
het dus bepaalde bedrag; maar hetzij zoodani e waarde al W~ar de onz~ker
of niet aldus bepaald wordt v66r de omstandig eid zal plaats held plaats VI~dt,
..
!evert de cred1teur
hebben, of de voorwaarde zal volbragt ziJn, a sdan zal zoo- bewijs voor de gedanig crediteur, nadat zoodanige omstandighei zal geschied heele schuld.
zijn, of de voorwaarde volbragt is, mogen be ijzen ten aanuitdeeling of
zien van zijne geheele vordering, en daar
betaling met de andere crediteuren ontva gen ; met dien
verstande altijd, dat wanneer de crediteur n eenige zoodanige vordering of eisch, waarvan de omst digheid niet zal
geschied zijn, of waarvan de voorwaard niet is volbragt,
en waarvan de waarde niet bepaald zal ijn als voormeld,
een eisch op den boedel ten aanzien an zoodauige vordering zal aanteekenen de curator de eischer zal rangschikken alsof de omstandigheid was g schied, of de voorwaarde volbragt was geworden; en z I dadelijk aan het Waar crediteur vorHooge Geregtshof verzoeken om eene order uit te maken dering baseert op
.
'onzekere schuld en
en het gemeld e Geregtshof zal z~o~a ge order u1tmaken, geen waarde er op
tot het verzekeren van het d1v1d nd of som, welkeplaatst, rangschikt
de eischer geregtigd zoude ziin tej' .trekken tot de om- de curator dezelve,
' h u ld st eunthet
en verzoekt
. h e1'cl of voorwaard e, '-'waarqp d e se
stand1g
div-idend't teHof
sezal geschieden of volbragt zijn, I of tot het bekend cureren.
zal zijn of zoodanige bijkomende ,bmstandigheid of voorwaarde nooit zal plaats vinden of volbragt worden;
wanneer de sum, dus verzekerd, aan den eischer of aan de
andere crediteuren, naar het geval moge zijn, zal moeten
betaald worden, en alle interest welke intusschen daarop Rente in tusschenmogt verloopen zijn en ontvangen worden, zal aan de andere ijdd betaald. aan
.
ered1teuren,
naar h et geva1 moge ZIJ" n, moeten b etaald wor- an ere cred1teuren.
den. En mede wel verstaan, dat de houder van eenige zoodanige. contingente vordering, waarvan de waarde niet zal zijn
verzekerd, en die gerangschikt is als een eischer alsof de on- Ingeval van compozekere omstandigheid ware gebeurd of de voorwaarde volbragt sitie, e!lz., wordt d.e
· d ·
·
'vordermg van credlzal , t en ein e In te stemmen of af te stemmen, op een1g aan- teur door Meester
hod van compositie, of het certificaat van den insolvent, alsgewaardeerd, onderhieronder vermeld, worden be.schouwd als een crediteur voor hevig aan appel naar
zoodanige so m, als de 1\'Ieester ,~an het Hooge Geregtshof, onder het Hof.
de omstandigheden van. zoodtanige schuld zal goedvinden te
hepalen, onderhevig aan her ep op het Hooge Geregtshof.
32. En wordt vastges eld, dat, wanneer wegens de af- Hoog Geregtshof
wezigheid van eenig perso n uit deze Provincie of wegens kan, waar gee 1~. ge.
d
d
G
' ..
d
noegzaam beWIJS de
eemge an ere re en aan
t Hooge eregtshof bhJ ken e, en vordering laten ~angemeld Geregtshof van oo deel zal zijn, dat een eischer, die teekenen en tijd ver·
eenige vordering niet ten genoegen van het Geregtshof heeft leen~n om die te
hewezen bij gelegenheid · staat zal zijn dezelve te kunr.. en bewiJzen.
s~aven, het aan gemeld
eregtshof zal vr~jstaan zoodanigen
eisch te laten aanteeke n bij de handelingen in den insolventen boedel, en rede jken tijd te verleen·en om denzelven
te bewijzen, en intuss en zoodanige order uit te maken
tot verzekering van h t bedra.g daarvan, ingeval gemelde
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eisch naderhand za1 m en worden gestaafd, als het gemelde Geregtshof zal di , stig oordeelen.
Wijze om vorderin33. En wordt vastghsteld, dat de wijze om eischen en
gen. en rente 0 P vor- rente te vereffenen op vorderingen, zal zijn als volgt :-De
dermgen
. ·
·
· t erest gerek end
effenen te verpr1nmpale
som van e11z:e se1m 1d, waarop
1n
·
wordt, benevens de achterstallen van interest, indien daarop
eenige verschu1digd zijn ten tijde dat de orde voor sekwestratie is uitgemaakt, zal worden geaccumu1eerd als op den
datum van de gemelde order, met het oogmerk om den
eischer te do en rangschikken voor, en botaling te do en ontvangen . van zoodanige geaccumu1eerde som, benevens de
principa1e sommen van zoodanige schu1den, die geen interest
doen, of waarvan een rabat van interest moge bestaan, omdat dezelve niet betaald zullen moeten worden tot op een
later tijdHtip; en de effecten van den insolventen hoedel
Preferente schulden zullen worden aangewend :-1. Tot beta1ing volgens de weten rente.
tige order van preferentie van a1 de preferente schulden, en
den interest we1ke daarop verstreken za1 zijn, voor den datum
van geme1de orde~ tot het bedrag waartoe zoodanige in.
terest in regten pr ferent is; en ieder crediteur za1 deze1fde
preferentie hebben voor den interest we1ke op zijne schuld
Preferentie v. rente za1 toegenomen zi' , tusschen den datum van de gemelde
die prefPrent is van order en den tijd van betaling, waartoe hij geregtigd moge
af order tot datum . ·
· d 1
·
van betaling.
ZlJn voor eemg
e van d en mterest
we1ke voor d e gemeId e
order verschu1digd za1 zijn. En 2. Tot beta1ing van a1 de
andere geaccumu1eerde sommen dus gerangschikt, zonder
eenigen interest op deze1ve toe te staan, van en na den
AndPre geaccumu- datum van de geme1de order, indien de geme1de effecten
leerde sommen zon- niet toereikend zullen zijn om al' de vorderingen door den
der rente.
inso1venten boede1 verschu1digd te betalen; doch indien er,
na de betaling van alle zoodanige vorderingen, eenig overschot van den gesekwestreerden boede1 overblijft, zullen de
crediteuren, zoowe1 die van wier schu1den interest is afgetrokken onder de voorzieningen van de 29ste sectie dezer
Indien er Pen over- wet, a1s alle anderen mede geregtigd zijn, uit zoodanig overschot is na. betaling schot, alle achterstallen van interest te eischen, we1ke aan
van vordermgen.
h en zu11en verse h u1d'1gd ZIJn,
.. as
1 voort sprm'ten d e se d ert den
datum van de gemelde order voor sekwestratie, op. de respectieve sommen gerangschikt, a1s hiervoren vermeld.
Wijze om credite~:
34. En wordt vastgeste1d, dat in ieder geva1 waarin het
ren v. maats.~:happlJ gebeuren za1 dat de boedel van eenige maatschappiJ' en de
en afzonderlljke
//
'
boedPls te rangboede1 of boede1s van een of meer van de deelhebbers van
schikken.
zoodanige maatRchappij, te gelijk onder administratie zullen
z\jn a1s inso1vent,-de crediteuren van de gezegde maatschappij
hunne schu1den zullen moeten bewijzen tegen, en gerangschikt
word en op den boede1 van de maatschappij, en de crediteuren
van iederen dee1hebber, ten aanzien van de schulden van
zoodanigen deelhebber, afgezonderd van de andere dee1hebbers, zull~ hunne schulden moeten.bewijzen, en gerangschikt
worden o den boedel behoorende aan hunnen debiteur, af-

1'
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gezonderd van de andere deelhebbers; en de bokdel van de
maatschappij zal eerst worden aangewend tot het voldoen
van de crediteuren van de maatschappij, en iede;re afzonderlijke boedel zal eerst moeten worden aangewend in voldoening van de afzonderlijke crediteuren van dien boedel. En Indien boedel van
indien de boedel van de maatschappij onvoldoende zal m~atsch~ppij ontoe
.
d
h
.. rmkend Is, kunnen
worden bevond~n,. om d e ere d Iteure~ van e maatsc appiJ crediteuren op overte voldoen, of 1nd1en er geen zoodamge boedel bestaat, dan schot van privaten
zal ieder crediteur van de maatschappij worden gerangschikt boedel gerangschikt
op het surplus van iederen afzonderlijken boedel, dat zal worden.
mogen overblijven na het voldoen van de afzonderlijke
crediteuren van den boedel, hetzij voor het restant of het
van zijne schulden, naar het geval moge zijn, echter zoo
dat zij niet meer ontvangen dan het geheel van hunne
schuld respectievelijk. En indien de afzonderlijke boedel van Private crediteuren
eenen deelhebber ongenoegzaam zal wezen om te voldoen km:nen gerang·
t egen d en- overschot
sch1kt word en op
aan d e af:zon d erl lJ. 'k e ere d't
1 euren d'Ie vord enngen
v. boedel
zelven gemaakt hebben, dan zullen de afzonderlijke credi- der maatschappij.
teuren in dien afzonderlijken boedel worden gerangschikt op
het surplus, indien er eenig is van den boedel der maatschappij, dat zal overblijven na het voldoen yan de crediteuren in den boedel, in evenredigheid van :p.et aandeel in
zoodanig surplus btJhoorende aan, of gevorder~ uit regt van,
den bijzonderen deelhebber wiens afzonderli ke boedel dus
tekortkomend is bevonden. En wanneer e boedel der Private boedel de
maatschappij tekortkomend zal worden beyonden, om de crediteuren .?er
·
maatschapplJ volcrediteu;en
van d e maatschappiJ·· t~ vo ld.. oen, , en d e 1~atsten doenende,
kan gedaarop In het geheel of gedeeltehJk ZIJn v,oldaan mt het rangschikt worden
overschot des afzonderlijken boedels van ~enen der deel- op ,mededeelhebhebbers van zoodanige maatschappij, zal de /CUrator van den ~~~:r·~~~?eel
voor
1
1
a.fzonderlijken boedel, aldus betalende geheel of gedeeltelijk
•
,
eenige van de crediteuren der compagnie, geregtigd zijn om
gerangschikt te worden op den afzonderlij~en boedel van
eenig anderen deelhebber van zoodanige maatschappij, voor
het bedrag van eenige bijdrage ten aanzien! van de schulden
der maatschappij, geheel of gedeeltelijk afbetaald, welke de
curator gere~tigd mag zijn te eischen. Met dien verstande
echter, dat geen deelhehber, insolvent zijnqe, en geen curator
van den insolventen boedel van eenigen deelhebber, onder
eenige omstandigheden zal worden gerangschikt voor het
bedrag van eenige zoodanige vordering vdor contributie op Doch niet t egenstrijden insolventen boedel van eenigen ander~n deelhebber in dig met, of in afkorcompetitie of concurrentie met iemand v~n de credite~ren tingd v~n preferente
..
.
.
vor ermg.
van d e maatschapplJ, vorderende op e~mgen zoodamgen
laatstgemelden boedel, welke crediteuren !bij deze verklaard
worden geregtigd te zijn om te worden betaald in preferentie, en v66r eenigen zoodanigen deelhebber of curator.
En mede wel verstaan, dat niets hierin ,vervat zal worden
uitgelegd tot het verkorten of belemmeren van eenige regten
dewelke de crediteuren van eenige insolvente maatschappij in
1

1
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Regten van de ere- regten hebben om voldoenin~ te zoeken voor hunne schulditeure~ der maat- den van eenig deelhebber in die maatschappij, wiens boedel
schatppiJdteglhenbbsol- niet zal gesekwestreerd zijn, f tot het bekorten van eenige
ven en ee . e er
.
.
voorbehouden, en regten dewelke zoodamge
olvente deelhebber, In regten
omgekeerd.
hebben kan tegen den insolventen boedel der maatschappij,

of tegen dien van iemanil zijner mededeelhebhers, wiens
boedel gesekwestreerd mott wezen.
Gezamenlijke credi35. En wordt vastgefteld, dat in ieder geval waarin de
teur mag in afzon- afzonderlijke boedel van ' eenigen vennoot van eene maatderlijke boedel voor h
.. l
d
'jk
t
d 1 · 1 t
h et ZlJ"
zekere doeleinden se applJ za wor en ges~ wes reer , a s 1nso ven , en
bewijzen.
de boedel van zoodani e maatschappij mede zal gesekwestreerd zijn of niet, ied r crediteur, aan wien de insolvent
i8ts schuldig is, geza enlijk met den anderen vennoot of
vennooten van de
aatschappij, zal geregtigd zijn zijne
schuld te bewijzen nder de sekwestratie van zoodanigen
afzonderlijken boede , tot het einde om te stemmen in de
verkiezing van cur oren, en orn te stemmen of af te stemmen op eenig aan od van compositie, maar niet verder.
En zoodanige cred' eur zal geen dividend ontvangen uit den
afzonderlijken boe el van den insolvent, voor en aleer al de afzonderlijke credit 1ren het volle bedrag van hunne respectieve
schulden zullen ntvangen hebben; tenzij zoodanig crediteur
crediteur is geweest ten aanzien van de sekwesigen afzonderlijken boedel, in welk geval zoodanig crediteu zal mogen stemmen en uitkeeringen ontvangen ten a nzien van zijne schuld, op dezelfde wijze als
de afzonderlij e crediteuren van zoodanigen boedel.
Engelsche regels
36. En ordt vastgesteld, dat in ieder geval niet hieraangaande gezamen- boven expr sselijk in voorzien en betreffende het ranglijkeenafzonderlijke h'kk
d en voorrang van 'd e gezamenl"k
crediteuren zullen se 1 en e
lJ e ere d'1teuren
geYolgd worden in van eenige maatschappij, in competitie met de afzonderlijke
zaken niet anders crediteure
van iemand der deelhebbers van zoodanige
voorzien.
·
maatschap Ij,
of betreffende de wederkeerige vorderingen
van eenigi~ zoodanige insolvente boedels met betrekking tot,
of in ondersteuning van elkander, de regel, in der tijd, ten
aanzien van het gelijkstaande geval volgens de wetten en
administr~tie van insolventien in Engeland, in de eerste
plaats zal moeten worden gevolgd, en wanneer zoodanige
regel ontbreekt, zal de algemeene landRwet dezer Provincie
moeten worden toegepast.
Binnen w~Iken tijd
W7. En wordt vastgesteld, dat iedere vordering welke
en voor ~~ten sch.~I- verschuldigd waR of waarvan de oorzaak is ontstaan voor
den bewiJsbaar ZIJil.
.·
'
.
.
de order tot sekwestrat1e van eemgen boedel, zal bewezen
mogen worden bij iedere. bijeenkomst der crediteuren, beroepen ten overstaan van den Meester of Landdrost, op
eenigen tijd v66r de finale verdeeling van den boedel; en
Crediteu:. kan na eenig crediteur zal, na de tweede bijeenkomst, geroepen door
twee~e hiJkeenkonb1 ~~· dep Meester op de hiervoren bepaalde wijze op ziJ'ne eigene
op e1gen osten IJ- k . t
d .
..
'
.
eenkomst roepen om os en ~oo amge biJeenkomst mogen beroepen, tot het mtdrukkehjk oogmerk om zijne vordering te bewijzen. Met

1
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dien verstande altijd, dat wanneer eenige vordeJing dus zijn schuld te bewij·
bewezen wordt nadat eenig dividend aan de crediteuren is zen. Daardoor wo.r~t
·
· d'1V1'dend .h oegenaarn d me
· t zal wor d en Jend
reeds betaalde diVl·
u1tbetaald,
zoo d amg
niet belembelemrnerd of aangedaan door of ten aanzien van eenige merd.
zoodanige vordering; en insgelijks wel te verstaan, dat wanneer eenige zoodanige vordering wordt bewezen na het plan 1~o!>te.n va~ ve.ran~e
van verdeeling van zoodanigen boedel bekracl:ltigd zal zijn, nng ~n distnbutle·
•
.1.';]
.. van zoo d amge
· vord er1ng,
·
· rekenmg
daardoor
en mt
hoo1ue
van h. et b eWIJS
eemge
veroorzaakt moet
verandering in zoodanig plan van verdeeling, of eenige ver- door zoodad1g credidere procedures in de sekwestratie noodzakelijk worden ge- teur warden betaald •
rnaakt, de crediteur, zoodanige vordering bewijzende, verantwoordelijk zal zijn voor al de kosten, welke uit hoofde
van eenige zoodanige verandering of procedures rnogen gemaakt worden.
,
38. En wordt vastgesteld, dat in alle gevallen waar, Welke crediteuren
onder deze wet, door crediteuren zal worden gestemd, wan- stemgeregtigd iJ?.
.
getal en welke m
neer de cred1teuren moeten worden geteld 1n qeta.l, geen waarde zijn.
crediteur wiens vordering beneden dertiq ponden Sterling is,
zal worden gerekend in getal, rnaar de vordering aan zoodanigen crediteur verschuldigd, zal worden berekend in
waarde ; en dat, in alle gevallen waarin volgens de voorzieningen dezer wet gelast wordt eenigJ korting te doen van
het bedrag der vorderingen van eenig~n crediteur, de stem
van zoodanigen crediteur zal gesteld Ulijven in waarde, naar
de groote van het saldo na zoodanig~ korting overblijvende;
en zoodanige crediteur zal insgelijks gerekend worden in
getal, mits zoodanig saldo der·tiu. lionden Sterling en daarboven bedraagt.
~/
39. En wordt vastgesteld, da in alle gevallen waar, Crediteuren kunnen
onder de voorzieningen dezer wet, de crediteuren van eeni- bij agent stemmen.
gen insolventen boedel gerekwire rd of geregtigd zijn om
bijeen te komen en te stemmen · eenige zaak betreffende
zoodanigen boedel, ieder crediteur dus geregtigd zal mogen
vaceren en stemmen bij zoodani e bijeenkomst, in persoon
of bij gemagtigde, geautoriseerd bij eenigen procuratie tot
dat einde behoorlijk opgemaakt, op bewijs daarvan ten genoegen van den Meester van et Hooge Geregtshof, den
Landdrost, of and er persoon bij oodanige bij eenkomst voorzittende. En alle kwestien bij · edere zoodanige bijeenkomst Meerderheid .~n
van crediteuren zullen worden eslist bij eene meerderheid waarde. t~nzi~ waar
· waarde van d egenen d"1e te enwoord"1g ZIJn
.. en geregt"1gd meerderhmd
m
1n
waarde en getal is
te stemmen, in geval eene
eerderheid beide in getal en voorgeschreven.
waarde ten aanzien van eenig ~oodanig geval niet expresRelijk bij de wetten zal vereisch worden.
40. En wordt vastgesteld, dat bij de tweede bijeenkomst, Aangaande kiezing
als voormeld beroepen of biJ" verdaging daarvan (indien de van curatoren m hoe
en wanneer ter her'
M eester of gemelde Landdros
het noodig zal oordeelen de- ziening van het Hof
zelve. te verdagen, waartoe bij bij deze geautoriseerd en ge- te .wo:den gebragt,
magt1gd wordt), een curator
curatoren geen drie in getal en mdie.r;t 0 P fraudu' .
.
leuse WlJZe gemaakt.
t e b ovengaand e, zul len worde gekozen voor
de bereddenng,
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beheering, en v~rdeeling v
den insolventen boedel en effecten ; en alle crediteure , die vorderingen tegen den insolventen boedel bewezen hebben zullen geregtigd zijn om
in zoodanige verkiezing e stemmen, en crediteuren, houdende eenige preferentie, securiteit of stilzwijgend verband,
zullen stemmen in
anier en vorm als hierboven is
voorzien; en de vGrkiezing zal geschieden door de stemmen van het meerder gedeelte, in getal van waarde, der
crediteuren of derzelver gemagtigden, die tegenwoordig
zijn en geregtigd om te stemmen. Met dien verstande nogthans, dat het ~en ieder za1 vrijstaan, die belang heeft bij
eenigen zoodanigen insolventen boedel, of bij de behoorlijke administratie van denzelven, en die over eenige zoodanige verkiezing za1 k1agen, om, na binnen twee dagen.
van de gemelde verkiezing in geschrifte kennis gevende van
de bijzonderheden van zoodanige klagte aan den gemelden
Meester of Landdrost, op eenigen tij d voor de verkiezing
op de hieronder geme1de wijze is bekrachtigd, dezelve ter
herziening voor~et Hooge Geregtshof te brengen, dat summierlijk of ande zins, zoo a1s zoodanig Hof zal goedvinden,
daarop za1 mo ten beslissen en zoodanige order uitmaken,
als de regtvaa digheid van de zaak vereischen. . Met dien
verstande alti~·', dat het ieder persoon, belang hebbende bij
de behoorlijk administratie van den boedel, zal vrij staan,
op eenigen ti"d na de bekrachtiging bij het Geregtshof aanzoek te doe:ry' om de bekrachtiging te herroepen en de verkiezing ter Jijde te stellen, op grond dat zoodanige verkiezing fraudufeus en onbehoorlijk is gedaan.
Wie incompetent is
41. Ef.1 wordt vastgesteld, dat het in geen geen geval
om als curator be- aan de cr~diteuren zal vrijstaan om als curator te verkienoemd te worden. zen, d en/:1nso
· 1vent ze1ven, of ' 1eman
·
d d en 1nso
· 1vent d oor
bloedverrantschap of maagschap binnen den vierden graad
bestaand,e; nog eenigen minderjarige, noch eenigen procureur, npch iemand die, ten eenigen tijde zijn boedel onder
sekwes~ratie gesteld z\jnde geweest, de herroeping van de
sekweRtratie niet za1 hebben bekomen, of die zijn certificaat otf vergunning daarvan, a1s hieronder bepaald, niet zal
hebben bekomen, noch iemand, die niet binnen de jurisdictie van het Hooge Geregtshof woonachtig is, noch iemand
die /eenig belang heeft str\jdig met de algemeene belangen
der .· crediteuren in den insolventen boedel, noch eenig persoon verklaard onbekwaam om verkozen te worden, uit
kracht der voorzieningen in de hieronder volgende sectie.
Onbehoorlijke han42. En wordt vastgesteld, dat indien eenig persoon, verdeling va? curator kozen tot curator tot voldoening van het Hooge Geregtsregtv~ar~:hgd het~ofhof of eenig · Rondgaand Hof zittende voor het district
om k1ezmg ter ZIJde
.
. .
'
te zetten en over- waarm de kiezmg van curator plaats vond, zal bewezen
tre I er ongeschikt te worden te hebben bezorgd of te zijn bekend geweest
verklaren.
met de uitlating van rien naam van eenigen crediteur
van den insolvent, op de schedule van den insolvent van
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den naam van eenig crediteur van denf insolvent met de
bedoeling om daarbij zeker bijzonder voprdeel te behalen,
ten aanzien van de verkiezing van curatbr, of directelijk of
indirectelijk aan eenigen rrediteur van d,en insolvent te hebben gegeven of beloofd eenige voordee~ige consideratie hoe
ook genaamd, ten einde de stem van ~oodanigen crediteur
te bekomen bij de verkiezing van cur~~oren of te z~jn overeengekomen aan eenigen crediteur zeJcere som geld of uitkeering goed te maken, in afbetaling ~f mindering van zijne
schuld, onder voorwaarde of ten eind(3 dat zoodanige crediteur zijne stem zou geven aan zoo,klanige curator; of te
hebben aangeboden of overeengekorrien, in gevalle eenig
crediteur van den insolvent zou toestemmen om te stemmen
voor zoodanigen curator, zich te onthouden van het openen
of onderzoeken van eenige voorafgaande handelingen tusschen den crediteur en den insolvent, zijnde of verondersteld wordende • te zijn van twijfelachtige validiteit, of te
hebben opgemaakt, of deel te hebben gehad aan eenig plan
of schikking, waardoor schulden of securiteiten, wezenlijk
behoorende aan eenige enkele of meerdere personen, zijn
verdeeld geworden onder een groot aantal personen, voor
het bloote einde van het vermeerderen van het getal van
stemgeregtigden bij de verkiezing van curatoren en da:t.rdoor
invloed op dezelve uit te oefenen-of ondernomen te hebben met eenigen crediteur of crediteuren van den insolvent
te deelen, in belooning voor zijne of hunne stemmen, in de
belooning of commissie hem als zoodanig curator te worden
toegewezen ;-dan zal zoodanig Hooge Geregtshof of Rondgaande Geregtshof als voormeld, hetzij voor of na het decreet, bevestigende de aanstelling van zoodanige curatoren,
verklaren dat zoodanige curator zijn post als curator heeft
verbeurd, ten aanzien van den insolventen boedel voor welken hij zal gekozen zijn, en het zal zoodanig Hof vrijstaan,
indien het zulks noodig oordeelt, verder te verklaren, dat
de persoon dus overtredende onbekwaam zal z~jn om gedurende den tijd van zijn natuurlijk leven, of zoodanigen tijd
als zoodanig Hof zal gepast oordeelen, te worden verkozen
als curator onder de voorzieningen van deze Wet ; en een Ieder die belang
ieder die belang heeft bij de i behoorlijke administratie van heeft in den boedel
· 1vent en b oe de1, ' za1 z;~.c
: h b"
t' k unnen wen d en kan applicatie doen.
d en mso
~J mo re
bij zoodanig Hooge Geregtsho£ of Rondgaande Hof als voormeld, hetzij v66r of na het/ bevestigen van de aanstelling
van eenigen curator, te ve~klaren dat eenige zoodanige
curator zijn ambt heeft verb~urd, om reden van eenig zoodanig wangedrag als bovengefueld; en zoo dikwijls er eenige
zoodanige vacature in de b~trekking van curator als voormeld zal plaats vinden, om /reden van zoodanige verbeurte
zal het Hof dat dezelve v~rklaart gelasten eenen nieuwen Het Hof kan een
curator te benoemen, en zal df.elfde harrdelwij.ze daarjn worden nieuwe electie he·
gevolgd als bij de oorspronkfl~jke verkiezing van cnratoren. velen.
I
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43. En wordt vastgest*l , dat het aan gemeld Hooge
Geregtshof, of eenig Regter
arvan op Rondgaand Hof en
zittende in zoodanig Rondg and Hof of niet, zal vrijstaan,
op reden aangetoond door d
Meester van het gezegd Hof,
of een~g persoon ?elang he¥bende in .~e behoorlijke administratie van den 1nsolventen boedel, biJ order van het Hof
een of meer geschikte pers on of personen te benoemen om
provisioneel te zijn curato of curatoren van eenigen insolventen boedel, totdat d crediteuren van den gemelden
boedel eenen curator z lien verkiezen; welke curator of
curatoren zal of zullen ogen verplaatst worden bij de bijeenkomst van credite en voor de verkiezing van eenen
curator, indien de ge elde crediteuren zulkR noodig oordeelen; maar zij zullen en mogen, totdat zij dus verplaatst
zijn, in de bereddering, beheering en verdeeling van den
gemelden boedel, in alle opzigten op dezelfde wijze handeMagt van voorloopig len, als curatoren door de crediteuren verkozen bij deze
curator.
wet geautoriseerd o gelast zijn te doen. Echter wel verstaan, dat geen zo danige curator of curatoren eenig deel
van den gezegden oedel zal mogen verkoopen, buiten autorisatie tot dat ei de van het Hooge Hof, of eenig Regter
er van, of Ron aand Hof, of van den Meester van het
Hooge Geregtsho vooraf te hebben bekomen.
Vergoeding aan cu44. En wo dt vastgesteld, dat alle curatoren, dus beratoren bepaald ~oor noemd door het Hof, of verkozen door de crediteuren, zul~oe;:t~o~n berzien len ontvangen en betaald worden uit de effecten van den
·
gemelden boed71, eene redelijke vergoeding voor derzelver
zorg en ijverj in de gemelde beheering, welke zal moeten
worden bepaaJ.d door den Meester van het Hooge Geregtshof, onderwot~pen aan de herziening van het Hof, op het
verzoek van /eenigen crediteur, of van de gemelde curatoren,
of van eenJg persoon belang hebbende bij den gemelden
boedel.
I
Bekrachtiging van
45. El!i wordt vastgesteld, dat zoodra de curatoren, door
kiezing v. curatoren. de credite~ren verkozen, hunnen post zullen hebben aangenomen, hjet aan gemeld Hooge Geregtshof, op v~rslag van
den Meester zal vrijstaan om een besluit te nemen, de benoeming, van zoodanige curatoren bekrachtigende.
Orderv. sekwestratie
46. En wordt vastgesteld, dat elke order uitgemaakt om
plaatst alle des in sol eenigen boedel te stellen onder sekwestratie als in sol vent,
vents boedel, regten,
d
d eze1ve m'tgemaakt IS,
· d e Ul'twer k'1ng In
· regt en za1
documenten en alles zoo ra
door hem verwor- hebben, om den insolvent, en alle degenen die het geheel of
ven, v66r bekracbti- eenig gedeelte van zijnen boedel administrer~n ten zijnen
ging van likwidatie- b '1
b h
f t
11 ·' d h d
rek"ning, in Meester ge nu ~e en e oeve, a e nemen, en te ste en 111 e an en
van 't Hof.
van den Meester van het Hooge Geregtshof, tot gebruik en
einde van de sekwestratie, den geheelen tegenwoordigen en
toekomenden boedel, roerend en onroerend, personeel en
reeel, in elk regt, titel en interest in en op eenige goederen,
roerend en onroerend, personeel of reeel, waar dezelve ook
mogen bekend zijn of gevonden worden, welke zullen be-

Benoeming van
voorloopig curator
door bet Hof.
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hooren of verschuldigd zijn aan zoodanigel insolvent, op
den datum dat zoodanige order wordt uitge~~akt, of waarop
hij eenig regt van reversie zal hebben, 9f welke daarna
zullen worden gekocht of verkregen door, pf mogen vervallen, overgaan, of nagelaten worden, of k;ten, aan den insolvent, op eenigen tijd v66r het maken an de order van
het Hof, toestaande of bevestigende, als ieronder omschreven, de distributie-rekening, te worden /Opgemaakt door de
curatoren (behalve zooverre is uitgezonde:rd in de 49ste sectie),
benevens alle instrumenten, document£m, papieren of ge- Door order van seschriften, denzelven betreffende; en naqat de gemelde order kwestratie is regt v.
· geword en, za1 noc h d e In· eigendom.
vervreemden
. UI"tgemaakt IS
voor sek wes t rat ~e
enz.,vanden
solvent, noch Iemand vorderende door of onder hem, de insolventontnomen.
magt hebben om dezelve, of eenig ge;deelte daarvan te vervreemden, te geven, te cederen, te leweren, te verbinden, te
verpanden, of te verhalen, of te ontslaan, of kwijt te schelden; ook zullen dezelve niet in bE)slag mogen worden ge- Geen beslag door
nomen door eenigen persoon, als , het eigendom van, of d.erden op zoodanig
behoorende aan den insolvent.
eJgendoru.
4 7. En wordt vastgesteld, dat iedere order van het Hof, Benoeming v. voorbenoemende eenigen provisionelen curator of curatoren zoo-loopig curator Yes· h et gev,o1g za1 h ebb en aan' d en vents
tigt alle
des enz.,
insol-in
d ra d ezel ve gemaakt IS,
regten,
Meester van het Hooge Geregtshof te ontnemen en te ves- zoodanig curator.
tigen in zoodanigen provisionelen curator of curatoren, ten
dienste en voor de einden van de sekwestratie, en tot derzelver
bedanking, of tot het maken van .eene order confirmerende als
hieronder gemeld, van het plan van distributie (welke van
beiden het eerst zal gebeuren), ,al de tegenwoordige en toekomende boedel van den insolv,ent, even vol en volkomen,
en tot alle einden, als de gezegde boedel, uit kracht van de
naastvolgende sectie dezer Ord6nnantie, is gevestigd in den
curator of de curatoren ver ozen door de crediteuren, bij
decreet van het Hof, bevesti ende derzelver aanstelling, en
wanneer eenige provisioneele curator of curatoren zullen
komen te overlijden, of word n afgezet v66r het maken van Overlijden van prohet decreet bovengemeld, to het confirmeeren van de aan- visioneel curator.
stelling van eenen curator o curatoren door de crediteuren
verkozen, dan zal de gehee tegenwoordige en toekomstige
boedel des insolvents weder gevestigd worden in den Meester,
even alsof dezelve hem noo t ware ontnomen geweest.
48. En wordt vastges eld, dat ieder besluit, als hierin Vestigen van lnRolgelast, genomen tot bevest· ing van eenigen curator of cura- vent~ boedel en regtoren zoodra hetzelve is enomen de uitwerking in regten ten m den perma'
'
nenten curator tot
zal hebben om den Mee ter van het Hooge Geregtshof en bekrachtiging van
iederen provisioneelen cur tor te ontnemen, en te stellen in rekening.
handen van den curator of curaturen tot gebruik en einde
van de sekwestratie, en oolang als zoodanig curator of curatoren hun post zal of zullen blijven bekleeden, den geheelen tegenwoordigen e toekomenden boedel, roerend en
onroerend, personeel of eeel, welke aan zoodanigen insolvent
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zal behoord hebben of rschuldigd zijn geweest, op den tijd
toen de order werd ui gevaardigd om zijnen boedel onder
sekwestratie te stellen, of waartoe eenig regt van reversie
dan in hem gevestigd zal zijn, of welke daarna mogen
worden verkocht of verkregen door, of mogen vervallen,
overgaan, of nagelaten worden, of komen aan den insolvent,
gedurende de voortduring der sekwestratie, en benevens het
maken van de order van het Hof bevestigende het plan en
de rekening van distribufie, waar dezelve ook moge gevonUitzondering per
den worden (behalve als !in de 49ste sectie is uitgezonderd);
e 49.
benevens alle instrumen~en, documenten, papieren of geschriften, denzelven betrMfende; en de gemelde curator of
curatoren zullen hetzelfdd middel hebben om den gemelden
boedel van den insolvent, of eenig gedeelte daarvan in hun
eigen naam te recouvreeren, voor de oogmerken van de
sekwestratie, als de insolvent zelve zoude gehad hebben,
indien zij n boedel niet ware gesekwestreerd geworden; en
alle magt in eenigen insolvent gevestigd ten tijde dat de
order om zijnen boedel onder sekwestratie te stellen werd
uitgemaakt, of welke daarna mogte worden gevestigd gedudurende de voortduring van de sekwestratie, en voor en
bevorens de gezegde order toestaande, en confirmerende het
plan en de rekening voormeld, welke zoodanige insolvent
wettig ten zijnen voordeele mogte uitoefenen, zal, nadat
gemelde order is uitgemaakt, en dat een besluit is genomen
tot bekrachtiging der benoeming van eenen provisionelen
curator of curatoren, of tot een decreet zal zijn uitgemaakt,
confirmerende de aanstelling van eenen curator of curatoren
Uitoefening door
verkozen door de crediteuren, worden uitgeoefend door den
Meester tot Yoorloo- Meester van het Hooge Geregtshof en na zoodanige order
pig curator
· ·
1en curator
'
···-benoemd b enoemen de eenen prov1s10ne
of curatoren, wor·
den uitgeoefend door zoodanigen provisionelen curator of
curatoren, tot derzelver bedanking, en na derzelver bedanking door den gezegden Meester, tot een decreet zal zijn
uitgevaardigd tot het bevestigen van de aanstelling van
zoodanigen curator of curatoren als voormeld, en na zoodanig decreet is uitgemaakt voor het bevestigen van zoodanige aanstelling als voormeld, mogen worden uitgeoefend
door den curator of~ curatoren wier aanstelling daarbij is
bevestigd ten voord ele van de crediteuren, op zoodanige
wijze als de insolven dezelve zou hebben kunnen uitoefenen,
De insolvent zelve en de gezegde insolv~nt wordt bij deze verklaard onbekwaam
onbevoegd.
te zijn om zoodanige vermogens uit te oefenen.
?nbevoegdheid van·
49. En wordt astgesteld, dat gedurende den tijd die
~~.solvent om tegen verloopen zal tussch~n den tijd van het uitmaken van den
ziJn curator goede- d
d
k d.
•
•
•
ren te acquireren or er voor e se we'ftratle van eemgen msolventen boedel,
tusschen <;'rder van en het make~ van dje order voor het toestaan en bevestigen
sekwes.tr~tie en be- van de rekemng en ~et plan van distributie als hieronder
krachtigmg van re- voorz1en,
.
d e 1nso
.
1ve!ll
' t , zoo1ang a1s h"
.. cert1'fi lJ zon a'er ZIJn
caat zal blijven (behalve in zekere gevallen hieronder uit-
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z~l zij~

gezonderd) geheellijk onbekwaam
om te bekomen kening en plan van
of te bezitten, als tegen den persoon in wien tijdelijk de verde~~ing; noc_h
··
· goederen
kan hlJ zoodamge
insolvente b oe d el b IJ.. d e wett en za1 gev st'1gd ZIJn,
eemge
over·
goederen, eigendommen of effecten, roer nd of onroerend, maken, enz.
personeel of reeel, eenige regt tot eenVge zoodanige goederen, eigendom1nen of effecten, en opf gelijke wijze volkomen onbevoegd en onbekwaam zal
n om· te cederen,
te transporteren, of over te dragen, oodat daardoor de
persoon in wien tijdelijk de insolvente. boedel gevestigd is
gebonden wordt, eenig eigendom, goeqeren of eftecten, of ·
eisch, of eenig obligatie, wissel, promqsse, of andere securiteit voor geld, en als tegen en in kw~stie met zoodanigen
laatstgemelden persoon, zal ieder zood~nig gepoogde cessie,
transport of overdragt nul en van ge~he waarde zijn. En Zoodanigeoverdragt
niemand die eenige goederen, waren, ()f koopmanschappen, ipso facto nul tegenof andere zaken op crediet zal hebben/ verkocht en geleverd over curator.
aan zoodanigen insolvent, zal geregtjgd zijn tot het redueeeren of ter zij de zetten van zoodanigen koop, of het
bedrag van den koopschat te vordere~ van den persoori in
wien tijdelijk de insolvente boedel n~ar regten zal gevestigd
zijn, om reden blootelijk dat de ge:ziegde insolvent op den
tijd van zoodanig contrakt van kopp dus onbevoegd was
als voormeld, of dat de goederen aap hem verkocht en ge- Goederen op crediet
leverd in bezit · zijn genomen doo~ zoodanigen persoon in gelever~. aan _insolwien de boedel is geveEttigd als vo<brmeld ten profiJ'te van vent bhJven ml
'
'. .
curator.
den gezegden boedel. En geen f zoodamg msolvent zal
worden beschou wd als hebbende 1 eenig vermogen tot het
verbinden van zoodanigen laatstge:p.oemden persoon, of den
insolventen boedel in hem geves11gd, bij eenige soort van
handelingen, contract of transacti~ hoe ook genaamd, tenzij
dezelve zijn aangegaan uit kradht van eenig schriftelijk
gezag tot dat einde, van zood · ig laatstgemelde persoon.
Altijd wel verstaan, dat niets hi rin vervat zal strekken of
worden uitgelegd om zoodanigen insolvent te beletten eenig
valide regt te doen overgaan ij eenige zoodanige cessie,
transport of overdragt als voor ld, handelende, in zoo verre Insolvent kan als
als hij in geschrifte daartoe z l geautoriseerd zijn, als deagent, enz., van cumandataris of agent van den cu ator, of te handelen als de rator handelen.
mandataris of agent van eenigen p rsoon door wien zoodanigen
insolvent in geE~chrifte zal zijn g autoriseerd dus te handelen,
en voor wien het hem in geschr fte zal zij n veroorloofd door
den persoon, in wien tijdelijk dei olvente boedel zal gevestigd
zijn. Wel te verstaan, dat niets ierin vervat zal strekken om
eenigen in sol vent te beletten, het~ij handelende als zoodanige
mandataris of agent als voormeld,/of niet, om wel en deugdelijk
aan eenig persoon over te dragelb., eenige roerende goederen ofHij mag traditie van
effecten, welke v66r zoodanige l~vering in het werkelijk bezit goederen, bona fide
d ·
· 1
j · k h
·
k verkocht en betaald
~.aren van zoo amgen mso vent ~1t ~ac t van eemge we.r e- doen, of titel geve~
hJke en bona .fide koop van zood~mgen Insolvent, voor eemgen in geval van kooping
regtmatigen prijs behoorlijk b'etaald, of om eenigen zoo- a kontant.

n·j
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danigen insolvent te bele n, om wel en deugdelijk het
regt over te dragen op ee. ge gel den aan hem in kontante
penningen betaald voor eenige goederen of zaken op dien
tijd van hem gekocht, of· zoodanigen insolvent te beletten
te ontvangen, te prosekweren en te recouvreren in zijn
eigen naam, en voor zijn eigen personeel en uitsluitend geIm;olvent mag huur- bruik, en vrij van alle beheer van zijnen curator, de huur,
loon behouden en er loon en of belooning voo:r zijn werk en zijnen arbeid, of die
voor dagvaarden. van eenigen van zijn huisgezin, door hem of hen verleend,
Hij mag schadever- gedurende den tusschentijd bovengemeld, of eenig deel daargoeding eischen en van, of eenige schade jof interessen, gevorderd uit reden
beho ~.dken dv 0 .0 rteper- van eenig person eel leed of belediging aan zoodanigen insoon 1 IJ e e11c n
f
.
d I
..
h ·
·
d
E
tegen zich en zijne solvent o aan 1eman van ZIJn
U1sgez1n aange aan.
n
familie.
wel te verstaan, dat W::f.nneer eenige eigendommen, goederen
of effeoten zullen bewezen worden door zoodanigen insolEigendom, met geld vent te zijn gekocht o£ bekomen door middel van eenige
aldus verkregen, ge- gelden ontvangbaar of Jrecouvrabel als voormeld voor zijn
kocht blijft aan
·
· goe d eren en euec
1r t en me d e
insolvent.
mgen
personee1 ge b rm'k , zoo d an1ge
vrij zullen zijn van <le beheering van zijnen curator, op
gelijke wijze als de gelden waarvoor dezelve gekocht of bekomen waren.
Bevoegdheid van cu50. En wordt v~stgesteld, dat het aan de curatoren zal
rator .om processen vrijstaan, om op te :riemen en in hun eigen naam voort te
of acben voort te
h et proces 1.'h een1ge
· act1e
· b egonnen
·
'
zetten of te laten zetten,
voor eemge
varen,' of nieuwe
schuld of vordering han den boedel ver!:lchuldigd, voor derstappen te nemen. zelver benoeming, of van hetzelve af te zien, zoo als zij
zullen neodig oordeelen; alsmede een nieuw regtsgeding of
actie te beginnen v4lor eenig bevoegd Geregtshof, voor eenige
schuld of vordering/ verschuldigd aan den boedel van eenigen
insolventen persoon,, en mede te verdedigen alle actien tegen
hem ingebragt, of hangende tegen den insolvent, ten aanzien of betrekkelijk den gemelden boedel.
Insolvent bevoegd
51. En wordt1 vastgesteld, in iedere zoodanig~ actie als
als getuige in zaken in de laatstvoorgaande sectie is vermeld en in iedere actie
den boedel betref- t ussch en eemge
· p~r
· t"IJen voor h et b esl'1ssen
'
fende.
van d e val'd'
1 1te1't
van de vordering van eenig persoon, voorwendende een
crediteur te zijn in den insolventen boedel, of het regt van
eenig persoon of 1 personen op of tot de preferentie over
eenig deel van den insolventen boedel, de insolvent, hetzij
hij zijn certificaait hebbe bekomen of niet, niet beoordeeld
of beschouwd zall worden als een onbevoegd getuige, hetzij
voor of tegen d~ gezegde curatoren, uit reden van eenig
belang dat hij ltan hebben, of geoordeeld worden te hebben
in de uitkomst /van zoodanige actie.
Verplaatsen van
52. En w~rdt vastgesteld, dat het aan het Hooge Gecurator en nieuwe regtshof of eelig Rondgaande Haf zal vriJ' staan op reden
kiezing.
d
aangetoon do r den Meester van het Hof, of eenig persoon
belang hebbenfe bij de behoorlijke administratie van den
insolv~nten bo del, eenigen curator of .curatoren af te zetten,
voor Insolvent e, of voor eenig wangedrag in de gemelde
f

I
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beheering, of wegens afwezigheid uit dez Provincie; en
daarop, en zoo dikwijls als eenig curat~r z l komen te overlijden of van gezegd Hof verlof bekomen m te resigneren,
of onbekwaam zal worden, te gelasten eJnen nieuwen curator te verkiezen, en dezelfde handelw~jze/ zal daaromtrent
plaats hebhen als bij de oorspronkelijk~ verkiezing van
curatoren; en het zal aan gemeld Gere shof vrijstaan intusschen zoodanige order te geven, als no dzakelijk of raadzaam zal zijn voor de bewaring van den nsolventen boedel,
totdat zoodanige nieuwe curator zal ver ozen en bevestigd
zijn.
53. En wordt vastgesteld, dat w neer bij den dood Bij bevestiging van
of afzetting van eenigen curator, eenige nieuwe curator zal bnieudwle curat?r his
.
h'
b oe e , enz , 1n em
. d .
word en aanges t eld en b eves t1g 1n
n1ere 1ervoren e- O'evestigd.
paald, het besluit bekrachtigende, detbenoeming van zoo- o
danigen nieuwen curator de kracht · regten zal hebben,
om den nieuwen curator te belasten et den geheelen insolventen boedel, tegenwoord.ig of toekbmend, hiervoren bijzonder omschreven, en elke magt, :fegt, titel, voorregt en
middel, berustende in of toekomende aan den vorigen curator als curator voor zijnen dood f bedanking even volkomen en in dezelfde uitgestrektheid als dezelve was berustende in den vorigen curator door et besluit genomen tot
bekrachtiging zijner aanstelling in maniere voorzegd; met
dien verstande altijd, dat het ov lijden of de afdanking Dood of v~rplaatsen
eenigen curator niet zal aandoen de wettigheid of kracht van curator affec.
b eh oor1·IJ'k e d aa d d oor h em as
1 curator, rigtingen
teert niet zijne vervan een eemge
behoorlijk
voor het oogmerk van de sekwe tratie, voor zijnen dood gedaan.
of afdanking gedaan. En gedur nde ieder tijdvak dat zal
verloopen tusschen het overlijden of van de afdanking van
eenigen curator, en het maken van een decreet voor het
bevestigen van den curator, in eszelfs plaats verkozen, en
niet langer, zal het geheel van en bestaanden insolventen
boedel, behalve wanneer er, na z lk overlijden of afdanking,
een of meerder curatoren van en gezegden boedel zal of
zullen blijven bestaan, worden g vestigd in den Meester van
het Hooge Geregtshof.
54. En wordt vastgesteld, at wanneer een curator zal Actien kunnen door
komen te overlijden, of een nie we curator zal worden ver- nieuwe curatoren
kozen, geen actie betrekkelijk en insolventen boedel daar- voortgezet worden.
door zal ophouden ; maar het eregtshof, in hetwelk eenige
zoodanige actie hangende is, z l, op de kennisgeving van
zoodanigen dood of afdanking, of dat een nieuwe curator
verkozen en bevestigd is, mo en toestaan dat de namen
van den overblijvenden of ieuwen curator of curatoren
worden gesubstitueerd in de laats van den vorigen; en de
gemelde actie zal voortgaan, alsof zoodanige overblijvende
of nieuwe curator of curatore dezelve oorspronkelijk hadden
begonnen of verdedigd.
i
55. En wordt vastgesteldi, dat ieder curator, nadat hij Kennisgeving in
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bevestigd is, dadelijk berigtl van de sekwestratien van zij ne
door advertent· in de t.J01.wernp,ments Oourant
doen geven, en de Meester van het Hooge Gevan elk e ord e:q,.·, Ul•tgevaard.1gd voor d e afd an k.mg
van eenigen curator, kenn~ moeten doen geven door advertentie in de Gouvernemrnts Oo1u·ant.
Bevoegdheid van
56. En wordt vastgest~ld, dat het iederen curator of
c':.rator om generale curatoren zal vrijstaan, o~ te eeniger tijd eene algemeene
blJed~ntkomstbe~ vant biJ. eenkomst der crediteuren te beroepen, en hunne orders
ere l euren lJeen e
..
roepen, of wanneer te vragen betrekkehJk de ereddermg of den. verkoop van
vere~scht door i der eenig gedeelte des boedels of betreffende eemge zaak aancrediteuren.
gaande de administratie van den gezegden boedel, en de
curator of curatoren zal 1 of zullen zoodanige bijeenkomst
moeten beroepen, wannee~ zij daartoe worden verzocht door
het vierde gedeelte der crediteuren in bedrag, die hunne
vordering hebben vertoond en bewezen ; en de gemelde
curatoren zullen de directHin moeten volgen van het meerder
gedeelte der crediteuren die zoodanige bijeenkomst bijwonen;
28 dagen kennisge- met dien verstande altijd, dat ten minste acht-en-twintig
vingin Staatscoura.nt dagen vooraf in de Go1.wer-nements Ouurant kennis z:al
moeten worden gegeven ~an elke zoodanige bijeenkomst, en
van het oogmerk van dezelve; tenzij in eenige bijzonder
geval de 11eester of Landdrost den curator of de curatoren
zal autoriseeren om eene bijeenkomst op eene kortere kenBijeenkomst zich
nisgeving te beroepen. En wel verstaan, dat het geene zooniet in te laten met danige bijeenkomst zal ~rijstaan den curator te gelasten iets
regdt~nt v. preferente te doen, dat geschikt is tot bemoeijenis met, of tot benadeeling
ere 1 euren.
.
.
.
.
van, de regtmat1ge regten van eemgen cred1teur, d1e eenige preferente securiteit of eenig stilzwijgend verband op eenig deel van
den insolventen boedel zal bezitten; en in gevalle bij zooZooda~ige crediten- danige bijeenkomst eenige directie zal worden gegeven, geren, indien bena- schikt tot bemoeijenis of benadeeiing van eenige zoodanige
deeldHof
kunnen
·
· h op mot1e
· k unnen verhet
klagen.bij reg t en, zaI zoo d an1ge
ere d"t
1 eur z1c
voegen bij het Hooge ,Geregtshof om zoodanige directie ter
zijde te stellen, en da:irop zai het Hof zoodanige order stellen ais in regtvaardigheid zai behooren.
Alle bijeenkomsten
57. En wordt vastgesteid, dat alle bijeenkomsten van
van crediteuren te crediteuren beroepen uit kracht dezer Wet en bepaald te
worden gehouden
d
h d
p
.
'
·
ten overstaan van wor en ge ou en te retona, zullen moeten gehouden worden Meester of van den ten overstaan van den Meester van het Hooge Geregtsden Landdrost.
hof, en indien bepaald te worden gehouden in eenig district,
aisdan onder bestaan van den Landdrost van zoodanig district, of de persoo:h ageerende ais Landdrost, die dadelijk
verslag zai moeten ~oen van de verrigtingen bij dezeive aan
den Meester van he Hooge Hof.
Curator kan regtsge58. En wordt astgesteid, dat het aan de curatoren zal
leerd ad vies inwin- vrijstaan om over ~'edere regtsgeieerde kwestie betreffende den
nen en prokureur .
I
' b d I
.
.
aanstellen.
1nso venten oe e , f de beheermg daarvan, regtsgeleerd advws
in te nemen en eenen procureur te gebruiken voor het waarnemen en verdedigen ~an alle actien en regtsgedingen, voor of tegen

Sta11tscourant door

curatoren vanhunne benoeming
bl\;noetming en }otor zal moeten
.r1ees er van a1ze ting van curator.
regtshof zal

r .

1
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den insolventen boedel, en den insolventen ~oedel te belasten
met alle zoodanige kosten welke daardoorj mogen ontstaan,
en zullen worden toegelegd op taxatie, dodr den Meester van
het Hooge Geregtshof onderworpen aan b.e herziening van
het Hooge Geregtshof, op klagte van Jen procureur dus
gebruikt, of van iemand belang hebben~ in de behoorlijke.administratie van den boedel onder sekw. stratie ; en wanneer Pligt van den prokn-men het aan het Hooge Geregtshof z l doen blijken, dat reur alzoo benoemd.
eenig procureur onbehoorlijk heeft ge ,dviseerd, begonnen,
waargenomen of verdedigd eenige zoo~nige actie of regtsgeding, of eenige onnoodige of onbehootlijke onkosten daarin
gemaakt, met het oogmerk om zic;hzelfn daardoor te bevoorde.elen, en niet met het bona fide oo merk om den insolventen boedel daardoor te bevoordeele , zal het aan gemeld
Geregtshof vrijstaan om te gelasten~dat alle of eenige der
kosten van zoodanige actie, als het g egde Geregtshof gepast
zal oordeelen, door zoodanigen pr cureur zullen moeten
l
worden betaald.
59. En wordt vastgesteld, dat /het den Meester van Bedrag tijdelijk toe~
het Hooge Geregtshof en iederen c'Vator, hetzij provisioneel gestaan voor onmisof gekozen, respectievelijk, zal vrijsy~an aan den insolventf:S~1 ;~~er~oud van
uit de baten des boedels zoodani~e matige som toe te staan
' nz.
als den gezegden Meester .of cura ren, respectievelijk, onmisbaar noodig zal of zullen voor omen voor het onderhoud
van den insolvent en deszelfs h sgezin, tot op de beslissing van de crediteuren dienaang ande, en het zal den gemelden Meester en zoodanige cur toren vrijstaan den insolvent, of iemand anders, te gebru ken tot het inzamelen en
bewaren van eenig gewas, oog t of voortbrengsel, voor
eenigen redelijken tijd noodig t het inzamelen en bewaren Tijdelijke bewaring
daarvan · alsmede om den ins vent te laten of iemand van goederen des
· h et opz1· t van eemg
· e1gen
~
d om, 1a£
boedels kan aan inw
an ders t'e p 1aat sen, In
solvent of iemand
briek of affaire, tot den insolve ten boedel behoorende, tot anders word en toedat hetzelve verkocht, van de and gezet of afgesloten zal vertrouwd.
zijn, en aan den gemelden ins. vent of iemand anders, dus
geemploijeerd, een redelijke t 1 elaag, per dag, voor zijnen
·arbeid te geven. W el versta n, dat het bedrag van zoodanige toelaag, hetzij voor on erhoud of arbeid, naar het
geval moge zijn, toegestaan, evorens de bijeenkomst van
crediteuren, welke het eerst al worden gehouden na de Crediteuren beslistweede bijeenkomst van cred" euren als bij deze wet is voor- sen of onderhoud
geschreven, aan zoodanige bi ·eenkomst zal moeten worden ~C:r~~t~a: ~~:r~eo~t~
gesubmitteerd, welke bijeenkjbmst de magt zal hebben om bedrag er van bete beslissen of zoodanige to~laag zal worden aangehouden, palen.
en zoo ja, gedurende welkeb tijd en wat het bedrag daarvan zal zijn. En mede w~i verstaan, dat iedere 'curator die Curatormoetbedrag
zoodanige toelage aan een:ilgen insolvent geven zal buiten en gronden van toe.
f'
'
d lage en onderhoud
cons~nt van d e cred1teurep dus vergaderd, als bovengemel , aan Meester rapporof blJ eenige andere bijerkomst behoorlijk beroepen, dade- teren.
lijk aan den MeeRter va het Hooge Geregtshof rapport zal
57
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Revisie er van door moeten doen van het bedrag en van de gronden waarop
het Hof.
zoodanige toelage is toegestaan. En wel verstaan, dat iedere

zoodanige toelage door eenigen curator, zonder toestemming
van de crediteuren, onderhevig zal zijn aan herziening van
het Hooge Geregtshof op aanwek van den gezegden Meester,
of van eenig ander persoon helang hebbende in de behoorlijke administratie van den inRol venten boedel.
Compareren van
60. En wordt vastgesteld, dat de insolvent of wettige
insolvent op bi~~en- administrateur van eenigen insol venten boedel, zal moeten
komd~tten van ziJne compareren biJ. de. eerste, tweede en derde bijeenkomst. van
ere 1 euren.
.
crediteuren, te worden gehouden mt kracht van deze wet,
en bij ieder adjoD:rneme t van de gezegde tweede bijeenkomst tenzij hij v~rlof · bbe bekomen van den Meester of
den Landdrost, om .• zoo anige geadjourneerde bijeenkomst
niet bij te wonen ; en ij zal mede moeten compareren bij
iedere andere bijeenko st van crediteuren, gehouden uit
kracht dezer wet, wanne r hij daartoe zal gerekwireerd zijn
bij eene schriftelijke k~n isgeving, geteekend door den Meester
of Landdrost, ten wiens overstaan zoodanige bijeenkomst zal
worden gehouden (welke kennisgeving de gezegde Meester en
Landdrost bij deze geregtigd wordt uit te vaardigen), en hij
zal bij iedere zoodanige bijeenkomst van crediteuren welke
Insolvent verpligt hij zal bijwonen moeten antwoorden op alle zoodanige gevragen te beantoorloofde vragen welke hem zullen worden gedaan door den
woorden.
gezegden Meester, of Landdrost, betreffende zijne zaken en
boedel, en de oorzaken of redenen van zijne insolventie, en
hij zal bij de gezegde tweede bijeenkomst, daartoe gerekwireerd zijnde door de crediteuren, moeten inleveren aan den
Inventaris door in- Meester of Landdrost, door hem te worden overhandigd aan
~olvent te word en den curator of de curatoren, wanneer aangesteld of bevestigd,
mgele~eru.
.
. van ZIJnen
..
1 en
eenen correct en Inventans
geh eel en b oe d e,
goederen, personeel en reeel, waar dezelve ook mogen gelegen zijn, en van alle goederen en effecten welke door hem
verwacht worden of hem kunnen aankomen, of waarop de
insolvent eenig regt heeft, en van alle schulden door hem
of aan hem verschuldigd, naar zijn beste kennis en vertrouwen, en alle boeken van rekening, papieren, geschriften,
documenten, wissels en bewijzen betreffende den gezegden
boedel welke in zijn bezit zullen zijn, en de gezegde insolvent of administrateur, zal, daartoe gerekwireerd zijnde,
gezegde boeken, papieren, geschriften, documenten, wissels en
bewijzen, moeten inleveren aan den gezegden Meester of
Landdrost, zooals het geval moge zijn, om door hem te worden overgeleverd aan den curator of de curatoren zoodra
dezelve zullen zijn gekozen of bevestigd.
Insolvent mag·onder
61. En wordt vastgesteld, dat het den Meester of Landeeded onderzoc?t . drost zal vrijstaan, wanneer hij presideert biJ" eenige biJ"eenwor en op eemgerle1 k
·
·
bijf:enkomst.
om.st van cred1teuren, voor welke de msolvent zal compareren,
den Insolvent te onderzoeken onder eede, indien hij zulks dienstig
zal oordeelen, naar alle zaken betreffende z~jne affaire, handel,
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of boedel, of welke kunnen strekken tot et aan het licht Onderzoek in gebrengen van eene heimliJ'ke vervreemding, transport cessie schrift te worden
levering of verberging van zijnen boedel e goederen, ' roerend' gest eld ·
en onroerend, personeel en reeel, en dit nderzoek in geschrifte te doen stellen en door hem te d en onderteekenen,
en bij de verrigtingen in den gezegden b edel te annexeren.
62. En wordt vastgesteld, dat aan h t Hooge Geregts- Onderzoeken van
hof, of eenig Rondgaande Hof zal vrijsta .n om, op aanzoek insolvent voo; he~
van den curator of de curatoren, wanne r en zoo dikwijls Hof of commii!sans.
als zij het dienstig zullen oordeelen, e nigen insolvent te
dagvaarden voor zulk Hof, of voor ee g commissaris van
het Hooge Geregtshof, hetzij de gemel
insolvent zijn certifikaat en vergunning daarvan zal he en bekomen of niet.
En het zal aan zoodanig Geregtshof v ijstaan om hem onder
eede te onderzoeken, aangaande alle aken met betrekking
tot zijn beroep, handelingen, of bo del, of welke mogen
strekken tot het ontdekken van eeni e heimelijke vervreemding, transport, cessie, levering of v rberging van zijne gvederen of effecten, roerend of onroe end, personeel of reeel,
en zijn onderzoek in geschrifte te oen brengen, en door In geschrift te worhem te laten onderteekenen, en bi" de handelingen in ge- den gesteld.
melden boedel te voegen.
63. En wordt vastgesteld, da indien eenig insolvent, LaRtbrief ter apprebehoorliJ'k gedagvaard ziJ'nde als voormeld om te compa- hen tie yan insolvent
voor met compa
reren voor het Hooge Geregtshof f Rondgaande Geregtshof, reren.
of eenig commissaris van het
ooge Geregtshof, niet zal
verschijnen op den tijd en plaat in de dagvaarding voor
zijne comparitie bepaald, voor ,oodanig Geregtshof (geene
wettige verhindering, op zooda igen tijd, te kennen hebbende gegeven aan en toegestaa door zoodanig Geregtshof),
zal het aan zoodanig Geregts of of commissaris vrijstaan
om, onder zijne handteekening eenen lastbrief te verleenen,
autoriserende eenigen officier an het geregt of ander persoon om zoodanige insolvent e apprehenderen, en dadelijk
voor zoodanig Geregtshof of ommissaris te brengen, of hem
in eenige gevangenis te plaa sen, om aldaar te worden gehouden tot den tijd welken zoodanig Hof, als voormeld, op
aanzoek van den curator o de curatoren, op nieuw voor
zijn onderzoek zal hebben epaald; en de cipier van elke
zoodanige gevangenis zal
m voor zoodanig Geregtshof of Overtreding en straf
commis saris moeten doen rengen op den tiJ' d en plaats in voor. ve:laten der
ProvmCJe enz. of
·
1 b ·
·'
·
z~o damgen ast nef venne a; en 1eder Insolvent als voormeld, zich abse~tere~.
dw, gedagvaard zijnde a s voormeld, de Provincie zal verlaten, of zich absenteere of binnen dezelve verbergen, met
het oogmerk en voorn men om de comparitie bij eenige
zo?danige onderzoeking, waartoe hij was gedagvaard, te ontWIJken, of te voorkome dat eenige lastbrief hiervoren vermeld, aan hem worde eexploiteerd, zal worden aanggmerkt
schuldig te zijn aan d misdaad van frauduleuse insolventie;
en zal op overtuiging daarvan, onderhevig zijn aan gevange-
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nisstraf, met of zonder dw~ngarbeid, voor eenigeu tijd niet
te bovengaande zeven jare:ri.
Strafbepaling voor
64. En wordt vastgesield, dat indien eenig insolvent, bij
het ~iet inleyeren de tweede bijeenkomst zijher crediteuren, of eenig adjourneyan
mventans door men t d aarvan. als voormJld gehouden
daartoe gerekwireerd
msolvent.
••
•
, •
1
zijnde, zal wmgeren eene ware 1nventar1s van ZIJnen boedel
en effecten te bezorgen, /of de boeken, papieren, geschriften,
documenten, rekeningep., of bewijzen, betrekkelijk zijnen
boedel als voormeld, oyer te leveren; of, bij zijne onderzoeking voor eenig Hof of Commissaris als voormeld, zal weigeren een eed af te /leggen, of zal weigeren eenige wettige
vragen, aan hem]
d r zoodanig Geregtshof of Commissaris
Voor het weigeren gedaan, te. n opzigte v n eenige der voormelde zaken, te bevragen te antwoor- antwoorden; of zal
eigeren zijne onderzoeking, dus in ge~e~ of onderzoek te schrifte gebragt, te teekenen of te onderschrijven (geene
ee enen.
wettige objectie da, voor hebbende), het aan zoodanig Geregtshof, of zoodanigen Commissaris zal vrij staan, om bij
lastbrief onder zijlfo.e handteekening, hem naar zoodanige
gevangenis te doen brengen, als zij zullen noodig oordeelen,
om aldaar te verblijven, zonder borgstelling, totdat hij zich
onderwerpt om de voormelde zaken te doen, of te worden
Geen borgstelling beeedigd, of zoodanige wettige vragen te beantwoorden, als
toegelaten.
door hen aan hem zullen worden gedaan, of zoodanig onderzoek als voormeld te teekenen en te onderschrijven.
Vrouw of eenigerlei
65. En wordt vastgesteld, dat het, na de overgaaf of
persoon kan gedag- toewiJ. zing van sekwestratie van eenigen boedel als insolvent
vaard worden om
'
voor het Hof en
aan het Hooge Geregtshof, of Rondgaande Hof, of Comcommissaris t.e
missaris zal vrijstaan, op verzoek van den gemelden curator
worden onderzocht. of curatoren, om voor het gemelde Geregtshof te dagvaarvaarden de vrouw van den insolvent, of iemand die men
weet of vermoedt in bezit te hebben iets van den boedel
van den insolvent, of versclmldigd te zijn aan den insolvent,
of iemand, die het gemelde Geregtshof reden zal hebben
te veronderstellen dat in staat is informatie te geven betreffende den persoon, het beroep, de bezigheid of den
boedel van zoodanigen insolvent, of eenige informatie noodig
tot de volkomene ontwikkeling daarvan; en zoodanig persoon mede te gelasten om alle boeken, papieren, instrumenten, geschriften, of andere documenten, in zijne of hare
bewaring, welke aan gemeld Geregtshof mogen blijken noodig te .zijn tot verificatie of ontdekking van eenige der zaken
voormeld, te produceren; en het zal aan gemeld Hooge
Geregtspof, of Rondgaande Hof of Commissaris vrijstaan, om
elken zoodanigen persoon, onder eede, te onderzoeken betreffenden den persoon, het beroep, de bezigheid, of den
Onderzoek in ge- boedel van zoodanigen insolvent, on om zijn of haar onderl:lchrift geplaatst.
zoek in geschrift te doen brengen, en door hem of haar te
laten onderteekenen, en bij de gemelde handelingen te
voegen; en indien eenig zoodanig persoon, na behoorlijk
gedagvaard te z~jn om te compareren, ten einde te worden
l
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onderzocht, zal weigeren dus te compareren
wettige Personen, beh.oorlijk
verhindering aan het Geregtshof of Commis aris waarvoor ged~gvaard, met ver· l1e
R bb
schiJnende, kunnen
· persoon op d'Ien t"d
zoo damg
IJ ge d. agvaard Is,
en b ek e~ d geapprehendeerd
en
gemaakt, en door hen goedgekeurd), zal het aan zoodamg in de gevangenis geGeregtshof of Commissaris vrijstaan, om onder zijne hand- plaatst worden.
teekening eenen lastbrief te verleenen, autc/riserende en gelastende eenig officier van het geregt, of a:nder persoon, om
den persoon, dus gedagvaard en weigerende te compareren,
te apprehenderen, en den gemelden persoon, voor zoodanig
Geregtshof of Commissaris te brengen, of den gemelden persoon in eenige gevangenis te bezorgen, om daarin te worden
in bewaring gehouden tot den tijd, welken zoodanig Geregtshof of Commissaris op aanzoek van den curator of de curatoren, op nieuw zal hebben bepaald voor zijne of hare
onderzoeking; en de cipier van eenige zoodanige gevangenis
zal zoodanig persoon moeten doen brengen voor zoodanig
Geregtshof of Commissaris, op den tijd en de plaats in zoodanigen lastbrief bepaald. En indien zoodanig persoon, dus Personen weigegedagvaard of gebragt voor zoodanig Geregtshof of Commis- rende eed af te leg. t er ond erzoek'mg, za1 Weigeren
·
t e word en b eee
.. d'Igd , of zal gen,
vragenonderzoek
te beantsarlS
woorden
weigeren eenige wettige vraag, door zoodanig Geregtshof of te onderteekenen, of
Commissaris betrekkelijk eenige der zaken voormeld gedaan, docurnenten. enz., te
..
produceren,
.
t e beant woor d en, of zaI Weigeren
ZIJne
of h are ond erzoek'Ing, in
gevano·eniskunnen
wordus in geschrifte gebragt als voormeld, te onderteekenen den gezet zonder
(geene wettige objectie door zoodanig Geregtshof of Com- borgstelling.
missaris zijnde toegestaan), of, daartoe opgeeischt zijnde,
niet zal produceren alle boeken, papieren, instrumenten,
geschriften, of andere documenten, in zijne of hare bewaring of magt, betrekkelijk eenige der zaken voormeld,
en tegen welker productie hij of zij geene door hen goedgekeurde objectie zal opgeven, zal het aan zoodanig Geregtshof of Commissaris vrij8taab, om bij lastbrief onder zijne
handteekening hem in zood~nige gevangenis in bewaring te
stellen, als zij zullen noodig oordeelen, om aldaar te verblijven, zonder borgstellin , totdat zooda.nig persoon zich
zal ouderwerpen om te wo den beeedigd, of te antwoorden
op alle zoodanige wettige ragen, als door zoodanig onderzoek te onderteekenen, of te produceren zoodanige boeken,
papieren, instrumenten, g schriften, of andere documenten,
als voormeld, in zijne f hare bewaring of magt, tegen
"':?lker productie geene z odanige objectie als voormeld zal
z1Jn toegestaan.
66. En wordt vas esteld, dat den insolvent en elk Onkosten te worden
ander persoon gedagva rd door het Hooge Geregtshof ofaangeboden aan inRondgaan d e Gereg t sh of' of Commissaris,
·
· op l as t van h et dagvaarde
solvent en andere
gepersonen.
gemelde Geregtshof, om te worden onderzocht of getuigenis
te . geven, of verklaring te geven van het beroep, de bezigheld, den boedel, of d effecten van eenigen insolvent, onder
en krachtens deze wet, zijne noodige onkosten zullen warden aangeboden door en curator of de curatoren van zoo-
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danigen insolventen boedel, op gelijke maniere, als volgens
de wetten is bepaald op ex loit van eene subpcena aan
den getuige in een civiel pro es, en zoodanige noodi<re kosten zullen mede moeten w rden aangeboden aan iederen
insolvent die bij eenige sch ftelijke kennisgeving door den
1\1eester 'van het Hooge G regtshof of door eenigen Landdrost, is gerequireerd om t compareren voor eenige bijeenkomst van crediteuren, b alve de eerste, tweede en derde
bijeenkomst als voormel , of eenig adjournement van de
tweede bijeenkomRt.
Insolvent of ander
67. En wordt vast esteld, dat iedere insolvent of anpersoon, eenig on- dere persoon, beeedi~d door of voor eenig Geregtshof, of
waadr antwhooldr~ ge· door een Commissaris, f Meester van het Hooge Geregtshof,
ven e, se u 1g aan
.
d
· ·
de misdaad van
of een Landdrost, u1t kracht van e voorZiemngen dezer
meineed.
wet, die opzettelijk e nig onwaar antwoord zal geven op
eenige wettige vraag oor zoodanig Geregtshof of Commissaris, Meester, of La~ddrost voorgesteld, zoodanig persoon
zal geoordeeld wordeh schuldig te zijn aan d~ misdaad
van meineed, en op overtuiging daarvan, de straf zal ondergaan bij de misdaad' bepaald.
Lastbrief voor in68. En wordt v;astgesteld, dat indien eenig persoon hoe
hechtenisnemen
ook genaamd in bewaring wordt gesteld door eenig Geregtsmoet onbeantwoorf
f Comm1ssarils,
·
J
de vraag opgeven. ho , o
of Meest er, of L an dd rost, voor h et
weigeren van antivoord op eenige vraag door hem gedaan,
of het niet volled~ beantwoorden van dezelve, zij in hunnen
lastbrief van in/ bewaringneming zullen moeten bekend
stellen elke zooda/nige vraag; en indien eenig persoon, dus
in bewaring ges;teld als voormeld, eenig aanzoek zal doen
Aanzoek om uit
bij eenig Geregtshof, of Regter, bevoegd om hetzelve te
hech ten is ontslagen hooren, ten ejpde van zoodanige in bewaringneming te
te worden.
worden ontslag~n, en er aan zoodanig Geregtshof of Regter
geene onbevoegdheid of informaliteit in den vorm van den
lastbrief zal b;i~ken waardoor zoodanig persoon werd in bewaring geste~, uit hoofde waarvan hij zou kunnen worden
ontslagen, za aan zoodanig Geregtshof of Regter vrijstaan,
.Turisdictie van 't en zoodanig
eregtshof of Regter wordt bij deze gelast, om
Hof of Regter.
zoodanigen ersoon naar dezelfde gevangenis terug te doen
brengen, orp aldaar te verblijven totdat hij zal voldoen als
voormeld; 1 tenzij het aan zoodanig Geregtshof of Regter
worde ver!ond, door de partij in bewaring gesteld, dat hij
volkomen eeft beantwoord aliA wettige vragen aan hem bij
deze onde zoeking als voormeld gedaan; of indien zoodanig
persoon iln. bewaring is gesteld voor het weigeren om te
worden bieeedigd, of voor het niet teekenen .van zijne onderzoeking, ,tenzij het aan zoodanig Geregtshof of Regter mogt
blijken, tdat hij eene voldoende reden voor hetzelve had;
mede wel te verstaan, dat zoodanig Geregtshof of Regter
daartoe door de partij in bewaring gesteld, verzocht, de
geheel~ onderzoeking van zoodanige partij, waarvan eenige
?~Oodamge yraag ee:n gedeelte was, zal moeten nazi en ; !311
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b~ken,

indien het uit de geheele onderzoeking zal
dat het
antwoorden van de partij in bewaring gesteld voldoende is,
zal zoodanig Geregtshof of Regter mogen gelasten om de
partij dus in bewaring gesteld te ontslaan.
69. En wordt vastgesteld, dat indien eenige actie zal Acties tegen Meester
worden gebragt, of men zal trachten te btengen tegen den ofLanddrost onderC
.
· worpen aan dezelfde
Meester van h et H ooge Geregt sh of , of een1g omm1ssans bepalingen als acties
of Landdrost, om reden van eenige iri. bewaring stelling tegen vrederegters.
in de gevangenis van eenigen insolvent of ander persoon,
de gezegde Meester, Commissaris en Landdrost, met betrekking tot zoodanige actie, en de procedures daarin,
zal bezitten en genieten alle regten,, privilegien en voorzieningen, en onderhevig zijn aanl alle verbindtenissen,
welke naar regten toekomen en behobren aan actien of processen, ingesteld of voorgenomen tegen vrederegters, voor
eenige zaak door hen gedaan in de uitoefening van hun
ambt; wel voorzien dat het Hof voor hetwelk eenige actie,
steunende op eene ingevangenisstelling voor het weigeren
om te antwoorden, of voor het niet volledig antwoorden
op eenige vraag of vragen den eischer gedaan, wordt ingesteld, daartoe door den verwe~rder gerekwireerd zij nde, het Verweerder kan verzoeken dat geheel
geheele onderzo2k van den eischer ' waarvan zoodanige. vraag
.
onderzoek door het
of vragen een deel was, zal moeten overwegen; en 1nd1en Hof overwogen
het bij zoodanige overweging aan het Hof zal blijken dat wordt.
de eischer naar regten in de gevangenis was gesteld, zal de
verweerder hetzelfde profijt daakvan hebben, alsof het geheele
onderzoek in zoodanigen lastbriM van inhechtenisstelling ware
I
ingevoegd.
70. En wordt voorgesteltl, dat indien eenig insolvent, Welke daden frauwiens boedel alreeds zal ziJ·nl of hierna zal worden overge- d~leuse insolventie
. mtmaken.
geven of toegewezen om te worden gesekwestreerd als Insolvent, hetzij v66r of na he uitmaken van de order voor
sekwestratie, zal hebben verv/reemd, getransporteerd, gegeven,
gecedeerd, geleverd, verbonden, of verpand, of zal hebben
v.~rduisterd, verborgen, we$genomen, eenig gedeelte van
ZIJ nen boedel of effect en, te;r waarde van tien pond en sterling .of. daarboven; of zal fhebben verborgen, weggen~men,
vermetrgd, of geschonden )eenige kantoorboeken, pap1eren,
geschriften, documenten, r)ekeningen, of bewijzen daartoe
betrekking hebbende, met i voornemen om zijne crediteuren
te kort te doen, of fraufduleus eenige schuld zal hebben
aangegaan; of, indien eJnig zoodanig insolvent, bij de
tweede bijeenkomst zijne crediteuren, of eenige verdaging
daarvan, gehouden ten o erstaan van den Meester van het
Hooge Geregtshof of Lan drost, of tot de einden voormeld,
mo~dwillig zal overhandi en eenigen inventaris, bevattende
een~ge valsche opgaaf v n zij nen boedel of effecten, of van
een1g gedeelte daarvan, f ten aanzien van eenige schulden
aan of door hem ver chuldigd, of zal produceren eenige
kantoorboeken, papiere , geschriften, docurnent~n, rekeningen
i

•

~
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u.~tschrapping

of bewijzen
valsch
of waarin eenige
of verandering IS gemaakt door hem, of op ZIJnen last of
met zijne voorkennis, met oornemen om zijne crediteuren
daardoor te kort te doen ; of indien eenig zoodanig insolvent, ter eeniger t~id, wa1neer hij zal worden ?nde.rzocht
als voormeld voor eenig Geregtshof of Commissaris, of
Meester van het Hooge Geregtshof of Landdrost, moedwillig
eenig valsch antwoord zal geven op eenige wettige vragen
aan hem gedaan, met voornemen om zijne crediteuren te
kort te doen, of zal he'bben bedriegelijk ingestemd, of geheim gehouden van zijn curator zijne kennis van het bewijs, door eenig persobn, van eenige valsche schuld tegen
den boedel, zal hij deacht worden schuldig te zijn aan de
Gevangenisstraf,met misdaad van fraudul~use insolventie, en zal hij, bij overof z?nder har~en tuiging daarvan, strafbaar zijn met gevangenisstraf, met of
7
arbeid, voor Jaren. zonder dwangarbei~d/ oor eenigen tijd niet te bovengaande
zeven jaren.
1
Welke daden straf71. En wordt astgesteld, dat indien eenig insolvent,
bare insolventie uit- wiens boedel in het vervolg zal worden overgegeven, of vermaken.
oordeeld zal word(f om te worden gesekwestreerd als insolvent, zal verzuj en te compareren voor zijne crediteuren
bij derzelver eerfote, tweede, · en derde bijeenkomst, of zal
verzuimen te c9mpareren bij eenig adjournement van de
tweede bijeenkomst, buiten verlof van den Meester of
Landdrost, naar/ het geval moge zijn, om van dezelve weg
te blijven, of~adat op hem in persoon is geexploiteerd
eene schriftelij e kennisgeving, geteekend door den Meester
of den Land rost, zal verzuimen te compareren voor zijne
crediteuren, b j eenige bijeenkomst derzelve; of ingeval zijn
boedel de s~m van £500 sterling, of daarboven, te kort
komt, geene/ gepaste boeken of rekeningen zal hebben gehouden, b:fattende alle zoodanige posten daartoe behoorende, en Tnwijzende den aard van zijne handelingen, zooals (acht slaande op zijne bijzondere affaire of beroep) redelijkerwijze /van hem had kunnen verlangd worden, of daartoe
door den/ Meester of Landdrost, naar het geval moge zijn,
gerekwire~rd zijnde, bij eene bijeenkomst zijner crediteuren,
geen red~n zal geven of aantoonen wat er geworden is van
eenig geld of waardige securiteit, of ander eigendom, of
effecten, · welke zullen bewezen zijn in zijn bezit te zijn
geweest zoo kort v66r zijne sekwestratie, dat het zijn pligt
is zulks te doen; of die, daartoe gerekwireerd zijnde door
den Meester of den Landdrost als voormeld, geene ware
en voldoende verklaring zal geven van de oorzaak of oorzaken van zijne insolventie, of indien hij aan iemand
zijner crediteuren eene onbehoorlijke preferentie zal hebben gegeven, zooals hieronder omschreven is, of eenige
schuld zal hebben aangegaan zonder redelijk of waarschijnlijk vooruitzigt, ten tijde van het aangaan van dezelve om
in staat te zijn dezelve af te lossen; of eenige schuld ~al
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hebben aangegaan uit reden van eenige s hending van vertrouwen; of die zonder zijn certificaat n de toestemming
daarvan te hebben bekomen, tusschen den tijd van het
uitmaken van de ordtr voor de se estratie van zijnen
boedel, en den tij d van het mak n van het decreet,
bevestigende de rekening en het p n van de distributie
van zijnen boedel, als hieronder ge dd, eenigen handel of
affaire zal hebben begonnen, of he koopen van goederen,
waren of koopmanschappen zal hebben ondernomen, hetzij
voor zich zelf of eenig ander p~tsoon hoe ook genaamd,
zonder schriftelijk gezag van den persoon, in wien in der
tijd de administratie zijns boedels, naar regten zal gevestigd
zijn, vooraf te hebben bekomen ; . of die eenige gift, betaling,
securiteit, of andere onbetameljjke consideratie zal hebben
verleend of gegeven, ten einde .· de concurrentie of toestemming van eenigen crediteur te bekomen tot eenig aanbod
van compositie of tot het qertificaat, zooals hieronder is
vermeld, zal zoodanig insolvent worden geoordeeld te zijn Gevangenisstraf
schuldig aan strafbare insolventie, en bij overtuiging kun- voor zes maanden,
. met of zonder harnen worden gevangen gezet, met of zond er d wangarbeid, den arbeid.
voor eenen tijd niet te boven gaande zes maanden.
72. En wordt vastgesteld, dat het den Geregtshoven Landdrosthoven
van Landdrost in deze Provincie zal en mag vrijstaan op zullt:.n j~risdictie
·
t · ·
·
·
d' . hebLen m geval van
eemge over mgmg van eenig persoon, voor eenig zoo anig strafbareinsolventie
Geregtshof, van eenige overtredingen in de naastvoorgaande
sectie vervat, zoodanig persoon te veroordeelen tot de straf
in de sectie voormeld voorzien.
73. En wordt vastgesteld, dat iedere curator en iedere Prosecutie voor'
crediteur van of in den boedel van eenig insolvent ten fmuduleuse insol.
' .
d'
ld .
'
ventie berust bij den
aan~Ien van eenige der /overtre 1ngen voorme . In de 71ste curator, ofbij credisectie dezer wet, betz~lfde regt van prosecutie zal hebben teuren die certificaat
dat volgens de wette:q. toekomt aan ieder privaat persoon, vertoo~en dat cura·· per- tor
we1gert te ver· van eenige'
· ' overt re d'mg gep1eegd t egen ZIJn
t en aanzien
volgen.
soon of goederen, en: geen ander regt; altijd wel verstaan,
dat geen crediteur o~ crediteuren geregtigd zullen zijn zoodanig regt van pros~cutie uit te oefenen voor eenige zoodanige overtreding, zonder vooraf van den curator een certificaat te hebbenlekomen, en te hebben geproduceerd,
dat de gezegde curat r weigert voor die overtreding te prosekweren.
74. En wordt astgesteld, dat indien iemand zal ont- Ontvangen van eene
vangen of aanne n eenige vervreemding, transport, ge- v.ervreemding, .ces·
.
s1e, enz.,
door
msol~ch en k , cessie,
ev rmg, verb an d , of pan d , d oor eenigen
vent
gedaan
wetende
Insolvent gedaan an eenig gedeelte van zijnen boedel of dat die frauduleus
e:ffecten, met voor emen om de crediteuren van den insol- is, is strafbaar.
vent daardoor te kort te doen, op dien tijd wetende dat
dezelve frauduleu gedaan wordt, zal zoodanig persoon, op
overtuiging daarv n, strafbaar zijn met gevangenisstraf, met
of zonder dwantarbeid, voor eenigen tijd niet te boven
gaande zeven jar~n.

ll'
I
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Aangaande overtre7 5. En wordt vastgesteld, dat indien iemand
ding !n ~egnemen, de hand zetten, wegnemen, verberg n, verduisteren,
verdmst~rm.g, endz., vangen eenige roerende goederen,
ehoorende aan
van eemg e1gen om
'
.
.
onder beslag.
insolventen boedel, waarop beslag IS gelegd u1t

zal van
of onteenigen
krachte
van eenige order tot de sekwest atie daarvan, of eenig0
roerende goederen, welke door p oces van eenig bevoegd
Geregtshof in beslag zijn genom, n, wetende dat dezelve
dus in beslag zijn genomen, en rr:iet voornemen om de gemelde in beslag neming te verijdelen, zoodanig persoon, bij
overtuiging daarvan, zal strafbaa zijn met gevangenisstraf,
met of zonder dwangarbeid, voor eenigen tijd niet te boven
gaande zeven jaren.
Lastbrief om naar
76. En wordt vastgesteld, dat in alle gevallen waar
verhorg~n ~igendom het op aanzoek van den M eest r van het Hooge Geregtshof,
van eemg msolvent of van eenigen curator of cura oren van eenigen insolventen
te zoeken.
I
•
boe d el , on d er ee d e za1 bl''k
IJ ~n,
ten genoegen van eemgen
Regter van het Hooge Geregtt¥hof, Landdrost of Vrederegter,
dat er reden is te vern;wede:ri of te gelooven, dat goederen
van eenigen insolvent, in eehig huis of andere plaats, niet
aan den insolvent behoorende, verborgen zijn, het aan den
gemelden Regter, Landdrosk of Vrederegter zal vrijstaan,
eenen lastbrief te verleenen/ om onderzoek te doen naar, en
in bezit te nemen gemelB.e goederen, welke lastbrief zal
warden geexecuteerd op gelijke wijze, als volgens de wetten
is toegestaan in de executie van eenen lastbrief tot onderzoek naar goederen aange even als gestolen en verborgen ;
en alle goederen van
n insolvent, dus ontdekt zullen
dadelijk moeten warden overgeleverd, indien er op dien
tijd geen curator of uratoren zijn bevestigd, aan den
Meester van het Hoog eregtshof, of anders aan den curator
of curatoren, die beves gd zijn, of aan eenig persoon door
den gemelden Meester of curator of curatoren, benoemd
om dezelve te ontvan en.
Tijd en wijze van
77. En wordt va gesteld, dat het den 1\feester van het
bepaling der derde Hooge Geregtshof za vrijstaan, en hij wordt bij deze gebijeenkomst van
last, om, zoodra als e curator of cura.toren, biJ' de tweede
crediteuren.
bij eenkomst der ere teuren van eenigen insol venten boedel,
in maniere voorzeg gekozen, zullen zijn bevestigd, dadelijk
te bepalen dat de derde bijeenkomst der crediteuren van
den insolvent zal orden gehouden ten overstaan van zichzelven of eenigen anddroBt, op zoodanigen tijd, en op zoodanige plaats als hij het geschiktst voor alle belanghebbende partijen z l oordeelen, ten einde de vorderingen te
bewijzen en tot het ontvangen van het verslag van den
curator of de c ratoren omtrent den toestand van den insol venten boede~ en tot het geven van directien aan den
curator of de cu atoren omtrent de besturing van denzelven:
en de gemelde
rator of de curatoren zullen kennis moeten
geven van den tijd en plaats waarop, en van het einde
waartoe zoodanige bijeenkomst ~al warden gehouden, in
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dezelfde advertentie in
aarbij zij hiervoren zij n gelast aan de crediteuren ken is te geven van
derzelver bevestiging als curator of curato en.
78. En wordt vastgesteld, dat het z vrijstaan aan de Kiezing van eenen
crediteuren van eenigen insolventen b edel, tegenwoordig commis~~ris bij
·
d er d e b""IJeenk oms t as
1 voq meld , of b""
. derde biJeenkomst.
biJ·· zoo d amge
IJ eemge
volgende bijeenkornst, om, indien zij bij eene meerderheid
daartoe zullen besluiten, eenen co~issaris te verkiezen,
die Of een crediteur of een gevolmag igde van een crediteur
zal moeten zijn, en dezelfde handeli gen zullen plaats vin··
den, en dezelfde regulatien toepass lijk zijn, als hierboven
zijn voorzien ten aanzien van d~ kiezing van curatoren;
mits dat geen order van het Ho<1ge Geregtshof, zijne aanstelling bekrachtigende, zal nood~g zijn. Wel verstaan, dat Wie al~ commissaris
niemand zal verldesbaar zijn als Coinmissuris, die niet bevoegd mag word.en ?eko. een curator te ZIJn,
. . en wel voorzwn
. . d a t , na 1e
. d ere zoo d amge
. zen, en w1e met.
1s
verkiezing van eenen Commissaris, de Meester van het Hooge
Geregtshof, of zooals de zaak moge zijn, de Landdrost, eene notule daarvan zal aanhechten aan de procedures in den insolventen boedel; en wel verstaan, dat de curator in alle gevallen waar
de Commissaris heeft geweigerd te fungeren, of is komen te overlijden, of heeft geresigneerd, of onbekwaam is geworden, eene
1ijeenkomst van crediteuren zal moeten beroepen, tot het verkiezen, indien zij bij meerderheid zulks noodig zullen oordeelen,
van eenen nieuwen Commissaris, en zoodonige nieuwe Commissaris zal moeten worden verkozen op dezelfde manier als
hierboven is beschreven; en wel voorzien dat geen Commissaris zal geregtigd zijn t9t, of mogen ontvangen eenig
salaris, commissie, toelage of belooning uit den insolventen
boedel voor zijne diensten als zoodanigen Commissaris. En KenniRgeving in
wel voorzien, dat wanneer men zal verlangen de kwestie S~aatscourant waa;
·
· Commissaris
·
· voor t e d ragen k1ezen
van commisvan h et ver1nezen
van eenen
saris bij andere bijaan eenige bijeenkomst vap crediteuren, behalve de derde, eenkomst, dan de
eene publieke kennisgeving van niet minder dan veertien derde, verlangt
dagen vooraf zal moeten warden gegeven in de Gouverne- wordt.
ments Ootttrant, dat zulke kwestie aan zoodanige bijeenkomst
zal warden voorgelegd. !
79. En wordt vastgEjsteld, dan het den gezegden Corn- Pligten en magten
missaris, dus verkozen als voormeld, zal vrijstaan het toe- van commissaris.
voorzigt te houden over/ de verrigtingen van den curator;
zijn advies en hulp te geven in de administratie van den
boedel, en van tijd tot; tijd onderzoek te doen naar den
staat van denzelven of leenig deel daarvan; van alle rekeningen van den curatot ten alien tijde zoodanige redelijke
v:~rklaring of narigt tre' vorderen, al.s hij of zij., van tijd tot
tiJd, zal of zullen noo. ig oordeelen te eischen, betreffende
eenige zaak behooren e tot de administratie van den gezegden boedel, en de Meester van het Hoog Geregtshof te
helpen in het bepale van de belooning welke aan den

ourator moeten wordt betaald,
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80. En wordt vasJesteld, dat het den Commissaris zal
vrijstaan, ten alien tijde, eene algemeene bijeenkomst van
de crediteuren te roepep., en aan zoodanige bijeenko~st zoodanige rapporten of vdorstellen te doen, ten aanzien van
eenige zaak of kwestie /betreffende de administratie van den
insolventen boedel, alf' hij noodig en raadzaam oordeelen
zal, en dat de curator de directie zal moeten volgen van
de meerderheid der ~rediteuren bij zoodanige bijeenkomst
28 dagen vooruit tegenwoordig; altijd iwel te verstaan, dat ten minste achtkennisgeving in
en-twintig dagen kenhis van zoodanige bijeenkomst, en van
Staatscourant.
de einden daarvan in de Gouvernement.<i Ooura11l zal moeten
worden gegeven.
i
Curator nalatig zijn81. En wordt verder vastgesteld, dat iedere curator, die
de aan de wettige zal verzuimen of W"eigeren aan eenigen Commissaris zoov~rder~ngen v. corn- danige inlichting te! geven betreffende den staat en de adm1ssar1s te voldoen . .
.
! •
•
•
is schuldig aan wan- m1n1strat1e van de~ 1nsolventen boedel, of zoodamge 1nzage
gedrag in zijne ad- van de rekeningen. van denzelven, als de gezegde Commisministratie en kan saris als voormeld igeautoriseerd en geregtigd is te vorderen
afgezet worden.
r
.'
zal worden bescho~wd als wangedrag te hebben gepleegd m
zijne administratie, daarop kan worden afgezet, in manier
en vorm hierboven omschreven, van den post van curator.
82. En wordt vastgesteld, dat de curator of curatoren,
Invorderen van
schulden door
onmiddelijk nadat zij als voormeld bevestigd zijn, zullen
curator.
moeten oproepen en invorderen alle schulden aan den boedel
Advertentie in de verschuldigd, en tot dat einde zullen zij door advertentie in
Staatscourant.
de Gouvernernents Oourant alle debiteuren oproepen, om dezel ve aan hen te betalen of te doen betalen, op zoodanigen
tijd en plaats als daarin tot dat einde zal worden bepaald;
en een ieder die verzuimt of weigert zoodanige betaling te
doen, en nadeJ.1hand voor eenige schuld in regten vervolgd
wordt, zal, inqien de gemelde curator of curatoren een vonSchuldenaars, niet nis tegen hem/ bekomen, e~ indien hij geen reden, ten gebetalende, moeten, noegen van h~t Geregtshof, dat zoodanig vonnis uitspreekt,
wanneergedagvaard, voor zoodani verzuim of weigering zal aantoonen aan den
dubbele kosten
'
betalen.
gemelden cur tor of de curatoren dubbele proceskosten moeten betalen, en voordeele van den gemelden boedel; en de
gemelde pub icatie zal als kennisgeving worden beschouwd
aan alle pertonen, die redelijkerwijze kunnen verwacht worCurator zet onbe- den dezelve te hebben gezien. En de gezegde curator zal
hoorlijke b~talingen, mede moete voortgaan tot het ter zij de stellen, des noods
enz., door m~?lventbij ge1egtel gke procedure, van alle zoodanige betalingen,
gedaan, ter ZIJde.
d.
d
d
d
.
.
vervreem 1 gen en pan en, ge aan oor een1g persoon w1ens
boedel als insolvent zal zijn gesekwestreerd, als hieronder
breeder o schreven zijn, en verklaard nul en van geene
waarde te zijn, evenzoo alsof het geld of ander eigendom
afgeleverd of verpand, had behoord aan den curator of de
curatoren en tijde van het maken van zoodanige betaling,
vervreemdlng of verpanding respectievelijk.
Ma.lafide vervreem83. En wordt vastgesteld, dat iedere vervreemding,
ding, cessie, enz., of transport, /gift, cessie, levering, verband, of pand van eenige

Commissaris mag
bijeenkomsten
oproepen.
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goederen, roeren. d of onroerend, personee1 of
1, gedaan zonder
door den insolvent, op eenigen tijd waarop men oor bewije~ gedaan, door msolen schulden
..
.. vent,
kan aantoonen, d a t ZIJne
seh u Id en, b"ll""k
1 IJ b ere en d , ZIJne
baten toovertroffen,
baten, billijk gewaardeerd, te boven gingen, te zij dezelve zijn nul en van geene
gemaakt zijn ter goeder trouw, en op .~egtmat'-ge conside- waarde.
ratie, nul en van geene waarde zullen ZlJn. En ,wanneer het Of in zooverre zij
dadelijk en onvermijdelijke gevolg van zoodani'ge vervreem- overmaat van schul.
· 1evermg,
·
baten
dmg,
transport, g1"ft, cess1e,
verb an d;.i of pan d al s den
doenboven
ontstaan.
voormeld, zoodanige overmaat van schulden! boven baten
zal doen stellen, dan zal dezelve tot het bedrag, waartoe
zulk eene overmaat za1 zijn daargesteld, nul , en van geene
was.rde zijn.
/
84. En wordt vastgesteld, dat iedere vervreemding, trans- Welke vervreemdinof pand van eenige goederen ~en, enz., en b:tap ort ' cessie ' levering ' verband
f
I
..
lmgen aan crediteu?f effecten,. roerend o onroer~nd, I_>ersoneel of reeel,. en ren onbehoorlijke
1edere betahng gedaan door een1gen 1nsolvbnt aan een1gen preferentien zijn.
crediteur, terwij1 zoodanige insolvent de sekwestratie in contemplatie had, hetzij gewillig of anderzins,J van zijnen boedel,
met het voornemen om daardoor directel~k of indirectelijk
zoodanigen crediteur te bevoordeelen boven zijne an,dere
crediteuren, zal worden geoordeeld eenef onbehoorlijke preferentie te zijn, en wordt bij deze ver¥:laard nul en van
geene waarde te zijn. En iedere zoodfl.nige vervreemding,
transport, cessie, levering, verband of ipand als voormeld,
gedaan door den insolvent aan eenig persoon wie hij ook
zij, terwijl de insolvent als voormeld de sekwestratie van
zijnen boedel in contemplatie hebbende, met voornemen om
daardoor, directelijk of indirectelijk, eenigen crediteur boven
zijne andere crediteuren eene preferentie te geven, eene onbehoorlijke preferentie zal zijn, in zooverre zoodanige crediteur daardoor zal bevoordeeld zijn ; en de curator of cura- Curator kan bedrag
toren zullen geregtigd zij n het bedrag of waarde van zoo- of waarde ..van de
d~nige onbehoorlijke preferentie te recouvreren van den ere- ~~:t~~~~~~~k:ifc~7:~:
d1teur dus geprefereerd.
85. En wordt vastgesteld, dat iedere vervreemding, trans- Welke vervreemdinport, cessie, levering, verband of pand van eenige goederen, gen, betalingen, enz.,
of effecten, roerend of onroerend, personeel of reeel, en!:~ r:~:ur~nv;~~~~:
iedere betaling gedaan door eenigen insolvent, met het voor-Iijk~ pr~ferentien
nemen om daardoor eenig persoon te bevoordeelen, die, niet zijn.
zijnde een crediteur van zoodanigen insolvent, echter aansprakelijk zou zijn geworden voor het bedrag dus betaald.
voldaan, of gesecureerd door den insolvent, indien hetzelve
niet dus betaald, voldaan of gesecureerd ware geweest, hetZIJ m het karakter van eenen . borg, voor zoodanigen insolvent, of in ~enige andere hoedanigheid in regten daarmede
gelijk staande, zoodanig insolvent ten dien tijde de sekwestratie van zijnen boedel, hetiij gewillig of anderzins, in cont~mplatie hebbende, zal worden geoordeeld eene onbehoorhJke preferentie te zijn, en de curator of cur~oren zal of Curator kan die
zullen geregtigd zijn tot het eischen en recouvreren van den terug vorderen.
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persoon dien men dus had zoeken te bevoordeelen, ieder
bedrag dat zal zijn betaal ' voldaan of gesecureerd, in antslag of ondersteuning v
de verbindtenis van zoodanig
persoon.
Vervreemdingen,
86. En wordt vast steld, dat iedere vervreemding,
betalingen, e~z., op transport cessie levering verband, of pand, als voormeld,
de gewone WIJze van
.
'
.'
·
1
d
·
handel gedaan zijn en 1~dere ?etahng door
en 1nso ~en~ ge aan aan eemgen
prima facie geldig. cred1teur 1n den gewon n en ord1nmren loop van handel,
prima facie zal word en angezien en beschou wd als gedaan
ter goeder trou w, en zo der eenige bedoeling om zoodanigen
crediteur eene prefere ie te geven, ofschoon de insolvent
ook op dien tijd de overgave van zijnen boedel als insolvent in contemplatie h d, en in ieder zoodanig geval zal de
curator of curatoren, d e trachten dezelve ter zijde te zetten,
Curator moet het het bestaan moeten a· toonen van eenige oneerlijke schiktegenovergestelde king, onderlinge overe komst, of gemeene toestemming tusbewijzen.
schen den insolvent e den ere diteur, de een om te geven
en de ander om te b omen eene preferentie over de andere
crediteuren van den 'nsolvent, onder schijn van eene handeling in den gewon n loop van handel of bezigheid.
Betalingen gedaan
87. En wordt v stgesteld, dat iedere betaling bekomen
aan crediteuren
door eenigen credit ur, bevorens het maken van de orde
onder schijn van
·
exeocutie, met be- van sekwestratie,
or mi dd e1 of on d er seh ijn van wethg
driegelijk oogmerk proces tegen den · solvent, zal warden geoordeeld te zijn
om te prefereren
eene onbehoorlijke referentie nul en van geene waarde zijn
door insolvent die
d'
"1
d' .
b t l'
1 b ek omen or'
sekwestratie in con- wanneer en zoo 1 WIJ s zoo an1ge e a 1ng za
templatie had, zijn vergemakkelijkt zi'
door bedriegelijke medewerking van den
nul en van geene insolvent, of door v~rstandhouding tusschen zoodanigen inwaarde.
solvent en zood igen crediteur, zoodanige insolvent dus

medewerkende o verstandhoudende, de sekwestratie van
zijnen boedel v oruitziende, en voornemens zijnde zoodanigen crediteur te geven, of toe te laten dat hij verkrijge
eene preferentie boven de andere crediteuren van den insolvent.
Personen die onbe88. En Wi rdt vastgesteld, dat in ieder geval, waarin
I:~orlijke prefereri- eenig persoon, hetzij werkelijk een crediteur of niet, zal
tlen
ontvangen door verp 1'1gt ZIJn
..
t k racht .van d e 84 st.e, 85 st e en 87 ste
: sect1en
· ..
verstandhouding
enz., zullen hun~e dezer Wet, te g te geven of terug te betalen, naar het geschulden verbeuren. val moge zij , ten voordeele van den insol venten boedel,
eenige vervr emding, transport, cessie, levering, hypotheek
of pand, of eenige betaling, als zijnde eene onbehoorlijke
preferentie g weest, zoodanig persoon niet zal geregtigd zijn
te vorderen of te bewijzen als eene schuld, het bedrag
van hetgee hij dus zal hebben terug gegeyen of terug
betaald,
aar zoodanig bedrag geheel verbeuren zoover
als aangaa den insolventen boedel, ingeval zoodanige onbehoorlijke referentie is ontvangen door zoodanigen persoon
door eeni e bedriegelijke schikking, onderlinge overeenkomst
of gemee e toestemming tusschen zoodanigen persoon en
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den insolvent, de een om te geven en d andere om te
bekomen zoodanige onbehoorlijke preferentie
89. En wordt vastgesteld, dat het den urator of cura- Kwestie van verbeutoren van eenigen in sol venten bqedel zal v ij staan. in ieder :ing in voorgaan?e
.
.
t egen e
88 vermeld kan m
proces of act1e,
we lk e h..1J zal of ZIJ.. zu ll e b eg1nnen
de actie voo~ on beeenig persoon voor de teruggaye of de erugbetaling van hoorlijke preferentie
eenige zaak, geld of ding, voorgewend
or den insolvent worden beslist.
bij wijze van onbehoorlijke preferentie te zijn betaald of
gegeven, onder andere zaken te eischen, dat de verweerder
in zoodanige actie of proces, bij vonnis v n het Hof waarvoor
zoodanige actie hangende is, zal wo den verklaard ten
behoeve van den insolventen boedel verbeurd te hebben,
het bedrag waartoe hij bevonden zal worden onbehoorlijk
te zijn geprefereerd door middel v n eene bedriegelijke
schikking, onderlinge overeenkomst f gemeen consent, in
de laatst voorgaande sectie vermeld,, n de kwestie van zoodanige verbeurdverklaring zal worde onderzocht en beslist
gezamenlijk met de andere kwestien in de zaak. En in geval Indien geene zoodahet niet noodig zal zij n eenige acti te beginnen tegen den niga actie wor?t ge.
d
f'
b
11
d bragt, kan cred1teurs
per·soon ~:en e curator. o cura oren eweren zu en . at regt om vordering te
onbehoorhjk bevoordeeld IS, zal he regt van alle zoodamge bewijzen niettegenlaatr::tgemelde personen om eene schuld te bewijzen ten sta.ande worden beaanzien van het bedrag of de wa rde van de zaak, het geld twist, enz.
of ding door hem terug gegeve of terug betaald, betwist
zijnde, moeten worden beslist in den vorm hierboven voorzien voor de regulatie van bewij van schulden.
90. En wordt vastgesteld,
t in geval eenig crediteur Indien geene vervan eenigen insolvent van zood nigen insolvent eene onbe- beuring onder e 88,
moet crediteur,
h oorl1J"k e pre£eren t'1e za1 h ebb n ont vangen, maar ond er alvorens
preferentie
omstandigheden welke niet o der en uit kracht van de terug te geven, wor88ste sectie dezer Wet eene v rbeurdverklaring van het be- den schadeloos gemetbetrekking
·
d rag of d e waard e van zoo d a 1ge
pre£erent'1e me d eb rengen, steld
tot zijn verhaal op
dan in geval zoodanige ere iteur zoodanige onbehoorlijke derden, of met bepreferentie zal hebben ontva gen uit reden van eenen wis- trekking tot securisel of promesse met verha l op andere personen welke teiten die hij heeft
'
.
'
opgegeven.
moest betaald worden door en msolvent, en bezeten werd
door zoodanigen crediteur, f ten aanzien van eenige schuld
van den insolvent, waarvo zoodanige crediteur eenige securiteit had, welke, uit red n dat de handeling van den insolvent onbehoorlijke pre£ rentie daarstelde, zoodanige crediteur ter goeder trouw eeft opgegeven, voldaan, of, in
regten zich verstoken hee t van dezelve te enforceren, zal
zoodanige crediteur niet ehouden zijn de waarde van zoodanige onbehoorlijke pre erentie aan de curator of de curatoren terug te geven of te betalen, tenzij de curator hem
schadeloos wil houden en aanzien van alle verlies dat zoodanige crediteur zou k nnen lijden, indien hij onvoorwaardelijk werd gecondem eerd en veroordeeld tot het reruggeven van de waarde f het bedrag voormeld, en welk verlies zoodanige credite
niet zou hebben geleden in geval
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hij nooit van den insolvent Je betaling of andere voldoening
zoodanige preferentie uitmak~nde had genoten.
Bona fide koopers
91. En wordt vastgestelJi, dat wanneer eenig persoon,
van credit.:uren
wettiglijk, ter goeder trouw
zonder kennisgeving, eenige
~~~!~J~;i!e~~J~- wissels, promessen of anderel securiteiten voor geld of eenige
goederen of effecten, roerepd of onroerend, personeel of
reeel, welke door eenigen ibsolvent vervreemd, getransporteerd, geeedeerd of geleverd zijn onder omstandigheden of
op eene wijze door eenige der voorgaande of volgende sectien van deze wet verklaard nul en van geene waarde te
zijn, zal koopen of aanwinrlen van eenig persoon aan wien
zoodanige wissels, promesser, goederen of effecten dus zijn
vervreemd, getransporteerd gegeven, gecedeerd of geleverd,
bij eenigen waren koop f overeenkomst, op regtmatige
en schatbare consideratie, zal niets in deze wet vervat
strekken of gerekend worden te strekken om eenig regt dat
De crediteuren of zoodanig persoon wettiglijl en ter goeder trouw, en zonder
personen .~an wien kennisgeving heeft gekocht en aangewonnen, op zoodanige
dezelve Z1JD
·
l s, promessen,
'
.£r
t en t e b ena d ee1en. Maar
vreemd
enz. verdoor w1sse
goe d e~en of euec
insolve~t, m~etende in alle zoodanige zaken zullen de personen aan wien dezelve
waarde aan curator zijn vervreemd, getransporteerd, gegeven of gecedeerd door
betalen.
den insolvent, gehouden bn verpligt zijn de zuivere waarde
van alle zoodanige goe~eren en effecten, welke door hen
zijn verkocht aan eene 1derde partij, terug te betalen aan
den curator of ·de curatoren van den insolventen boedel,
ten profijte van de crediteuren van denzelven.
Kwijtscheldingen,
92. En wordt vastg~steld dat alle kwijtschelding, overovergaven, of ont- gaven of ontslagen vah eenige regtmatige schuld of van
slag van schulden of
·
't 't
. I ·
t t'
h ld 0 f an d ere
securiteit door den een1ge SeCUr1 ei VOOr , ren1ge reg ma 1ge SC U
insolvent gemaakt, zaak of ding waarvan betaling of levering niet werkelijk en
~oen hij sekwe.stratie bona .fide is ontvangen,/ gedaan door eenigen insolvent terwijl
m
had ' h..
.J..
••
b oe d e1 1n
· cont emp1a t'1e h ad ,
en contemplatle
het effect heb1J d e sek wes t rat'1e vau
Z1Jnen
bende crediteuren en het gevolg hebbende zijne crediteuren te berooven van
t~ b.enadeeleu, zijn het voordeel van eenige schuld of andere zaak of ding,
metlg.
zullen zijn, en worden bij deze verklaard te zijn nul en
van geene waarde, als tegen den curator of curatoren van
den insolventen boedel. En in ieder geval waarin de persoon, die van den insolvent aanneemt zoodanige kwijtschelding, overgave of ontslag, als voormeld, op den tijd
van het aannemen daarvan werkelijk kennis had, of redelijk
vermoeden, dat het gevolg daarvan, indien het niet ontdekt
werd, zou zijn om de crediteuren in den insolventen boedel
te berooven van de schuld of andere zaak of ding in
Pe~~onen, z?odanige kwestie, zal zoodanige persoon, behalve het goedrnaken van
kwiJtscheldmg, enz., zoodanige schuld zaak of ding aan den curator of curatoren
ontvangende, moet
1' t
h' d
..
'
d .
r'
aan curator de dub- verp 1g en ge ou en ZlJn om aan zoo amgen curator o
bele waarde betalen. curatoren te betalen eene verdere som, gelijk aan waarde
van de schuld of andere zaak of ding oorspronkelijk verschuldigd en onregtmatig kwijtgescholden, overgegeven of
ontslagen, of die men zal hebben getracht alzoo te doen.

fen
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93. En wordt vastgesteld, dat
vervreemdingen, Vervreemdingen,
transporten cessien leveringen, verband n of panden van ces~Hin, enz., na
'
.!!!'
'd of onroe n d , personee1 ofeemge
order en
van
goederen, of
euecten,
roer~n
sekwestratie,
v6 or
reeel, behoorende tot den 1nsolventen b edel, en alle beta- confirmatie yan
lingen, kwijtscheldingen, overgaven of o tslagen, van eenige rekeniug, zijn nietig.
zoodanige regtmatige schuld, door zoo anigen boedel verBchuldigd, of van eenige securiteit v or eenige zoodanige
regtmatige schuld, of van eenige an~re zaak of ding behoorende of verschuldigd aan zooda igen boedel, gedaan
door eenigen in sol vent na eenige o, der voor sekwestratie
va.n zijnen boedel is uitgemaakt, en/ v66r het maken van
de order van het Hof tot het toestaath van de rekening en
plan van distributic door de curatorE?h te worden opgemaakt,
nul en van geene waarde zal r-ijn, 1 alleen uitgezonderd de
hetalingen en vcrvrcemdingen welke/ zoodanige in sol vent het
rcgt heeft ie doen onder de 49ste~ectie dezer wet.
94. En wordt vastgesteld, d t alle betalingen of vol- Bctaling door debidocning aedaan aan eenigen ins vent door eenig persoon teuren aan i .solvent
.
h..
•
.
d
na order van sekwP!"clte ten trJde van het mtmaken an eemge or er voor de tratie is nie~ig,
sekwestratie van des insolvents boedels, de debiteur van tenzij bona .fiJP. ge··
zoodanigen insolvent was, na h uitmaken van zoodanige daan zonder iwn~is
.. zu ]l en, b eh al ve all een van de sekwf'strat~e.
ore1er, nu l en van geene waarc1e z~Jn
dat, waar de sekwestratie van zoodanigen boedel zal zijn
geadjudiceerd tcr iustantie van e crediteuren van denzel ven,
alle betaling of voldoening w rkelijk en bona fide gedaan
aan zoodanigen insolvent, of aan eenig persoon wettiglij k
te ontvangen, v66r zoodageregtigd om dezelve vour he
nige sekwestratie zal gea.djudi erd zij'-1, goed en van kracht
zijn, in geval de p81·soon zoo anige betaJing of voldoening
doende als voormeld toen h · · zulks deed geen kennis had
dat de order voor de sekwes ·a tie van des insolvents hoedel
was uitgemaakt.
95. En wordt vastgestel , dat alle voorzieningen hierin Preferentien gegevervat betreffende wat zal wo den beschouwd als onbehoorlijke ven door exe.~nteu··
' t'1e gegeven d oor pe sonen d'1e d e se k westrat1e
. h unner
· personen
ren en dergehJke
P.r eferen
beschouwt1
e1gene boedels in contempla ie hadden, en tot het ter zijde r,et-alsandereonhc:hootten van dezelve, en tot de erbeurte, onder zekere omstandig-lijke preferentii;n.
heden, van het hedrn,g va iedere zooda.nige preferentie, zal
worden geoordeeld toepa selijk to zijn, m1,dnb".<> rnufandi.~,
tot prcferentien gegcvon lit de baten des boedels wellcn ;dj
ad_m_inistreren, door pers( nen wettigl~jk hekleed met do aclJmmstratie van derzel v
hoedcls, wanneer zoodanige personen, dus p;emagtigd, d , sekwestratie van de boedels welke
zij administreren in c ntemplatie hebben, en voornemens
zijn een of meer van e crediteuren van zoodanige boedels
boven de andere credit uren te bevoordeelen.
96. En wordt vas gesteld, dat het den curator of curato- Curator van eenigen
ren van een insolvent n boedel van eenig overleden persoon zoodanigen.. boedel
of. va.n
· 1ven t· n b oe d e-l van eemg
. persoon, 111
. reg t en zal
het vnJstaan
te
' d en 1nso
reconvreren
Of van
of werkelijk on beln aam tot (10 administratie van zij nen den adminiRtratenr
;)8
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bij preferentie, Of boedel~ zal · vrijstaan, te vo deren en te recou vreren, hetzij
van den vo~rgetrok- van den persoon wettiglijk ien boedel administrerende bekenen crediteur.
vorens de sek westratie van denzel ven, en door wien eenige

zoodanige onbehoorlijke p eferentie zal zijn gegeven, uit te
baten van zoodanigen b edel, of van den persoon aan
wien of tot wiens voord el zoodanige onbehoorlijke preferentie zal zijn gegeven, e waarde of het bedrag van zoodanige onbehoorlijke pr erentie, of zoodanige curator of
curatoren zullen zoodani e persoon de een na den anderen
kunnen prosekwereu.
ltijd wel te verstaan, dat het zoo·
danigen curator of cura oren niet zal vrijstaan de teruggave
te vorderen van zooda ige onbehoorlijke preferentie, of van
het bedrag daarvan, v n beide zoodanige personen gezamenlijk, of van beiden te recouvreeren wanneer zij na elkander
warden geprosekweer , meer dan de enkele waarde van het
bedrag van zoodani e onbehoorlijke preferentie, met en
benevem:l de kosten en fooijen van zoodanigen curator of
curatoren.
Curatoren kunnen
97. En wordt vastgesteld, dat het den cu::.·ator of
met eenig debitE-ur curatoren zal vrijs aan, onderworpen aan de direction van
van den insolventen d
d"
·
·
b
h
boedel componeren e ere 1teuren, gea ,ven 111 n1anwre oven omsc reven, toe
of tot arbitrage
te stemmen, indie hij of zij zu1ks zullen goedvinden in
overgaan.
eenig aanbod van ompositie, gemaakt door eenigen debiteur

van den in~ol ven en boedel, die zelf insolvent is, of te
componeren met enigen debiteur van eenigen inso1venten
boede1, en een r delijk deel van de schuld aan te nemen
in betaling van het geheel of eenen redelijken tijd te vergunnen of securit/i=;it aan te nemen voor de schuld, en eenig
verschil tusschen hen en eenig penman betreffende den
Uitspraak der arbi- gezegden boedel! te submitteren aan de beslissing van arters _bindend op alle biters, te worden' gekozen door den curator of curatoren, en
credJteuren.
d e par t""
. gese h"l
IJ me t w.e, 11{:8 ZIJ.. zoo dan1g
1 11ebb en, en de beslissing van zoo,danige arbiters zal verbindend zijn voor alle
crediteuren. Altijd verstaan, dat voorafgaande kennisgeving
van bun voornemen om dus in te stemmen in eenig aanbod van compositie, of tot eenige compositie van schu1d, of
28 dagen vooruit tot het subm,i.tteren van eenig geschil aan arbitrage ten
kennis in Staatsminste acht-en-twintig dagen tc voren in de Guuvernements
courwnt.
0
t za1 /gegeven.
'
..
E
d
. d
d .
Bij compositie wor- ouran
~lJn.
n tot e em· en v~n zoo amg
den curat0ren alleen aanbod van) cornpos1t1e zulle. n de curatoren d1e teekenen,
als een crediteur
meer dan ~en zij nde, alleen als een crediteur in getal en
gerekend.
waarde gere~end worden.
Aangaande verkoop
van boedel door
curatoren.

Kennisgeving in
Staatscouran t.

98. E# wordt vastgesteld, dat de curator of curatoren
zal of zu1Jen gehouden zij n, am vo1gens de directien der
. mamere
.
h"1ervoren b epaaI cl , d a d e1""1
ere d"t
1 euren,' gegeven 1n
IJ \:
over te gaan tot het verkoopen van alle de goederen aan
gemelden boedel behoorende, roerend en onroerend; daarvan
behoorlijk kennis gevende in de Go?U:f'rnements Oou1-rtnt, en
insgrlijks zoodanig ander berigt als zij zullen noodig oor-
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deelen · wel te verstaan, dat van de verkoopin van de gemelde 'roerende goederen zullen zijn uitgezon erd, tot dat Uitgezonderd kleed crediteuren daarover zullen beslissen de
eederen het deren, rneubels, gee
.
'
'
reedschappen, enz.,
beddegoed, de hmsmeubelen en gereedschap en van den van insolvent.
insolvent en zijne familie; en wcl verstaa , dat de verkooping van de onroercmcle goederen plaats zal hebben op
zoodanige wijze en onder zoodanige voorwaar en, als bepaald 0rediteur:n. bepalen
zullen warden door het meerder gedeelte in getal en waarde koopconditJes m
·
b"IJ zoo d an1g
· b eh oorl"k
der cred1teuren
lJ b eroe ene b"IJeen k oms t geval
"'oed. van onroerend
tegenwoordig. Met dien verstande nogthans, dat zoodanige o
voorwaarden zullen onderhevig zijn aan de goedkeuring of Zoodanige conditien
afkeuring van het Hooge Geregtshof of· van ecnig Rand- ond~rw?rpen aan
·
'
·
cl herz1enmg door 't
gaande Hof, op aanzoek van eemg persoon belang hebben e Hof.
bij de behoorlijke administratie of 1 eversie van den boedel
onder sekwestratie.
99. En wordt vastgesteld, dat het den gemelden curator Toekimnen van
of curatoren zal vrijstaan met toestemming van het meerder kleederen, gereed. getal en waar'a e d er ere d'4/
ge d eel te In
heuren, d'1e h unne vor- schappen,
insolvent. enz., aan
deringen zullen bewezen hebben, te~enwoordig bij eenige
bijeenkomst, waarvan en van welkerj oogmerk acht-en-twintig dagen vooraf kennis zal moeten ;warden gegeven in de
(}ouvenzernent;;; Omt'rant, om den gemelden insolvent te veroorloven het geheel of zoodanig gbdeelte zijner kleedercn,
beddegoed, huismeubelen en gereedschavpen, uitgezonderd
van den verkoop van zijne roerende goederen voor zijn eigen
gebruik te behouden, als de gemelde crediteuren zullen overeenkomen om aan den gemelden insolvent toe te staan.
Wel te verstaan, dat zoodanig \rerlof zal onderhevig zijn Zoodanige toekenaan de goedkeuring of afkeuring van het Hooge Geregtshofning on~er:vorpen
· R d
·
.
aan herzJenmg door
of van eemg on gaande Hof, pp verzoek van eemg per- 't Hof.
soon belang hebbende in de bfthoorlijke administratie van
den insol venten boedel.
/

100. En wordt vastgestel~, dat het zal vrijstaan aan, Crediteuren zullen
en de pligt zal wezen van de/· crediteuren van iedere:J. insol- eene bank kiezen
.J
b"lJeen k ~mst geh ou d en t ot ver k'1ez1ng
· eene
met welke
curatoren
ven t en b oe d e1, b"IJ ue
rekening
zullen
van curatoren, dadelijk na zo danige verkiezing, indien de openen en de gelden
verkiezing zal plaats hebben ij zoodanige b~jeenkomst; en van den boeiiel
in geval zoodanige verkiezin@' daarin geen plaats zal vinden, deponeren.
clan dadelijk na de stem :nen/ van zoodanige crecliteuren tot
zoodanige verkiezing zullen gegeven zijn, eene zekere bank
of banken binnen deze Provincie te bepalen, met welke
bank of banken de curator of de curatoren eene rekening
zullen moeten openen; en in geval van een verschil van
gevoelen onder de gezegde crediteuren bij zoodanige bijeenkomst vergaderd, zal het grootste gedeelte in waarde beslissen welke bank of banken dus zal of zullen worden
gekozen of bepaald, als voormeld; en van en .na de kiezing
en bepaling van zoodanige bank of banken zullen de curator of curatoren van zoodanigen insolventen boedel, hetzij
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door de crediteuren gekoz n of provisioneel aangesteld, zoodra als hij of zij eenige s m gelds te boven gaande twintig
ponden zal hebben ont angen; behoorende tot zoodanigen
boedel, eene rekening me zoodanige bank of banken moeten
openen in den naam va den gezegden insolventen boeCI.el,
en zoodanige som, en io ere verdere som, te boven gaande
twintig ponden dus do r hem ontvangen, zal met allen
Curatordeponeertin mogelijken spoed in z oclanige bank of banken moeten
bank sommen £20 worden gestort en op het crediet van zoodanige rekenh10'0
te bovengaande.
worclen gestel d ;' en a11 c11eques of ord ers voor d e b eta1'mg
Inhoud van cheques van eenig zoodanig g ld zal moeten uitdrukken de reden
door curator getrok- van zoodanige betaling en den naam van den persoon ten
ken, enz.
wiens faveure dezelve getrokken wordt, en zal moeten geteekend zij n door al de curatoren of door eenen van hen
voor zichzelf en me ecuratoren. Altijd wel verstaan, dat
indien crediteuren ln eenigen insol venten boedel zullen
verzuimen, in mani e boven omschreven, zoodanige bank
te bepalen, het den curator of curatoren zal vrijstaan eene
rekening te houden
et, en alle zoodanige gelden als voormeld te betalen in eenige zoodanige bank binnen deze
Provincie, als hij of zij zullen goed vinden ; en wel verstaan,
dat iedere provisioneele curator, aangesteld onder deze wet
hevorens de bijeenk mst van crediteuren tot het verkiezen
van curatoren, tot odanige bijeenkomst eene rekening zal
moeten openen Ine en al zoodanige gelden moeten Letalen
in eenige zoodanioe bank of banken als hij of zij zullen
verkiezen. En we verstaan, dat alle curatoren, hetzij provisioneel of verko en, ten aanzien van de bank of banken
waarmede zoodani e rekening als voormeld zal geopend
C:~rator moe~ direc- worden, en zulke elden word en gestort, zoodanige direcW~n
tien van crediteuren zullen moeten v gen als zij van tijd tot tijd zullen ontvolgen.
. b"
vangen van een1. e a1gomeene
·1Jeenk omst d er ere d'Iteuren
van den insol ven en boedel.
Straf indien curator
101. En w rclt vastgesteld, dat iedere curator, die in
gelden aan boedel handen zal hou en, of voorbedachtelijk eenen medecurator
behoorende terugl
l
·
houdt of gebruikt. za toe aten ee ge som gelds boven de twintig ponden
sterling, behoore de tot eenigen insolventen boedel, in handen
te houden lan er dan tot den eersten dag waarna hij dezelve zal hebb
ontvangen, waarop het voor hem zal mogelijk zijn om gemelde som in eenige zoodanige bank te
betalen of te d en betalen, en die geene billijke en wettige
reden zal heb en om de'Zelve dus te behouden, of dezelve
tot zijn eigen voordeel zal gebruiken, of voorbedachtelijk
eenigen mede urator zal toelaten dus te gebruiken eenige
som gelds, b oorende tot eenigen insolventen boedel, zal
verbeuren en moeten betalen, ten voordeele van gemelden
boedel, het ibbel bedrag van de som dus behoudfm of
gebruikt, en d ge~elde som, dus verbeurd, zal worden afgetrokken van/ eemge vord. ering die de gemelde curator tegen
den gemelden boedel zal mogen hebben en het overiO'e zoo

I

'

h'
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er eenig is, zal moeten worden v~rhaald
bevoegd Ger egtshof.
102. En wordt vastgesteld, dat de curat r of curatoren Boek van curatoren.
een boek zullen moeten houden, 'vaarin zij zullen moeten
inboeken alle goederen van den insolvent door hen ontvangen, en alle betalingen door hen gedaa voor rekening
van des insolvents boedel; welk book do r iede1~en crcditeur, die zal hebben bewezen, op alle re elijke t~jden zal
mogen worden nagezion. En het zal den Meester van het
gemelde Geregtshof vrijstaan, wann<7er h · het zal noodig
oordeelen, om den gemelden curator of uratoren, b\j ge- Inspect.ie van boek
schrifte onde;: zij ne handteekening, te da vaanlen om gemeld door crediteuren en
hoe l{ te procl uceren; en d e geme ld. e ·me st er za l zoo d"l1 nv~J.. 1s den Meester.
het hem goeddunkt, hetzelve moeten n zien on inspecteren.
103. En wordt vastgesteld, dat i.n ien eenig insolvent Keuze door eurator
eenig kontraet r-a.l hebbon aangeaaan .Joor den koop of de om koop of ruiling
• •
•
· <":"'
r .
•
van va'3t"oed door
rmlmg van oemg landgoed, of a'l,ndetfl 1:1 ee1~1g vastgoed, insolvent geclaan,
het den curator of curatoren van zoq~amgen Insolvent zal aan te ncruen of op
vrij:3taan, of om zoodanig kontract gksta.nd te doen, uit te te geven.
voere1., en tot volbrenging daarva~te prosekweren, of hetzel ve op te geven; en indien do gemclde euratoren, (na
daartoe opgeroepen te z~jn) niet z llen verkiezen of z~j het
gemeld kontrakt willen gestancl
en en ten uitvoer brengen of hetzel ve opgeven, zal de v rkooper, of eenig persoon
die zoodanig kontract ah; voormel heeft gomaakt, of iemand
wettig voor hem eischPnde, gere9'tigd zijn, zich bij motie
aan het Hooge Geregtshof te vm;voegen, dat claarop elf~ gemelde curatoren zal mogcn g~lasten om eonig zoodanig
kontrakt en het bezit van het &gendom aan den verkooper,
of den persoon dus gekontrakt erd hebbende als voormeld,
of iemand voor hem oischende over te leveren, of zoodanige
ander order daarin mogo stel1 n, a.ls het gemelde Geregtshof dienstig zal oordeelcm; "" l te verstaan, dat niets hierin
vervat, zoodanigen verkoop r, of persoon zoodanig con- Verkooper behoudt
tract als voormeld gemaak hebbende zal beletten om actie vo.or schade.'
vergoedmg tegen
cl en curator of de curatore
voor eemg bevoegd Geregts- curator.
hof te dagvaarden, en vo is te verhalen tegen den insolvonton boodel voor eeniu schade, welke h~j, ten genoege
van zoodanig Geregtshof, , al bewijzen door hem te zijn geleden, door het niet vold en, aan den kant van den insolvent, van eenig zoodan·g contract, of de gemelde curator
of curatoren van hunne wettige defensic in zoodanig regtsgeding te berooven.
104. En wordt va tgesteld, dat indien eeuig insolvent Huur of huurkonzal gereo-tiad
zijn tot eenige huur of overeenkomst van trakten v~n vast
l . 0 0
goed aan msolvent
•
'
•
ver 1lUll1~~ van eemg 'astgoed, zoodamge huur of overeen- houden op met
komst b\1 de overga f of toewijzing van sekwestratie van sekwestratie.
d~n boedd van zoo~l· nigen. insolvent zal ophouden en eindigen. W el te verst an, dat niets, hierin vervat, den verhuurder, of pen10on zoodanig contract gemaakt hebbende,

il
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VerhuUlder bezal beletten dm
houdt regt van actie voegd Geregtshof te verv
tegen curator voor tegen den insolventen bo
huurpenningen of
schadevergoeding. welke hij, ten .genoege van

of de euratoren voor eenig begen, en om vonnis te verhalen
del, voor eenige huurpenningen,
zoodanig Geregtshof, zal bewijzen
door den insolvent schul ig te zijn geweest v66r de overgaaf of toewijzling van s kwestratie van zjjnen boedel, of
voor eeriige scltade, welk hij, ten genoege van zoodanig
Geregtshof, zal qewijzen d or hem te z~j n geleden, uithoofde
van het niet vt;:>ldoen a
de voorwaarden van zoodanige
huur of contrac1l, van hu r, gedurende den vollen tijd van
de bepaalde huur\daarvan, of om den curator of de curatoren
Curator's regt om van hunne wettige, defensi in zoodanig regtsgeding te beroovoor verbeteringen ven; of zoodanigen~ curator of curatoren te beletten om den verie eischen.
·
huurder, of perso<!m zoo amg
contract gemaakt h ebb en d e,
voor eenig bevoegd' Gereg shof te vervolgen, voor het bedrag
van eenige verbeteri'ngen, gedaan ten opzigte en tot bekoming
van zoodanig huur Qf co tract, door den insolvent, v66r de
overgaaf of toewijzing va sekwestratie van zijnen boedel, of
om zoodanigen verhuurde of persoon van zijne wettige defensie
in zoodanig regtsgedi~g
berooven. En mede wel te verstaan, dat het den ·cu ator of curatoren zal vrijstaan, in
regten vervolgd wordende voor schade, voor het niet volCurator kan huur doen aan zoodanig huur of contract voor eenig huur om
overncmen.
aan te bieden dezelve over en aan te nemen en de voorwaarden daarvan te vtlbrengen gedurende den vollen tijd
van de bepaalde huur daarvan; en dat het zoodanigen
verhuurder, of persoo
zoodanig contract gemaakt hebbende, zal vrijstaan, ~ regten vervolgd wordende voor
het bedrag van zooda ·ge verbeteringen als voormeld, om
aan te bieden den c rator of de curatoren als huurders
aan te nemen, in pl ats van den in sol vent, onder de
voorwaarden en voor den vollen tijd van de bepaalde
voortduring van zoodanige. huur; en indien zoodanig aanbod
zal worden geweigerd, zal de partij, die hetzelfde he eft gedaan, worden geabsolveerd van het regtsgeding waarin hetzelve is voorgebragt, en zal geregtigd zijn tot zijne kosten.
Verkoopers niet ge105. En wordt vastgesteld, dat niemand, van wien eenig
regti?d eigendom, insolvent eenig .eigendom, hetzij roerend of onroerend, peraan
msolvent
.. 1, za1 h ebb en ge k oc h t, en d'1e zoo d amg
· mgen·
kocht,
terug tever- soneel of reee
eischen.
dom zal hehben geleverd, of doen of laten leveren aan zoodanig insolvent, geregtigd zal zijn zoodanig eigendom uit den
gesekwestreerden boedel te reclameren, of te vorderen eeniGeen preferentie er germate preferent te zijn, voor den prijs of de waarde daarvoor toegelaten.
van, uit reden alleen dat zoodanig goed aan den insolvent
was verkocht zonder dat eenigen tijd was bepaald, voor
welker expiratie de prijs niet betaalbaar zon zijn, of op
werkelijke overeenkomst of stilzwijgende verstandhouding dat
zoodanige prijs dadelijk zou worden betaald of betaalhaar
zijn.. ; wel. verstaan, ffat niets hie.rin vervat. zal strekken om·.
eemgen 1nvloeq te hebben op, of te veranderen eenige wet

I
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voormaals van kracht binnen d~ze Provincie, en aanzien van Verkooper kan
het regt van eenen verkooper, dm eenige ver ooping te her- eigendo.m recla. · mgen
·
d om t e rec 1·,ameren om
·
· meren
geval van
roepen, en ziJn
ed en van m1sbedrog,menz.
1eiding of bedrog door den kooper tegen hem gepleegd ;
behal ve alleen in zoover als de zaken v ormeld bij deze
verklaard warden uit zichzelve,j niet voldo nde te zijn, om
zoodanigen verkooper het regt te geven to het terugvorderen van eigendom gekocht en geleverd zull n worden g€oorgetuigenis van,
deeld uit te maken, of te r-ijn; beslis:;;e
zoodanige misleiding en bedrog; ;en mede wel voorzien, dat
niets hierin vervat zal toepasselijk zijn op eenig geva1, waarin
zoodanige verkooper, binnen drie ~dagen a de afievering van Of waar ~.~clame.
eenig goed of eigendom, verkochtl als v ormeld, bij kennis- wordt ?eeJscht bm·
· yan zo d am.~
· e1gen
·
d om zal terug
nen dr1e
dagen en
·
· gesc h r1'fte, h et b ez1t
gevmg
1n
levering
reclameren, en daarna zonder nutteloos erWIJl zal voortgaan geenfor-:eert.
te procederen tot het dwingen van e teruglevering van
gezegd eigendom, door middel van. ger telijk proces.
106. En wordt vastgesteld, dat indien bij de derde Aanbod van compo·
publieke bijeenkomst der crediteure , bepaald door den sitie door den..insol.
l
d b"
k
t vent of ten ZIJnen
1 voormeld , of b IJ.. eemge
Meester, as
vo gen e IJeen oms behoeve. bii derdeof
der crediteuren, beroepen door advert ntie in de Gm~··erne-lat?re bljeenkomst.
me11t.<; Ooumr ut, meldende het doel
an zoodanige bijeenkomst, de insolvent, of iemand van 'jnentwege, een aanbod
van compositie, of securiteit voor compositie, zal doen,
welke negen-tiende der crediteuren in getal en waarde, in
zoodanige bijeenkomst vergaderd, z llen overeenkomen om
aan te nemen, zal de curator of uratoren dadelijke eene Negen-tiende der
andere bijeenkomst beroepen ten ei de op zoodanig aanbod crediteuren in waar·
.
t
.
.
t' d fde en getal moeten
t e 1)es11ssen,
waarvan en mmste tw e-cn-veer 1g agen voora accepteren.
door advertentie in de Gow'(jl'!fen ent.~ Oonnnd kennis zal
moeten worden gegeven, melden e den tijd, de plaats en
het oogmerk van zoodanige bijeen omst; en indien, bij zoodanige tweed8 bijeenkomst negen- iende in getal en waarde Speciale bijeender alsdan tegenwoordig zijnde c editeuren mede zullen in- komst v. crediteure_n
·
b d aa te nemen, za1 h et, nad a t nat'e42 dagen pubhS t emmen om zoo d amg aan o
ea 1 •
·
.
zoo damge aannemmg aan het
ooge Geregtshof door den
Meester is betuigd, en onder ede van den insolvent dat Meester certificeert
hij eene volle en eerlijke over a.ve van zijnen boedel heeftaan het Hof.
gedaan, en geene preferentie f securiteit heeft beloofd of
verleend, of eenige betaling h eft beloofd, of in eenige ge- Eed te worden genoheime of verstandhoudende o ereenkomst of handeling is men door insol~.ent
getreden om d8 inwilligin()'o
an eenigen crediteur op het overgave
van volle en
en geen
vnJe
gezegde aanbod van composi ie te bekomen, het aan hetpreferentie.
Hof zal vrijstaan, op motie indien hetzelve geschikt oordeelt, een decreet uit te spr ken, ontslaande den insolvent Ontslag van iJJsolvan al zijne schulden door em verschuldigd ten tijde dat vent op motie aan 't
" h oe d P 1 werd overgegev n of geadJUdiCeer
· ·
d te worden con;positievordeHof behoudens de
r,tJn
gesekwestreerd, en van alle ischen en vorderingen bewezen, ringen.
of hierdoor bewijsbaar of vorderbaar gemaakt tegen den
boedel, ~n vcrklaarq <le , ekwestratie ten einde te zijn, en
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den insolvent weder hers ld te zijn in zijnen Loedel: maar
reserverende echter altij
de vorderingen van zoodanige
crediteuren voor zooda 'ge compositie of securiteit voor
compositie, waartoe zal ,ijn overeengekomen maar nog niet
21 dagen vooruit
uitgevoerd. Wel versta n, dat ten minste een-en-twintig
kennisgeving van dagen kennis van den dag waarop zoodanige motie zal
motie.
worden gedaan zal moe on gegeven worden, door middel van
advertentie in de Gouv numwnts Omtmut, en dat hetgezegde
Crediteur kan ob- Hof eenige objectie zal · anhooren, welke door eenigen crediteur
zal worden ingebragt te en het uitspreken van zoodanig decreet,
iectie maken.
en daarop zal beslissen zooals de rcgtvaardigheid van de zaak
vorderen zal. :Mede el verstaan, dat indien de crediteuren
tegenwoordig bij zood nige tweed~ bijeenkomst als voormeld,
en instemmende met het aanbod van compositie, in getal en
Meester moet toe waarde geen vier-vij de in getal en waarde van het geheel
stemmin~ van 4/5 der crediteuren uitm ken die schulden tegen den insolventen
d.e; crediteur~n cer- boedel hewezen heb n, dat dan het aannemen van zoodanig
t1ficeren aan t Hof. aanbo d van cornpos1. Ie,
. d oor ten m1nste
·
·
"f'd e m
· geta1
vwr-VIJ
en waarde, van zoo anige laatstgemelde crediteuren aan het
gezegde Hof door d n Meester zal moeten worden gecertificeerd, ten tijde v 1 het maken van zoodanige motie. En
wel verstaan, dat niets in deze sectie vervat, zal worden
Compositie neemt uitgelegd als benac eelende het regt van eenigen crediteur die
r~gt van prefe:.entie in regten is geregt gd bij preferentie te worden betaald, zoomet
tenziJ ere1 zoo d amge
·
· t enziJ··· zoo d an1ge
·
van ver as
c::-e d't
1 eur d us geregt'1gd Is,
d'teuweg
er'at:·tand
d~et. r
ts
crediteur expressel~jk zal toestemmen in het opgeven van zijne
preferentie, en verbonden te zijn bij de gezegde compositie; en
geen crediteur zal door het aannemen van zoodanige compositie worden ven~token van z~jn regt om te vorderen, van
eenig persoon aan hem verbonden als borg voor den insolvent, het saldo van de gesecureerde schuld. En wel verstaan,
Vorderingen voor- dat het Hof voormeld in geen geval het decreet voormeld
behouden om later zal uitspreken voor het overtuigd zal ziJ'n dat cla.ardoor geen
te worden bewezen
J
f
'
l
.
.
moeten door 't Horschacte o onregt za worden gedaan aan eemg persoon, dw
bij order voor corn- door het Hof is toegelaten eenige vordering tegen den insolpositie worden be- venten lwedel in te Lrengen, en (lie tijdens het maken van
schermd ·
· mo t'Ie ZIJ.. ne seh u 11
· za1 bewezen hebben, en to t
zooc1amge
c met
het gezegde Hof onderzoek zal hebben gedaan, of laten doen,
door hot afnemen van eencn eed van den insolvent of anHet Hof doet ook derzins, of er geen andere crediteuren zijn die regtmatige
onder.zoeken .of er schulden of vordLringen h, bben tegen den boedel des insolafwezJge cred1teuren
t
. d'
't
d
f'- · , 'd b 't
1 1:>
zijn alvorens compo- v~n ~' e~ Ie, UI · re en van a wez1gne1
- Ul en c e. rositie goed te keuren. VIncw, of andere oorzaken, hunnc schulden of vordermgon
tegen den bocclel des insolvents niet bewer.en hebben. En
In zulk geval staat wel vorstaan, dat bijaldien het bij zoodan]g onderzoek aan
Hof compositie niet zoodanig Hof zal hlijken dat er zoodanio·e regtmatiue schnltoe tenzij Meester d
d ·
· .. ' l
· '
b
•
~""'
certificeert dat de
en en vor ermgcn z~Jn, 1et aan gezegd Hof nwt zal veroorafwezige crediteuren loofd zijn zoodanig decreet als voormeld uit te spreken,
beschermd of be- voordat aan zoodanig Hof door den gezegden Meester za1
taald zijn.
gee(~rtificeerrl z~jn, dat aan hem if-4 hctaalcl, of hij hem, of bij
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eenig ander persoon of personen, met z::jjne toeste ming zijn
gedeponeerd voor, en voor rekening van zoodanig regtmatige
crediteuren als voormeld, alle bedragen, volgens de termen
van compositie, waartoe zij geregtigd zouden g veest zijn,
wel verindien zij hunne schulden hadden hewezen. E
staan, dat geene som geld of andere zaak, welk zal worden Ir:dien afwezige crebewaaard of gesecureerd voor eenig pe1·soon, di eene schuld d tteurt~n het beddrag,
11un ee1\:omen e,
. b d l h f .
b
.
tegen den msolventen oe e ee t 1nge ragt, o eemg zoo- niet eiRchen, wordt
danig crediteur als laatst vermeld, na het onk ag van den het ~an de ande~e
· solvent als in deze sectie is voorzien zal te ugkomen aan credi.teuren en met
1n, .
'
.
'
aan msolvent, op
den msolvent, maar dezelve zal, 1ngeval de p rsoon of per- motie, toegekend.
sonen, ten wier behoeve dezelve dus is bewa rd of gesecureerd, niet binnen zoodanigen redelijken tijd als het Hof zal
bepalen z~jn regt en eisch daarop zal bewijz n, door het gezegde Hof worden gelast, op motie van e nig belanghebbend persoon, te worden verdeeld naar eve redigheid onder
de overige crediteuren en eischers, worden e de kosten van
de motie laatst vermeld eerst afgetrokken en betaald aan
den persoon die dezelve gedaan heeft.
107. En wordt vastgesteld, dat het aa het Hooge Ge- Ontslag van boedel
regtshof zal vrijstaan op aanzoek van een· 0 en insolvent in- uitsekwE>stratie door
.
.
.
•'
Hoog Geregtshof op
d1en het zulks goedv1ndt, den boedel va zoodamgen 1nsol- certificaat v. Meestt?r
vent te ontslaan uit de sekwestratie, w nneer aan gezegd
Hof door den Meester zal word en gecert" ficeerd, dat al de Inhoud v. ~I eester's
crediteuren die schulden hebben bew en of vorderingen certificaat.
hebben ingebragt tegen zoodanigen b edel, in geschrifte
hunne toestemming tot zoodanig ontslat hebben betuigd, of
wanneer het aan het gezegd Hof door den Meester van het
Hof zal worden gecertificeerd, dat
de crediteuren die
schulden hebben bewezen of die vord ringen hebben ingehragt als voormeld zijn betaald gew rden, of aan hen is
aangeboden, of voor hen gedeponeer als voorschreven, het
volle hedrag zoowel principaal als in erest van hunne onderscheidene vorderingen; wel verstaan, dat geen zoodanig aanzoek om ontslag van eenigen zo anigen boedel uit de
sekwestratie, onder de voorzieninge dezer Rectie, zal mogen Geen ontslag dan na
worden gedaan eer dan na de d.er e bijeenk:omst van ere- derde bijeenkomst,
d"t
· za1 Z1Jn
·· geh ou d en. E n 't
of Hof
onderzoek
door
1 euren a1s h.'1erb oven vermeId IS,
naar andere
wel verstaan, dat het aan het g zegde Hof zal vrijstaan, regtmatige crediv66~ het toestaan van zoodanig v zoek als voormeld, zoo- teuren.
damg onderzoek te doen of te lat n doen, naar het bestaan
·
van andere regtmatige crediteure , die noch bewezen noch Ontslag absoluut of
geeischt hebben als in de laat voorgaande sectie is ver- voorwaardelijk.
meld, en daarop zoodanig aanz k toe te staan of af te
wijzen, en dat volstrektelijk o voorwaardelijk, naarmate Ontslag geen kwijtzoodanig Hof zal raadzaam o rdeelen.
En wel voorzien schelding v:m ins?1dat geen . zoo d amg
·· ont s1ag va . . d en IJ?-SO
·
l vent zal k u.nnen vent,
en neemt met
weg regt van crcdiworden Uitgelegd als eene k 1Jtscheld1ng van den 1nsol- teuren, die vordevent, of tot het veranderen
aandoen op eenige wijze ringen niet bewezen
.
Van d e reg t en van eemge
c e d"t
1 euren ' d."1e
geene seh u l'- hebben.
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den hebben bewezen of orderingen ingebragt tegen den
insolventen boedel; welke egten na zoodanig ontslag zullen
warden beoordeeld, even lsof er geene zoodanige overgave
had plaats gehad.
Curator moet bin108. En wordt vastg steld, dat de curator of curatoren
nen zes ma~nden van eenigen insolventen boedel, zoodra mogelijk, en niet
boedelrekenmg voor later dan zes maanden n hunne benoeming tenzij op aanden Meester leggen,
..
d
'
tenzij Hof uitstel zoek biJ het Hooge Ge£tshof op vol oende reden ten geverleend.
noegen van het gemelde Geregtshof, verder tijd tot dat einde
worde gegeven, zal of z len moeten opmaken en voor den
Meester leggen een naau keurigen staat en balans van den
gemelden boedel, bevatt nde de opbrengst van alle verkoopingen en schulden toen ingevorderd en een opgaaf van
alle schulden nog nitstaande, en eenen inventaris van alle
goederen en effecten nog onverkocht; en mede alle vordeDistributieplan aan- ringen door den gemelden boedel verschuldigd; en zullen
toonende preferente een plan van verdeeling van de effecten des gemelden boeel_l concurente ere- dels opmaken, meldende, eerstelijk :-zoodanige crediteuren,
d1teuren.
i.'
••
•
d e or d e van h unne
als vo lgens d e wetten pre1erent
ZlJll
1n
wettige preferentie ; en ten tweede, de concurrente crediteuren, en het saldo dat overblijft om onder hen te verdeelen.
En wanneer en zoo dikwerf als de gewone woonplaats van
een insolvent zal zijn in eenige distrikt in deze provincir,
buiten Pretoria en het distrikt daarvan, zal de curator of
curatoren van zoodanige insolvent alvorens de rekening en
Rekening en plan plan voorzegd voor den Meester voorzegd te leggen, dezel ve
ten Landdrostkan- voor den Landdrost leggen van zoodanig distrikt, ten kantore
tore te wor~en ge- van wien dezelve minstens zeven dagen ter inspectie van
toond voor 1 dagen. ere d't
· d er zoo d rm1ge
· L an dd rost za1 op
1 euren zaI l eggen ; en Ie
Landdrost publieenige publieke plaats in of nabij zijn kantoor moeten doen
ceert lijst van zoo- aanhechten eene lijst van alle insolvente boedels waarvan
danige boedels, enz. zoodanige rekening en plan als voormeld, voor zekeren tijd,
ter inspectie van crediteuren zal liggen benevens den datum
der voorgenomen overzending.
Rekening en plan
109. En zij het vastgesteld, dat zoodra de Meester van
liggen ter inspectie den curator eenige dergelijke rekening van den boedel en
ten Meesterskantore 1
d l"
1
d 1
·
voor niet minder p an voor ver ee Ing za ontvangen, eze ve open zal hggen
dan 14 dagen.
in zijn kantoor, ter inspectie der schuldeischers, voor eenen
redelijken tijd door den Meester te warden bepaald, zijnde
niet minder dan veertien dagen van den datum der advertentie, overeenkomstig den afstand van Pretoria van de
Curator geeft kennis woonplaats van eenigen schuldeischer, die bewezen heeft dat
er van in Staat.scou- de boedel schuld aan hem heeft en de curator of curatoren
rant en dat motle ter ll
d t l
' .
.
.
bekrachtiging bij 't zu en z?rgen ) a c aarvan kenmsgev1ng zal gepubhceerd
Hof zal worden ge- warden Ill de (:~onve?·nemf3nt.-; Ormrant, en dat aan het Hooge
daan.
Hof daarop zal voorgesteld warden om gezegde rekening en
verdeeling van den boedel te bevestigen en toe te staan.
Aangaande objectie
110. En wordt vastgesteld, dat het den insolvent, of
van .insolvent en
eenige partij belang hebbende bij den boedel onder sekwecrediteuren qaarop. t t"
·
d..Ie
· zw
· h verongehJkt
··
· · · s raw, en eemgen
ere d"t
1 eur,
mogt
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I
achten door het gemelde plan v~n verdeeli g, zal vrijstaan, Tijd van objectie.
om binnen den voornoemden tij~ zijne obj ctie in geschrifte,
de red en daarvan opgevende, bij \,den Mees er in te leveren,
en insgelijks zal het aan het Ho~ge Gere tshof vrijstaan, te
vergunnen dat zoodanige objectie \vorde i gebragt ter eeniger
tijd voor de finale bekrachtiging V.an het gemelde plan, indien voldoende reden ten genoegen va het gemelde Geregtshof worde aangetoond, en op ~ooda ige voorwaarden als
het gemelde Geregtshof zal bepalen..
111. En wordt vastgesteld, dat. ie er persoon, tegen ge- Objectie te worden
melde rekening of plan van verdeelin objecterende, bij het geh?ord bij motie
Hooge Geregtshof aanzoek zal doen ij motie, en de ge- ~~d~~~~it~t;r.curator
melde curatoren, alsmede de partij
iens belang dam·door
mogt lij den, oproepende om red en aan te toonen waarom
het gemelde plan niet zal worden eranderd of verbeterd,
naar het geval moge zijn, en daar p zal aan het gemeld
Geregtshof vrijstaan, na de gemeld partijen te hebben gehoord, daarin zoodanigen last te even, als aan gemeld Geregtshof zal billijk voorkomen; w; l te verstaan, dat wanneer
eenige verandering of verbeterin in gemeld plan zal wor- Indien plan veranden gelast waardoor het belang van eenige partij die in het derd,. heeft. kenni~
gemelde Geregtshof niet is vers enen, zal worden geaffec- ;f~~~;.euwe mspeche
teerd, hetzelve op nieuw zal o enliggen voor inspectie der
crediteuren, en kennis moete worden gegeven als voormeld.
112. En wordt vastgestel , dat het den curator of cu- Aangaande bekrachratoren zal vrijstaan om, na e expiratie van den tijd he- tiging door het Hof
paald voor de inspectie van e gemelde rekening en plan en gevolgen daarvan
van verdeeling, en geene obj ctie daartegen ingebragt zijnde,
of indien eenige objectie is pgegeven, nadat het Geregtshof
daarop order heeft gegevei als voormeld, zich aan het
Hooge Geregtshof bij motie te adresseeren, verzoekende dat
het gemelde plan door het Geregtshof moge worden goedgekeurd en bekrachtigd ; e daarop zal het aan gemeld Geregtshof vrijstaan om hetze ve goed te keuren en te bekrachtigen ; en zoodanige goe keuring en bekruchtiging zal de
uitwerking hebben van e n finaal vonnis van het gemelde
Geregtshof, uitgezonderd tegen zoodanige crediteuren, als
naderhand door het gem lde Geregtshof zullen worden toegelaten, in maniere hier oren bepaald, om hunne vorderingen te bewijzen en op en gemelden boedel te worden geplaatst ter eeniger tijd 66r de finale verdeeling daarvan.

113. En wordt vas gesteld, dat na de bekrachtiging en Verdeeling' van
goedkeuring van de ge elde rekening en plan van verdeeling boedel voiger.sgoedde curat oren, op aanv aag van d e gemeId e ere d"1teuren, d en'gekeurd plan.
gemelden boedel ov reenkomstig hetzelve zullen moeten
':erdeelen; en het
iddel van eenigen crediteur, om beta- Crediteur kan divilmg van eenig divid nd aan hem verschuldigd te bekomen dend bij motie aa11
zaI ge d urende den t d dat de gemelde ~urator' of curatoren' 't Hof eischen ~
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m?~ten ~ijn aan het Hooge Ge-

reO'tshof
of Rondgaande Hif, biJ motw.
0
Plan van verdeeling
114. ·,En wordt ver~r vastgestold, dat indien het, uit
waar geen geheel 'den aard van do oms ndigheden van den inso]venten
~istr~?.~tieplan
boedel, ondoenlijk zal zij het plan van distn.'butie voormelc!.
oen lJ •
uit te maken, zoouat
en de distributie daarnaar regelen
kan, ten aanzien van de 1 geheelen insolvent en boedel, het
clan aan den curator of e curatoren zal vrijstaan, zoo spoedig
als mogelijk na het toestaan en bevestigon van het gezegde
plan, en niet later clan zes maanden na het toestaan en de
confirmatie daarvan, tenzij op aanzoek aan het Hooge GeregtRhof op vertoon vanf,enoegzame redenen, ter voldoening
van gez:;egde Geregtsho
verdere tijd tot dat einde zal
Curator zal plan op- worclen gegeven, een pl n van verdeeling op te maken, en
trekken binne~ z.es aan den Meester voor te leggen, hevattende eene opgave
mtalandenl (tedn)zlJ mt- van alle zoodanige zake1 welke hierhoven vereischt worden,
s e ver een
.
l
·
·
rekening
is be-na
ten aanz:;Ien
van h ot pan
en cl e re kyemng
van d'ISt n'b ut10
krachtigd.
vermeld in de 108ste sectie van deze wet, zooals de staat
en stand van de baten des insolventen boedels op dien tijd
zullen toelaten, en behoorlijk de fondsen in zijne handen
onder de crediteuren verdeelen, en dezelfde procedure zal in
ieder opz:;icht gevolgd en genomen worden met betrekking tot
het gezegde plan van verdeeling, als hiervoren voorgeschreven
Zoodanig plan te is met hetrekking tot het gezegde rekening- en distributieworden bekrachtigd. plan; en na het toelaten en bevestigen van zoodanig plan van
verdeeling, zullen de uitdeelingen daarbij verklaard moeten
worden uitgekeerd, en zullen er dezelfde middelen z\jn om
dezel ve te bekomen als voormeld. En indien het zal gebeuren dat het geheel van eenigen zoodanigen insolventen
Indien vereischt kan boedel als voormeld, niet zal vervat zijn in een zoodanig
!11eer dan e~n plan plan van verdeeling als voormeld, clan zal het, zoo spoedig
111 volgorde Iedere als rnogeliJ'k is na het uitmaken daarvan
maar niet ]anger
zes maanden word en
.
.
'
opgemaakt.
(behalve 1n zooverre ·als boven Uitgezonderd) clan zes maanden na den datum waarop de zes maanden bovengemeld,
voor het uitmaken van het eerste plan van verdeeling verstreken zijn, een tweede zoodanig plan van verdeeling op
gelijke wijze moeten worden opgemaakt en op gelumdcJd
worden, en zoo v ort iedere zes maanden tot de geheele
boedel ~:al zijn ver ·kencl en finaal uitgecleolcl.
Curator moet plan
115. Iedere cu ator, die ingevolge de voorzieningen van
en staat van distri- de 108~te en 114d afdeelingen hiervoor bevat, gehouden zal
butie voor den
··
k ·
1
cl ·
1
Meester leg()'en te ZIJn om eene re e mg en p an van ver eelmg van ( e br1.ten
zamen metluplicaat van eenigen insol en ten boedel op te maken en voor den
afschrift.
Meester van het ooge Geregtshof te leggen, zal terzelfder
tijd bij don Mees "r van dat Hof een duplikaat inzenden,
of anders een a schrift van iecler r,ulke rekening of rekeningen en plan van verdeeling, als het geval mag z\j n; en
ieder curator, die in gebreke zal blijven of verzuimen om
zulk een duplicaat of afschrift als genoemcl in te zenclen,
zal beschouwd en genomen worden te zijn in gelijken staat
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en voorwaarde als of nooit eenige rekening was i gezonden
of aangeboden.
·
116. De Meester van hot Hooge Hof zal, wan ecr eenige Meester moet datum
dergelijke rekening als in de laatstvoorgaande a£ eeling ver- van bekraehtiging .
.1
•
..
k
, b
·
b
d enrlosseren op duphmeld, goedgekeuru en 1n ZlJll antoor ter ewan g ezorg caat plall van distriis op iedere duplikaat endosseeren den datum~ arop zulke butie.
re'kening bij order van het Hooge Hof was beve igd, en van
ieder zulk afschrift ingezonden als vermeld, zal zorgen dat
hetzelve onderzocht worde, en met zijne na mteekening
geauthenticeerd.
117. De Meester van het Hooge Hof zal, zoo spoedig 1\feester zo:ndt duplimogelijk, na het einde van iedere maand, de uplicaten ofc~ten van alle reke. h n'f ten, geau th ent'1ceerd a l s h'1ervoor ver eld , van a 11 e Landdrost
mngen naarvan
denhet
atsc
rekeningen, bij hem ingezonden of door he ter bewaring district in welke de
in zijn kantoor bezorgd naar de Landdrosten der respectieve boedel gelegen is.
districten, waarin de boedels tot welke z ke rekeningen
respectievelijk hetrekking hebben, gelegen w ren, zenden.
plikaten of af- Landdrost moet de118. Iedere Landdrost die dergelijke
schriften van documenton als hiervoor ver eld in de 115de zelve registreren en
116de en 117 de afdeelingen ontvangt, z l zorgen dat de- inzage verleenen.
zelven hewaard en geregistreerd worden, n ieder mag dagelijks, Zon- en Feestdagen uitgezonderd, ldaar inzage verkr~jgen en afschriften nemen.
119. \V anneer eenig dnplicaat origin el document. onder Afschriften van rede voorzieningen van de 115de 116de 17de en 118de af-kenim,enaldusinge.
111ervoor
·
b evat , 1ngezon
·
' d en ' 1· gewor d en 1n
· h et zonden
gecertifideel mgen
ceerd alsengetuigenis
kantoor van eenigen Landdrost, zal een afschrift of extract te worden toegelateu
claarvan, geteekend en gecertificeerd al een waar afschrift
of extract door den Landdrost, zijnde · het bezit van zulk
document, en ieder zoodanig afschrif geauthentieerd door
den Landdrost of Meester van het Ho ge Hof, als het geval
mag zijn, als onder de voorziening n van bovengemelde
afdeelingen, zal ingezonden zijn gewo den uaar het kantoor
van den Landdrost, aangenomen w rden in getuigenis in
eenig Geregtshof, of voor eenig per' on, hebbende bij wet
of toestemming der partijen gezag o getuigenis te hooren,
te ontvangen, en te onderzoeken.
120. En wordt vastgesteld, dat de curator of curatoren, Kennis in Staatscouiedere keer dat eene uitkeering be aalbaar is daarvan pu- 1·ant door curator
blieke kennis zal moeten geven in de Uo1~ve;·nements Cuu- van dividenden.
'rant, meldende dat zoodanige uit eering wordt uitbetaald,
en alle crediteuren daartoe geregti d oproepende om dezelve
te komen ontvangen; en in geva eenige uitkeering of uit- Dividenden, voor zes
keeringen ongevorderd zal of zul en blij ven, gedurende zes n;taanden niet g~
maanrlen na zoodanige kennisge ing zal het de pligt ziJ'n eischt, wo:den m
. '.
..
.
weesfonds m betaa!J.
van de curator of de curatoren 1nd1en hlJ of z1j in hun
ambt blijYen, of v~n de Meester van het Hooge Geregtshof,
indien de curator of de curatore ontslagen zijn, zoodanige
ongevorderde betalingen te betal n aan het weezenfonds op
het crediet van de personen d artoe geregtigd door onder-
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hevig te zijn aan de voorzi ningen van de Ordonnantie
van de Kaapsche Kolonie,
o. 105, gedateerd 5de Julij,
1833, aangaande gelden beho rende aan afwezige personen.
Strafbepaling voor En indien eenige curator of curatoren zal of zullen verzuicurator die onge- men, in maniere voormeld door handen van den gezeg.!'
d s 1n
· te b eta1en eenige som
eischte
dividend
ni~t inbetaald.
den Meester, aan gezeg d e 10n
ongevorderd blijvende voo den term en tijd bovengemeld, zal of zullen zoodani e curator of curatoren verbeuren
en moeten betalen, ten ~ ordeele van de provinciale kas,
eene som niet te boven ga nde het bedrag van de uitkeering
of uitkeeringen dus onbeh orlijk teruggehouden, welke zal
Meester kan curator worden toegewezen door h t Hooge Geregtshof; en zal den
dagva~rden die in gezegden Meester vrijstaa
iederen zoodanigen curator of
18
mora •
curatoren te dagvaarden, om reden aan te toonen waarom
worden veroordeeld orr: aan hem
hij of zij niet zal of zull
te betalen het bedrag v n zoodanige uitkeering of uitkeeHet Hof beslist
ringen, en mede de bo te of verbeuring voormeld, en het
summierlijk.
gezegde Hof zal daarop ummierlijk moeten beslissen, zooals
Meester mag bewij- dezel ve billijk zal oordee en. En de gezegde Meester zal ten
z~n. voor betaalde alien tijde na de toelati g en bevestiging van het plan en
d1v1denden
van
d e re k enmg
·
·
d ZlJll
..
curator
vorderen.
van d'18 t n'b t'1e, gereg t'1gd en geau th onseer
van zoodanigen curator of curatoren te vorderen, bij bewijzen of ander voldoend getuigenis, welk aantal van betaalIndien niet verbare uitkeeringen werk lijk betaald zijn; en voor de einden
toond, wordt g~~re- van de boete bij deze opgelegd, zal ieder verzuim of weigesumeerd
dat d1v1- rmg
·
·
b ewlJzen
..
·
·
om zoo d amge
of an d er genoegzaam ge t mgems
dendongevorderdis
· als voormeld te produceren, om t.e bewijzen de betaling van
eenig dividend, worden beschouwd al'3 prima facie getuigenis
Ongehoorzaam cura-dat dezelve nog ongevorderd zijn. En het zal het Hooge
tor ho~ gestraft. Geregtshof vrijstaan, ingeval van ongehoorzaamheid van
eenigen zoodanigen curator of curatoren, aan eenig besluit
of order van zoodanig Hof, uit kracht van dit of van de
113de sectie dezer wet, te gelasten, dat de gezegde som zal
worden geheven bij inbeslagneming en verkoop van de goederen van den overtreder, of anders de gezegde overtreder
in de gevangenis te bewaren, tot hij aan zoodanige order
zal voldoen, of tot gezegd Hof zijn ontslag zal bevelen, of
anders beide middelen te gebruiken, en dat tegelijkertijd of
naar vervolg, zooals het Hof dienstig zal oordeelen.
Aangaande bedan121. En wordt vastgesteld, dat wanneer eenig curator
king en ontslag van zijn post verlangt op te geven, of zoodra als het plan van
curatoren.
·
1ven t en b oe d e1 za1 ZIJ.. n b ek racl1 t'1gd ,
ver d ee l'mg van d en 1nso
het zooJanigen curator zal vrijstaan aan het Hooge Geregtshof te verzoeken, bij motie, om verlof tot het bedanken
voor zij n post, en om van de gemelde beheering te word en
ontslagen en af te treden; en indien geen wettige objectie
worde ingebragt, en indien het Geregtshof overtuigd is, dat
de curator aan de bepalingen dezer wet heeft voldaan zoo•
ver als hem betreft, zal zijn verzoek door het gemelde
Geregtshof mogen worden toegestaan; doch indien eenige
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objectie daartegen wordt ingebragt, zal het G regtshof voort- Objectie daartegen
O'aan dezelve op eene summiere wijze e beslissen, en wordt summierlijk
0
· za1 oor d eel en. door
•
zoodam~e
order d aarop st e11 en a1s h et d'1en 1g
del d. 't Hof bebanEn indien het verzoek van den curator m verlof tot bedanken worde toegestaan, zal het gemelde eregtshof daarop
zoodanige orders stellen, a1s het dienstig al oordeelen voor
de bewaring en het bestuur van den oede1, totdat eene
nieuwe curator zal zijn aangesteld en evestigd, en voor
het onts1ag en aftreding van den gemel en curator, en voor
de zekerheid en betaling van alle onge orderde di videnden
aan de partijen daartoe geregtigd, en te aanzien van eenige
toekomende goederen of effecten. Met en verstande alt.ijd,
dat geene order van het gemelde Ger tshof den gemelden
curator vergunnende om te bedanke , den curator daarna
verkozen en bevestigd in zijne p1aats, za1 beletten om hem Curator moet aan
rekenschap af te vragen voor eenig edeelte van zijne ad- zij:1 opvolger r~Sken. . t ra t'1e as
1 curat.or voor
, , Z1Jne
..
b e an k'1ng; en me t d'1en schap doen.
m1ms
verstande altijd, dat v66r eenig ver oek worde gedaan om
ver1of tot bedanken, de curator e n volledjg verslag van Cura! or moet volzijne rekeningen en van den toesta d des inso1venten boe-ledig rapport, enz.,
..
k
t d
d' opmaken v66r hij
d els za.1 moeten opma1cen, en een b 1Jeen
oms
er ere 1- aanzoek om onulag
teuren zal moeten beroepen om etzelve in overweging te doet.
nemen, van we1ke bijeenkomst t n minste acht-en-twintig
dagen vooraf door advertentie in e Go1J1:ememeots Oourrant 28 dagen vooruit
zal moeten worden keunis gegev n, meldende het oogmerk kennis in Staatsvan zoodanige bijeenkomst, en dat het voormelde verslag courant.
intusschen ter hunner inspectie zal openliggen ten kantore
van den Meester van het Hoog Geregtshof.
122. Eenig insolvent mag, a de derde bijeenkomst der Insolvent doet aancrediteuren door den Meester van het Hooge Geregtshofzoek om ontslag bij
motie en na welkan
'
.
· ·
.
vo1gens d e voorz1emngen dezer wet ten d1en opz1gte belegd, tijd.
en na het onderzoeken van zoodanigen insolvent (indien
zoodanig onderzoek verzocht
gelast is geworden) bij het
Hooge Geregishof per motie om zijn ontslag verzoeken.
Met dien verstande echter, d t geene zoodanige motie worde
zes maanden, van den dag
gedaan v66r den afl.oop v
van de orde:c· van sekwestrat e.
123. Niet minder dan es weken van den dag waarop Zes weken kennisgezcodanige motte wordt gem akt zal door advertentie in de ving moet gegeven
nTU'/MJeTn~menf.<; 0 o'ura ut k ei n1s
· ' wor d en gegeven, m1ts
·
d e worden
voor wordt..
dat
motie gedaan
kennisgeving schriftelijk va1 zoodanige motio, aan den curator van den insolvent word gedaan, en op eenige andere
wijze welke het Hooge G egtshof, door eenige zoodanige
regel of order daarvan als ierna is vermeld, zal voorzien.
124. \V"aar, omdat de goederen en effecten van den in- Wanneer boedel onsolvent beneden de waard van vijf-en-zeventig ponden ster- der £75 sterling is,
r. mg ZIJn,
.. d e h an d e1'1ngen n zoo d amg
. geva1 voorgeschreven zoek
kan insolvent
doe"l vooraanzijn
In de 25ste sectie dozer
et, plaats zullen hebben gehad, ontslag na zes
za~ het zoodanigen insolv nt vrijstaan, ten eenigen tijde, niet maanden.
mmder dan zes maanden,f na de eerste en finale b~jeenkomst

f
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in de gezegde sectie vermeld, per motie als voormeld, om
z\jn ontslag te verzoeken.
Geen certificaat van
126. Geen certificaat va de crediteuren van eenigen
crediteuren noodig insolvent of eenige meerderheid hunner, hun conRent tot zijn
voor
het ontslag
· h ou d en d e, za1 noo d'Ig ZIJn,
··
·
· 1
van insolvent
in
ontsl ag In
om zoo d anigen
Insozulk geval.
vent tot zijn ontslag geregtigd te maken. Met dien verstande, dat elken insolvent de motie tot zijn ontslag mag
ondersteunen, door aan he1 Hof een schriftelijk certificaat,
door zijne crediteuren of eenigen hunner geteekend, hun
consent tot z~jn ontslag i houdende, te produceren. Met
dien verstande mede, dat geene zoodanige motie zal
kunnen worden gemaakt, voordat zoodanigen insolvent
Insolvent moet ze- voldoende zekerheid zal bfebben gegeven, voor het bedrag
kerheid steller; vo?r van vijf-en-twintig pondEjn sterling, voor de betaling der
kosten van obJectJe. kosten van eenig persoon; die verschijnen mag om zich tegen
zoonanig ontslag te verzetten, en aan wien het Hof goeddunken mogt zijne kosten tegen den gezegden insolvent toe
te wijzen. En met dierverstande, dat het gezegd Hof het
regt hebben zal, door e e zoodanige regel of order daarvan,
als hierna vermeld, d wijze van het geven van zoodanige
zekerheid te regelen, en den ambtenaar te benoemen ten
wiens genoegen dezelve zal worden gegeven. Met dien verstande ook · dat het Hbf, wanneer ten zijnen genoegen door
eenigen insolvent rt.enen word en aangetoond, zoodanige
zekerheid mag laten
ren.
Insolvent moet eed
126. Ieder insol ent, bij het Hof om z~jn ontslag aandoen dat hij over- zoek doende, als voo:qmeld, zal eenen schriftelijken eed doen
~~v!e~~j~\: bgoe~~~nvol dar hij eene volle em eerl~ke overgave. zijns boedels gedaan
heeft, en niets heeft heeft, en geene preferentie of zekerheid gegeven of beloofd
beloofd ..om objectie heeft, of eenige betaling gedaan of. beloofd heeft, of eenige
tegen ZIJn ontslag geheime of bedriegelijke overeenkomst of transactie heeft
voor te komen.
h d l
..
f ..
aangegaan met et oe orn z~Jnen curator o ZIJne curatoren,
of eenigen crediteur over te halen zich niet tegen het outslag van zoodanigen insolvent door het gezegde Hof, te
verzetten.
Curator of crediteu127. Op den dag tot het hooren van zoodanige motie
ren kunn~n verschij- bepaald, mag de curator ot eenige der crediteuren van den
nen en ziCh tegen ·
l
t ·
f d oor een a d vo1mat verse h"IJnen, en
ontslag verzetten. Inso ven , In persoon o
zich tegen het verleenen van het ontslag voormeld verzetten; en het Hof, acht slaande op de nakoming van den
insolvent met de in sol vente wet en op zijn gedrag, hetzjj
een handelaar of niet, zoowel voor als na de sekwestratie
van zijn boedel als insolvent, zal, hetzij het ontslag van
zoodanigen insolvent wordt geopponeerd door den curator
of eenigen crediteur of niet, over eenige objectie tegen het
verleenen van zoodanig ontslag oordeelen, en of den insol~
vent daartoe geregtigd vinden, of het verleenen van hetzelve
weigeren of uitstellen, of zoodanige voorwaarden daarbij
Toestemming van voegen als de regtvaardigheid der zaak vereischen zal. Met
drie-vierde van ere- dien verstande altijd, dat ingeval cenip;en insolvent om zijn
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ontslag aanzoek doen zal, binnen vier jaren a een vorig ditauren noodig in·
ontslag in insolventie te hebben bekomen, het Hof op zulk dien aanzoek om
· d ··
ontslag binnen vier
een aanzoek geen acht zal slaan, tenzij dri VIer
e ZIJner jaren na eene vroecrediteuren in geta1 en waarde hunne toeste ming tot het gere gedaan wordt.
doen van zulk een aanzoek geven zullen.
128. Het zal het Hooge Geregtshof vrijsta n, door eenige Hoog Geregtshof zal
regel order of regulatie daarvan om de wjze van proce-regulatien m~ken
'
.
.
' d
. l
met betrekkmg tot
dure op zoodan1ge mohes als voorzeg voor de u1ts ag van moties voor ontslag.
insolventem, te bepa1en en daar te stellen, e door zoodanige
regels, orders en regulatien te voorzien in et inwinnen van
getuigenissen in de buitendistricten, in gev lien waarin zoodanige getuigenissen vereischt zullen word n, en de getuigcnissen of narigt, documentair of anderzin bekend te maken,
welke het Hof boven en beha1 ven den eed in de 126ste
sectie verme1d, vereischen zal.
129. De order van het Hof, het o tslag van eenigen Order van ontslag
insolvent ver1eenende zal zijn in zulke vorm als volgens zal ~ezelfd~ kracht
·
d '
·
'
en mtwerlnng hebzoodanige regel, or er of regulatie a1s v ormeld, daargesteld ben als certificaat
zijn, en zal in alle opzigten dezelfd kracht en werking onder deze wet.
hebben, als volgens deze wet gehecht s aan het certificaat
en de goedkeuring daarvan in de gez gde wet ve!."meld, en
zal van nul en geene waarde zijn om eenige reden, omtrent
welke, volgens deze ordonn'1ntie, zood nig certificaat en goedkeuring van nul en geene waarde zo zijn geweest.
130. A1 de voorzieningen in de 119de sectie van deze Voorziening van
wet, betrekke1ijk preferentien, vrijwi lige giften, securiteiten e 119 va~ deze wet
toepassehJk op alle
.
.
of b et a1Ingen,
en geh mme
en b ed r1. gel''k
IJ e overeenk omst en overeenkomsten
been transactien, bE;Jstemd om eenigen crediteur over te halen, stemd curatoren of
te consenteren het certificaat in d gezegde sectie vermeld credite"?-ren . ovAr te
' 11en toepassehJ· 'k z1· n op d eze1.!'me
.-J zak en en het
halen
z1ch met
tegen
t e t eek enen, zu
ontslag
te stellen
dingen, wanneer bestemd orn ee igen curator of eenigen
crediteur over te halen, om h~t ontslag van zoodanigen
i~solvent niet tegen te werken;
n eenigen curator of ere- Boete yoor c~mt~or
d1teur, eenige geld, zaak of di
ontvangende, of belofte of crediteur die zlCh
.
. dat zoo d amge
. laat overhalen.
d aarvan, a1s eene b e1oomng
voor ;of overh a1mg
crediteur zich niet daartegen za1. stellen, zal de boete in de
gezegde 119de sectie verrneld verbeuren.
131. De voorzieningen va1~ de 138ste sectie, hieronder Voorzieningen ..van
vermeld, ten aanzien van de mlnier in het certificaat daarin el38.~oepassehJk op
·
.
.
..
.. de WlJZe van bepleivermeld, te beplmten, zal mnta ts mv.tand7,s toepassellJk Z1Jl1 ting van ontslag.
op de wijze van het ontslag ~oor het Hof verleend te bepleiten.
i
.
132. De order van het ;Hof, het ontslag van eenigen Order van het Hof
Insolvent verleenende of de goedkeuring daarvan weia-erende verleenend~. ontsla.~
.
'
1 •
••
zal finaal ZlJn, tenzlJ
of mstellende, za1 finaa1 en jbindE'nd ZIJn, en za1 door het het Hof een tweede
Hof niet worden herzien, tehzij het Hof daarna goede en verhoor van de zaak
voldoende reden zal hebben te gelooven dat het verleenen zal gelasten.
van zoodanig ontslag, of de .weigering of uitstelling daarvan
onder va1sche getuigeniR is/bekomen of door onbehoorlijke
onderdrukking van getuigenis, of anders, op eene bedriege0

1
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lijke wijze1 bekomen is ge orden; in eenige van welke ge.
vallen zal het aan het
f vrijstaan, op aanzoek vari den
insolvent, of van den cur tor, of eenigen credit~ur van den
insolvent en onderhevig aan zoodanige orde, ten aanzien
van het dep9neren van ene som voor kosten, en van zoodanige kennisgeving aa den in sol vent of aan eenigen curator of crediteur, per a vertentie of anderzins, als het Hof
goedvinden zal, een we er-verhoor van de zaak te verleenen,
Hoe indien tweede en dezelve diehsvolgen te verhooren. En na zoodanig wederverhoor der zaak v~rhoor, zal h~t Hof z lk eene orde maken ten aanzien van
plaats vindt.
het verleenen v~n zoo anig ontslag of de weigering of uitstelling daarvan, als e regtvaardigheid der zaak vereischen
zal, op gelijke w.ijze :nder gelijke voorwaarden, en acht gevende op gelijk~ o standigheden, zoo ver als de zaak gedoogen zal, als bij en oorspronkelijk verhoor; en ingeval
het ontslag vooraf z I z~jn verleend, en na zoodanig wederverhoor het verlee en daarvan niet geconfirmeerd zijn zal,
zal zoodanig ontsl
van geen kracht of effect hoe ook genaamd, maar integ pdeel nul en van geene waarde zijn.
133. En word . vastgesteld, dat indien eenig insolvent
Frauduleuse insolv~nt niet t~t certifi- eenige daad zal hebben gepleegd, welke hierin is vercaat geregtigd,
en kl aard d e m1s
. d aad van f rau d u I euse mso
.
l vent'Ie UI't t e maken,
indien
door hem
ontvangen, zal het zoodanige insolvent niet zal geregtigd zijn tot zijn certi:ficaat
nul en v~n geene of vergunning, en eenig certificaat en vergunning, welke
waarde ZIJn.
zoodanig insolvent mag kebben bekomen, zal van nul en
geene waarde zijp.
Contracten, enz., om
134. En wdrdt vastgesteld, dat alle preferentie, geschencrediteuren tot corn- ken securiteiten of betalingen verleend gedaan of beloofd
positie
of teekening
·
· 1vent, aan of ten b'eh oeve van eemgen
· '
van
certifikaat
over d oor' een1gen
1nso
te halen, nul en van crediteur van zoodanigen insolvent, en alle geheime en ver·
geene waarde.
standhoudende overeenkomst en handelingen bedoeld om
eenigen zoodanigen crediteur over te halen om eenig aanbod
van compositie of securiteit voor compositie aan te nemen,
of om zoodanig certificaat te teekenen, zullen zijn, en dezelve
worden bij deze verklaard te zijn nul en van geene waarde,
en ieder crediteur die eenig geld, zaak of ding, of de belofte
daarvan zal hebben aangenomen als eene belooning voor,
of aanmoediging aan zoodanigen crediteur om zoodanige
compositie aan te nemen, of zoodanig certificaat als voorVerbeuringdoorcre-meld te teekenen, zal verbeuren eene som gelijk staande aan
diteur, die zoodanig de geheele schuld welke zoodanige crediteur oorspronkelijk
accoord
van t egen zoo d amgen
·
' b oe d e1 za1 b ewezen h ebb en, b en evens• h et
een som maakt,
gelijkstaande met bedrag de:..· bedrag van alle gelden, zaken en dingen welke hij van zoovor~ering oorspron- danigen insolvent zal mogen hebben ontvangen als zoodanige
kehJk het
bewezen,
·
·
halve
bedragbe-b e1oo~mg
of aanmo~ d'.1gmg
a1s voormeld , e? med e h ~ t bedrag
waarvoor is geaccor- van 1edere compos1t1e welke aan zoodan1gen cred1teur zal
deerd.
zijn betaald of gesecureerd geworden, en alle zoodanige
gelden, zaken of dingen, bij deze vorderbaar of recouvrabel
verklaard van zoodanigen crediteur, zullen kunnen worden
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door een ieder die een credite1;1r was in zooda igen boedel, Actie kan worden
ten tijde van het maken van~ zoodanige eo ositie of het ingesteld. door eeni·
cred1teur
voor
· ce~ t'1fi aaat , t en voor ~e1e v~n zoo- gen
teekenen var: zoo d amg
hetgeen
verbeurd
danigen cred1teur gezamenhJk met alle andere 1e cred1teuren verklaard is.
waren op den tijd voormeld, ,, die binnen acht-en-twintig
dagen na kennisgeving in de GoMvernernents Oourant, getee- Kennisgeving daarkend door den persoon die vommemEtns is e prosekweren, van in Staatscourant.
zich met hem vereenigen zullen :in het in engen van zoodanige actie, en met hem de kos~en daarv n dragen ; maar
geene zoodanige kennisgeving belioeft den naam te melden
van de partij die men prosekwerem wil, n g meer te melden
dan dat men geregtelijke proced~ues
il beginnen onder
deze sectie, in een zeker geval wa~rvan. de bijzonderheden
zijn te vernemen op aanvraag bij d\en p rsoon die de kennis'1
geving onderteekend heeft.
135. En wordt vastgesteld, dat \=ll zoodanig certifikaat, Effect van certificaat
door het Hooge Gerechtshof zijnde tqe estaan, de uitwerking
zal hebben om den insolvent te ontsl an van alle schulden,
door hem verschuldigd ten tij de toen zij n boedel werd overgegeven of toegewezen om te warden .gesekwestreerd, en van
alle vorderingen of eischen bewezen of hierdoor bewijsbaar
gemaakt tegen zijnen boedel.; doch een zoodanig certifikaat
en vergunning daarvan zal de uitvv: rking hebben om eenig Daardoor, wordt zijn
persoon die deelhebber was met zoo nigen insolvent, ten tij de vennoot, medesch?l..
· 1vent'1e, of d'1e t oen geza enl''k
of borg met
z1Jner
1nso
1J geb on d en was, ofdenaar
ontslagen.
die eenige gezamenlijk kontrakt m t zoodanigen insolvent had
aangegaan, of die voor hem b rg was, te ontheffen of te
ontslaan.
136. En wordt vastgesteld, tin ieder geval waarin eenig Restant van boedel,
restant van den insolventen oedel zal overblijven na de na betaling van alle
'I
l schulden, aan insolbetaling van alle vorderingen gen d enze1ven, h etze ve za vent hersteld.
moeten warden betaald aan en insolvent of zijne wettige
regtverkrijgenden, aan wien m e zal moeten warden terug gegeven het eigendom van, en · alle schulden en baten behoorende aan den gezegden boede , welke, na de betaling als voormeld van alle vorderingen, o er of uitstaande blij ven zullen.
137. En wordt vastgest d, dat ieder curator, insolventinsolvente curator.
wordende en iets verschuld'gd zijnde aan den boedel waar-indien gerehabili' t or was, t en a nz1en
·
· som geld's, d oor schuld
teerd, niet
van en
van h IJ.. cura
van eemge
ontslagen
hem onbehoorlijk terug ge ouden of gebruikt, indien hij zijn onbekwaam om ~oit.
certificaat en vergunning aarvan zal bekomen , daardoor niet weder verkozen te
zal ontslagen zijn, wat ijne toekomende goederen betreft, worden.
ten aanzien van de geme de schuld. En zoodanige insolvent
zal voor altoos onbekw: am zijn om weder tot curator te
warden verkozen onder e yoorzieningen dezer Wet.
138. En wordt vast esteld, dat ieder insolvent tegen wien, Ontslag gepleit in
nadat hem zijn certi kaat is toegestaan eenige actie zal antwoord op actie
worden ingebragt voor eenige schuld, eisch,' of vordering, door voor vorige sch uld.
hem verschuldigd ten tijde dat zijn boedel werd overgegeven
of toegewezen om te orden gesekwestreerd, bewezen of hi er-
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door bewij"sbaar gemaai.t of in eenig opzicht vorderbaar
tegen zijnen boedel, in het algemeen zal mogen pleiten dat
de oorzaak van actie is ontstaan voor dat hij zijnen boedel
overgaf of dezelve al~ voormeld werd gesekwestreerd, en
zal deze ordo.nnantie e de speciale zaak als getuigenis moInsolvent's certifi- gen inleveren1; en het certifikaat en de vergunning daarvan
caat is. bewij.s _van aan zoodanig.en insol ent zullen voldoend bewijs zijn van
han~ehngen.mmsol- de insolventie overgaaf of toewiJ'zing en andere handelinge
ventie, en IS grond
~.
. '
' .
. n
voor ontslag van in- voor het bekm;nen va:n het gemelde cel"t1fikaat en vergunmng
solventu.ithechtenis daarvan; en indien e~nig zoodanig insolvent in executie zal
warden genomen , of iili gij zeling gesteld voor zoodanige schuld,
eisch, of vorde;ring, waar vonnis is bekomen v66r de vergunning van zijn certifikaat, zal het eenig Regter van het
Hof waarvan vohnis is bekomen of voor eenig Regter van
het Hoog Geregtshof vrijstaan, nadat zoodanig insolvent zijn
certifikaat en vergunning daarvan produceert, den cipier of'
officier die den gemelden insolvent in bewaring zal hebben
uit kracht van de\ gemelde executie te gelasten om hem te
ontslaan, zoover als betreft zoodanigen boedel, zonder van den
Cipier schadeloos verweerder eenige kosten te eischen, en de gemelden cipier
gesteld.
of officier zal zijn en wordt bij deze, voor zulks te doen,
schadeloos gesteld.
.Aangaarde civiele
139. En wordt vastgesteld, dat het, ter eeniger tijd nadat
gevangennem!ng
het plan van verdeeling van eenigen insol venten boedel is
van ongecert1fib k ht' d ·
·
h' .
ld f
d t d everceerde insolvent en e rac 1g In m~n1ere 1ervorens verme , o na a
maatregelen daarop. deeling van den emelden boedel is gelast te warden gedaan
onder de voorzie ingen van het 25ste a·rtikel dezer wet, en
v66r dat de inso vent ·zijn certifikaat en vergunning daarvan
zal hebben bek men, aan de curatoren of eenige crediteur
van den gemelden boedel zal vrijstaan, om aan het gemelde
Hooge Geregthof of Rondgaande Hof te verzoeken, bij motie,
om decreet van gemeld geregtshof tot civiele gevangenneming
van den gemelden insolvent; mits de gemelde insolvent eerst
behoorlijk zal zijn gedagvaard om te compareren voor ge·
meld geregtshof, op den dag wanneer de gemelde motie zal
worden gedaan om reden te geven waarom geen decreet van
ci viele gevangenneming tegen hem zoude worden uitgevaar·
digd, en daarop en op wij ze ten genoegen van het gemelde
geregtshof, dat de gemelde boedel niet toereikend is tot betaling der schulden tegen den gemelden boedel bewezen of
bewijsbaar als voormeld, zal het aan het geregtshof aan hetwelk zooclanig aanzoek is gedaan, vrijstaan ,om hetzelve absoluut of conditioneel te verleenen, of hetzelve te weigeren,
als aan het gemeld geregtshof zal billijk schijnen. Met dien
verstande dat, wanneer het verzoek tot civiele gevangen·
neming door een of meer crediteuren is gedaan, en het gemelde geregtshof hetzel ve zal opschorten onder de voorwaarden
dat de insolvent eenige som gelds betalen, zoodanige betaling
zal moeten geschieden aan de curatoren of aan den meester
van het Hof, naar het geval moge zijn, ten voordeele van
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den crediteur of de crediteuren het, verzoek doe e, en van
zoodanige andere crediteuren als v66r de verde ling zullen
eischen tot een deel daarvan te worden toegela en.
140. En wordt vastgesteld, dat het op ied tijd na het Insolvent mag aandistributie van eenigen: in sol vente boedel zal zoek tot p~rsoonlijke
p..lan van de
.
.
.
·
beschermmg doen
ZlJ n bevesbgd Ill mamere boven omschreven, f na de ver- en maatregelen
deeling van den boedel zal zij n gelast,' onder de oorzieningen daarop.
van de 25ste sectie dezer wet, en v66r de insolvent zijn
certificaat en vergunning daarvan zal verkre en hebben, aan
zoodanigen insolvent geoorloofd zal · zijn zi h bij motie te
vervoegen bij het Hooge Ge1egtshof of Ron gaande Hof om
een decreet van zoodanig geregtshof, verkla nde zoodanigen
insolvent niet onderhevig aan het proces v n civiele gevangenneming voor of ten aanzien van eenige schuld of vordering bewezen of bewijsbaar of welke op eenige wijze kan
worden gevorderd tegen den insolventen bo del. Wel verstaan,
dat ten minste zes weken kennisgeving v n den dag waarop Zes weken kenni.Jzoodanige motie zal worden gedaan in de Gouvernements geving in Staats0 ourant zal moe t en word en gegeven. E bIJ.. h et d oen van courant.
zoodanige motie zal iedere crediteur an den insolventen
boedel, die niet ten volle betaald is, ku nen worden gehoord Crediteur kan daartegen het maken van zoodanig decreet, en zoodanig hof acht tegen objecteren.
gevende op de conformiteit van den i solvent, met de voorzieningen dezer wet, en op deszelfs ge rag zoowel v66r als
na zijne insolventie en op zijne bekw amheid om van tijd
tot tijd of anderzins, eenige som o soinmen gelds te betalen, en in het algemeen op de illij~keid van de zaak
moeten oordeelen over de billijkhe d van het maken van
eenige objectie tegen eenig zoodanig decreet en den insolvent
of daartoe moeten geregtigd vinde en hetzel ve uitmaken,
of het maken daarvan weigeren of uitstellen, of zoodanige
voorwaarden daaraan hechten als e omstandigheden zullen
billijk maken. En ieder zoodanig d creet, verklarende eenigen Order, den insolvent
insolvent niet onderhevig aan een g decreet van civiele. ge- tegen gijzeling v~~j.
·
warende, beeftgehJk
vangennem1ng ten aanz1en der za en voormeld, zal dezelfde effect als rehabiliuitwerking hebben om zijn perso n tegen zoodanige procestatie.
te beschermen als zijn certific at en vergunning daarvan
hebben zou. Maar geen zoodani decreet zal eenige kracht
hoegenaamd hebben hetzij over e baten van zoodanigen insolventen boedel, of op het regt f vermogen van eenigen zoodanigen crediteur om voort te g an in maniere en vorm hieronder omschreven, tegen het to omstige aangewonnen eigendom van den insolvent (zoolang ls hij zonder zijn certificaat en
d.~ vergunning daarvan blijven zal), ten einde betaling van
ZlJne schuld te erlangen. Wel v rstaan, dat indien reden wordtrndien order onheaangetoond ten genoegen va zoodanig hof dat zoodanig hoorlijk is hekomen,
..
wordt het berroepen
d ecree t , as
l voormeld, fraud leus of onbehoorhJk was bekomen, het aan zoodanig hot zal vrijstaan hetzelve te herroepen en daarop zal de st nd van den insolvent worden.
beschou wd even alsof hetzel e nimmer was gemaakt,
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141. En wordt va~gesteld, dat van en na het maken
van het decreet voormeld, bevestigende de rekening en het
d1stnbut1e zal msold" "b ·
d · · 1 t
b d 1
Id
vent, ofschoon onge- pla~ van 1stn utw van.. e~ 1nso ~en en oe e voorm~ ,
certificeerd, gereg-; de 1nsolvent, ofschoon h1J Z1Jn certlficaat en de vergunmng
tigd zijn om .~igen- daarvan niet zal bekomen hebben, bevoegd zal zijn voor zijn
dom te verknJgen. eigen gebruik en als zijn eigendom aan te winnen en te
bezitten alle zoodanige goederen, roerend of onroerend,
personeel of reeel als hij zal mogen koopen of aanwinnen,
of die op hem zullen vervallen, aankomen, of gelaten worden,
op iedere manier hoe ook genaamd, anders dan uit kracht
Uitgezonderd alleen van eenig regt of reversie gevestigd in den insolvent op den
die hem in reversie datum van de order voor de sekwestratie van zij nen boedel
toekomen.
even alsof de boedel van zoodanigen insolvent nooit onde;
sekwestratie ware geplaatst geworden.
Executie tegen in142. En wordt verder vastgesteld, dat in ieder geval
solvent voor tekort waarin eenig insolvent de vergunning van zijn certificaat niet
des _boedel~, bij
zal hebben bekomen als boven omschreven, het geoorloofd
mobe aan t Hof en l ..
d en curat or of curat oren, 1n
· d"1en er zoo d amge
·
kennis aan insolvent za Z1Jn aan
zijn, of aan de Meester van het Hooge Geregtshof, of aan
eenigen crediteur in den insolventen boedel, aan wien het zal
blijken uit zoodanige rekening en plan als voormeld, of
eenige zoodanige schets van verdeeling als voormeld, dat eenig
deel van zijne vordering nog verschuldigd blijft, zich te wenden naar het Hooge Geregtshof of aan eenig Rondgaande
Hof bij motie, waarvan kennis zal moeten worden gegeven
aan den gezegden insolvent, om verlof voor het uitvaardigen
van eene executie tegen zoodanigen insolvent, voor eenige
som niet te bovengaande het geheele tekortkomende dat zal
bestaan op den tij d van doen van zoodanig aanzoek, en het
hof overtuigd zijnde bij beeedigde verklaring of anderzins,
dat een zeker te kort dus bestaat, en dat er redelijke gronden
zijn te vermoeden dat er baten zijn behoorende aan den
insolvent, voldoende om dezelve geheel of gedeeltelijk te
voldoen, zal een bevelschrift van executie moeten doen uitvaardigen, en zoodanig bevelschrift van executie zal moeten
worden geexecuteerd op gelijke wijze als bevelschriften ter
executie uitgenomen op vonnissen van gezegd hof, en iedere
inbeslagneming daarop en iedere inbeslagneming daartoe
behoorende, zoowel ten aanzien van het regt van andere
bevelschriften van executie, gesteld in handen van den
balj u w, of ander offici er der wet, om te deelen in de opbrengsten gemaakt en geheven als anderzins, zullen worden
beoordeeld op hetzelfde principe als alle andere bevelschriften
Op~Hengst van exe- van executie, en alle opbrengsten van eenige executie geheven
cutie betaal~ a~n onder deze sectie zullen moeten worden betaald door den
curator.
en md1en
b al"JUW of an d er b eh oorl""k
· van h et geregt, aan den
geen
curator
aan
~J
offi mer
Meester.
curator of curatoren van den in sol venten boedel, indien er
eenigen zij n of indien er geen zij n, dan aan den Meester
van het Hooge Geregtshof; en iedere zoodanige betaling
door den baljuw of andere officier van het geregt, zal in

Na bevestiging van

r~ke~ing _en pla?- van
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regten worden beschouwd te zijn de di tributie van de op- V:erdeeld onder ere·
brengst van het bevelschrift van execute en het bedrag van diteuren daarop
·
· opb rengs t van h et b ev 1'seh n'ft t er execu t'1e aanspraak makende.
1edere
zoo d amge
en het bedrag van eenige zoodanige opbrengst, dat alzoo
zal worden betaald aan zoodanigen c ator of curatoren of
aan den gezegden Meester, na aftrek . arvan van de kosten,
naar behooren gemaakt door den pers9on die dezelve gerealiseerd heeft, zal moeten warden verdeeld onder alle zoodanige
crediteuren van den insolventen boedel die v66r de verdeeling
daarvan aanspraak zullen maken om' er deel in te nemen.
W el verstaan, dat de gezegde curator of curatoren, of de Indien concurente
gezegde Meester, naar het geval moge zijn, zoodanige opbrengst CJ;editeur exec~~ie
·
· evenre d'1gh e1'd onaer
~
d e ere d'1- mtneemt
zal hiJ 5s.
zu11en moeten
verd ee1en, 1n
meerin£ ontvangen
teuren aldus vorderende, behalve dat wanneer de executie dan de andere conzal ontstaan zijn uit eene executie ter instantie van eenen cur~nt~ creJiteuren,
· ere d't
'tk ·
l
of, md1en preferente
concurrent en-ere·d't
1 eur, zoo d an1g
1 eur Ul eermg za ge- crediteuren alles
nieten van vijf shillings in het pond meer dan eenig ander krijgen, eene billijke
crediteur van gelijken rang; en indien, omdat er preferentie- commissie.
crediteuren in zoodanigen boedel zijn, of om eenige andere
reden, de gezegde compensatie ongenoegzaam zal worden
geoordeeld, zal het aan den Meester van het Hooge Geregtshof geoorloofd zijn zoodanigen concurrenten crediteur in de
plaats daarvan, zoodanige redelijke commissie toe te leggen
als hij gepast zal oordeelen, onderhevig aan de ri visie van
het Hooge Gerechtshof, met dien verstande mede, dat geene 21 dagen kennisgeverdeeling van zoodanige opbrengst als boven gemeld zal ying van verdeeling
.
'
m Staatscourant.
mogen wor den gemaakt door een1gen
curator of curatoren,
of door den gezegden Meester, dan na een-en-twintig dagen
voorafgaande kennisgeving in de Gouvernements Oourant.
143. En wordt vastgesteld, dat het zal vrijstaan aan Nieuwe overgave
den Hoofdregter dezer Provincie of eenig ander Regter van van boede.l.door
·
l ongerehab1hteerde
h et H ooge Geregtsh of, om wanneer hiJ.. zulks regtmat1g
za insolventen na disoordeelen, de overgaaf aan te nemen van den boedel van tributie-plan goedeenigen insolvent, die zijn certificaat en de vergunning daar-gekeurd.
van niet zal bekomen hebben, op eenigen tijd na het maken
van het decreet van het Hof, bevestigende het plan van
distributie daarvan, als voormeld, en de boedel van zoodanigen insolvent zal mogen worden geadjudiceerd als gese~westreerd ter instantie van zijne crediteuren, zoowel degenen
w1er schulden nog ongelikwideerd blijven (indien er meer
sekwestratien zijn geweest dan een) als degenen wier schulden zijn aangegaan sedert het maken voor den laatsten tijd
van zoodanig decreet als voormeld, evenzoo alsof de boedel
van zoodanigen insolvent nooit onder sekwestratie ware gesteld.
144. En wordt vastgesteld, dat behalve de onderschei- Gedwongenesekwesdene zaken en dingen hierboven verklaard daden van insol- t:atie tege~ ongecer. t e ZIJn,
··
vent Ie..
welk e alien biJ.. deze worden verklaard toe- tdiceerde msolvent.
p~sse!IJk te zijn op de zaak van iederen zoodanigen insolvent,
d1e m de laatste sectie vermeld · is, gelijkelijk met ieder
ander persoon, het toelaten van beslag te leggen op, onder
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Beslagneming onder en uit kracht van eenig beve schrift van executie, uitgevaarbevelschrift ter
digd onder en uit kracht v.'an de 142ste sectie dezer wet,
executie.

en het onderwerpen van zoodanigen insolvent aan het tegen
hem uitvaardigen van een proces van ci viele gevangenneming,
Oiviele gijzeling.
onder en uit kracht van de 139ste sectie dezer wet, respectievelijk, zullen worden g1oordeeld te zijn acten van insolventie, in het geval van iederen zoodanigen insolvent als
1
voormeld, en zullen aan i,ederen crediteur, wiens schuld van
het bevoegde bedrag is, eh is aangegaan na het maken van
het laatste decreet, confiimerende zoodanige rekening en plan
van distributie, als voorz~gd, het regt geven om te rekwestreren
in maniere en doen als/ in deze wet omschreven is om den
boedel van zoodanigeri insolvent ten voordeele van zijne
crediteuren te doen $ekwestreren. Maar geene order voor
sekwestratie, uitgevaafdigd ten aanzien van den boedel van
eenigen zoodanigen insolvent, zal ontslaan of aandoen eenig
~~cr~et van civi~le proces van civiele g~vangenneming dat zal zijn uitgevaardigd
giJzehn~ ree?s mt- onder en uit kraclit van de 139ste sectie dezer wet tenzij
gevaard1gd met
· ander Regter, dat de ord er u1tmaakt,
·'
opgeheven.
de Hoofdregter of :·en1g
zooals hij bij dez geautoriseerd wordt te doen, anders zal
gelasten.
1'
Rangschik}dng va~
145. En wor1t vastgesteld, dat zoo dikwijls als de boedel
oude crediteuren m van eenigen insolvent als voormeld ongecertificeerd blijvende
insolventen boedel,
.
i
'
'd 1 ·
d
d'
ingeval van nieuwe op n1euw zal wo;rden gesekwestreer as Insolvent, e ere 1insolventie voor
teuren onder e~ne vroegere sekwestratie schulden zullen
balans verschuldigd. kunnen bewijzelj en gerangsckikt worden op den insolventen
boedel, voor e~k saldo dat hun dan respectievelijk nog zal
verschuldigd #jn volgens den aard van hunne respectieve
schulden, het~ij preferent of concurrent, evenzoo alsof de
laatste order yan sekwestratie de eenige was die ooit uitgev aardigd was~·
Betre!!ende on be146. E~' wordt vastgesteld, dat in het beslissen van alle
h.oorliJke preferen-. kwestien bet. effende onbehoorlijke preferentien, gegeven door
tien door ongecerti.
.
l b
'fi
d bl''IJVend e, en de
ficeer<ie insolvent. een1gen 1nso· vent, a s oven ongecert1 ceer
worden de crediteu- procedures daarop, en de gevolgen daarvan, de crediteuren
ren van .beide se- onder iedere vroegere sekwestratie en diegenen die zulks eerst
kwestraties als een
;.
ligchaam beschouwd geworden z~Jn na het maken van het laatste decreet, bevestigende de i rekening en het plan van distributie, zullen worden beschouwd als een ligchaam, en zonder onderscheid of
distinctie, behalve in zoover als in bijzondere gevallen de
omstandigheden van de eene klasse van crediteuren of van
de andere invloed mogen hebben als een kwestie van getuigenis op de aanwending van de principes hierboven, ten
aanzien van zoodanige kwestien als voormeld, beschreven en
verklaard.
Alphabetisch~ lijst
147. En wordt vastgesteld, dat de Meester van het
vandon~ecer tifiHooge Geregtshof, iedere drie maanden in de Gouve1 nements
ceer e mso 1 venten O
.
.
elke drie maanden
ow·cwt tot het algemeen nangt zal moeten pubhceren, twee
in de Staatscourant alphabetische lijsten, de eerste toonende den naam en woonte worden bekend plaats van iederen ongecortificeerden insolvent in wiens
gemaakt.
·
·
· ·
'
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boedel de rekening en het plan van distributfe bovengemeld
niet zal zijn bevestigd, benevens den datum van de order
van sekwestratie van den boedel van zoodanigen insolvent;
en de tweede toonende den naam en de woonplaats van
iederen ongecertificeerden insolvent, in wiens boedel zoodanige rekening en plan als voormeld zal zijn geconfirmeerd,
benevens den datum van het decreet qonfirmerende denzel ven. En de kosten van het publiceren van zoodanige
lijsten in gezegde courant, zoowel als het plaatsen van alle
zoodanige kennisgevingen als boven bepaald is dat door den
Meester van het Hooge Geregtshof in de gezegde courant
moeten worden gedaan, zullen door het Gouvernement worden goedgemaakt.
148. En wordt vastgesteld, dat alle voorzieningen dezer Voorzieningen van
wet toegepast zullen warden op, en reguleren zullen alle boedels deze wet toepasselijk
.
k
.
.
. op boedels reeds gegeplaatst on d er sek westrat1e, overeen omst1g eemge wet 1n sekwestreerd, uitgekracht in dit grondgebied v66r het passeren dezer wet, zoo- nomen in zekere
ver als de voorzieningen dezer wet, of eenig gedeelte daarvan, gevallen.
daarop toepasselijk zal zijn in de positie en staat waarin
zulke boedel zal zijn tijdens het passeren dezer wet. Vermits,
altijd, dat niets in deze wet vervat, van toepassing zal zijn
op of in eenig opzigt de regten van eenig persoon zal benadeelen, bij wiens regtsgeding eenig eigendom door wettig
proces, in beslag zal zijn genomen, tijdens de afkondiging
dezer wet, of de beslissing van eenige acties of regtsgedingen
die hangende zullen zijn tijdens derzelver afkondiging, alle
welke regten, regtsgedingen en acties, beslist zullen worden
overeenkomstig de beginselen en voorzieningen van eenige
wet in kracht in dit grondgebied v66r het passeren dezer
wet, precies alsof deze wet nooit gepasseerd was, en wel te
verstaan ook, dat alle misdaden ontstaan of verklaard door
eenige wet in kracht in dit grondgebied, .v66r het passeren
dezer wet, en begaan v66r de afkondiging dezer wet, niettegenstaande de herroeping van genoemde wet, vervolgd en
gestraft mogen worden alsof die wet in volle kracht en uitwerking was gebleven.
149. En wordt vastgesteld, at de Meester van het Hooge Aanteekening en
Geregtshof zal moeten aanteeke en en bewaren alle hande- bewaring van verrigb et re kk e1·IJ"k eemge
·
·
tingenMeester.
in insolventie
.
11ngen
1nso
ven t"1e on d er en Ul•t k rac ht door
dezer wet; en de insolvent of enig crediteur, die bewezen
heeft, zal op alle redelijke tijde inspectie van dezelve mogen Insolvent en credi·
hebben, en warden toegelaten om uittreksels of afschriften teuren mogen inzage
daarvan te nemen; en uittreks ls van zoodanige handelingen, er van hebben.
geteekend door den gemelden eester, zullen als getuigenis
in alle hoven van justitie bin en de Provincie moeten worden aangenomen.
150. En wordt vastgeste d, dat wanneer men aan het Speciaal commissaHooge Geregtshof of eenig Ro dgaande Hof zal doen blijken, ris ingevolge ziekte,
dat de Meester of Landdrost, naar het geval moge zijn, door ~nz.d~an ~eester of
ziekte of eenige onvermijdeli ke reden verhinderd wordt in "'an ros '
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het houden van eenige bije nkomst, welke onder de voorzieningen dezer Wet is gela t om te word en gehouden, het
aan gemeld geregtshof zal v 'jstaan om eenen commissaris te
benoemen tot het speciaal e nde om zoodanige bijeenkomst
te houden, die, tot het oog erk van zoodanige bijeenkomst,
dezelfde magt en autoriteit al hebben, als door deze Wet aan
den gemelden Meester of anddrost in gelijke gevallen zijn
verleend, en bij gebreke v n zoodanige aanstelling wordt de
eerste klerk van iederen anddrost bij deze geautoriseerd,
voor het einde van zooda ige bijeenkomst, het gezag en de
autoriteit van zoodanigen anddrost uit te oefenen.
In welke gevallen
151. En zij het vast esteld, dat voor het hooren en behet Hofmag gehou- slissen van alle kwesties zaken en dingen voor welke regtsden
worden
een ge b'1ed IS
· gegeven aan ' t H ooge ·H of , k rac h tens c1ausu1en
of meer
der voor
ReO'ters.
o
dezer wet hierin later g noemd, te weten : de 22ste, 25ste,
31ste, 40ste, 45ste, 62st 63ste, 64ste, 65ste, 98ste, 113de,
121ste, 122ste, 139ste 1 Oste, en 150ste clausulen, met uitzondering van datgene i de 40ste clausule, hetwelk betrekking
heeft op de herroeping an de bevestiging en terzijdestelling
van de verkiezing van enigen curator of curatoren, op grond
dat zulk eene verkiezin op eene bedriegelijke en onbehoorlijke wijze geschiedt w s, genoemd Hof zal en mag gehouden
worden te Pretoria, vo r een of meer regters van dat Hof, op
zulken tijd als genoe d Hof door eene order zal bepalen.
Reglementen, enz.,
152. En wordt v rder vastgesteld, dat het aan gemeld
door het Hof te
Hooge Geregtshof zal rijstaan, om van tijd tot tijd, als zij het
werden gemaakt.
dienstig zullen oorde en, zoodanige reglementen, orders en
bepalingen, tot het i werking brengen dezer wet, alsmede
aangaande den vorm en de manier van procederen onder
dezelve, te maken, a aan gemeld Geregtshof raadzaam zullen
voorkomen.
A:angaande in wer153. En wordt erder vastgesteld, dat deze wet in volle
kmg treden der wet. kracht en werking al zijn op den dag van deszelfs publicatie
in de Gouvernement Oourant, van welke dag af alle vorige
bestaande wetten, t genstrijdig met de voorzieningen van deze
zullen herroepen zi n.
Gegeven ten
Junij, 1880.

ouvernementhuize, dezen Tweeden dag van

Op last van Zijne Exellentie den Administrateur.
GEORGE HUDSON,
Koloniaal Secretaris.
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No. 175, 1880.

GOUVERNEMENTS

ENNISGEVING.

ZIJNE Exellentie de Admi strateur gelast ter algemeene Gouv ..ambtenaren,
informatie bekend te doen make dat hij goedgevonden heeft zendeh~gen, e~z.,
'
.
gemagt1gd gratis
alle Gouvernements Ambtenaren, Vrederegters, en Zendelmgen passen aan Inboorbinnen de Transvaalsche Pro vi cie te magtigen om Passen lingen te verleenen.
gratis te verleenen aan Inboorli gen, overeenkomstig de 8ste
Afdeeling van Wet No. 6, van 1880, 1) hetwelk leest als volgt:
"Ieder Inboorling van deze Provincie, wenschende van een
district naar het andere te reizen, zal verpligt zijn om bij
den Landdrost of Commissaris voor N aturellen van zijn distrikt, of zoodanig ander ambtenaar aangesteld met het doel
om zulke Passen uit te reiken, aanzoek te doen voor een Pas.
De Landdrost, Commissaris, of eenig ander ambtenaar, als
voornoemd, zal verpligt zijn zoodanig Pas te verleenen,
op applicatie : Mits de applicant kan bewijzen dat zijne hutof woningsbelasting voor het jaar behoorlijk betaald is."
Eene hoeveelheid Pas-boeken zal aan de verschillende Pasboeken zullen
Landdrosten gezonden word eh bij welke aanzoeken moeten aan Landdroiten
worden ge d aan d oor d e verse'h,'ll
1 en d e am btenaren t ot d e m•t-gezonden worden.
reiking van zoodanige passell: gemagtigd. 2)
Op last van Zijne fxcellentie,
GEORGE HUDSON,
Koloniale Secretaris.
Koloniale Secretarie, T ansvaal,
13 Augustus 188 .
i

J

(Get.) W. OWEN LANYON,
Administrateur.

PROCLAMATIE,
,, '
:r' 'T!l():
DoorZijneExcellentie KolonelSirWILLIAM OWEN LANYON,
Ridder Kommandeur van de Meest Eervolle Orde van
St. Michael en St. George, en Ridder van de Meest Eervolle Orde van het Bad, Administrateur van het Gouvernement van de Provincie Transvaal in Zuid Afrika.

NADEMAAL door de Wet No. 16 van 1880, 3) genaamd, Inleiding.
"Wet ter oprigting van Minicipaliteiten, en ter regeling van
de bevoegdheid er van," onder anderen vastgesteld is dat elk
1) Zie ante bladzijde 750.
2) In verband hiermede zie Proclamatie 6 Dec. 1881 en Gouv.
Kennisg. No. 239, d.d. 14 Novembe:r 1883,
3) Zie ante bladzijde 856.
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Dorp Pretoria verklaard een stad te
zijn.

O'mschrijving van
dorpsgronden.

Verdeeling in vier
wijken.

dorp binnen de Provincie met eene bevolking van 300 zielen
een stad kan uitmaken uit kracht der bepaling van gezegde
wet, en dat de ambtenaar Administrateur van het Gouvernement bij proclamatie zal vaststellen dat eene plaats met een
bevolking bedragende drie honderd zielen, zal verklaard worden eene gemeente te zijn, naar de bedoeling dier wet, en de
grenzen er van zal bepalen ; en nademaal in genoemde wet
verder vastgesteld is dat elke stad zal verdeeld zij n in vier
wijken, en dat v66r de eerste verkiezing van een Burgemeester
en Raadsleden voor eene stad onder genoemde wet, de Administrateur zoodanige stad bij proclamatie in wijken verdeelen en den naam en de grenzen er van vaststellen zal, en
nademaal de bevolking van het dorp Pretoria drie honderd
zielen en meer bedraagt :
Zoo is het dat ik, overeenkomstig bepalingen van gezegde
wet, hierbij proclameer en bekend maak, dat genoemd dorp
Pretoria zal zijn en hierbij verklaard wordt te zijn een stad
naar de bedoeling dezer wet; en ik proclameer en publiceer
verder, dat gezegde stad ligt binnen de grenzen als volgt,
namelijk, binnen de limiten der dorpsgronden en volgens
kaart daarvan gemaakt door den Landmeter A. H. Walker,
gedateerd Maart 1875, namelijk van het baken op de hoogte
Noord-West van Arcadia op genoemde kaart gemerkt 37, en
van daar naar de bakens gemerkt 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 18, 17, 16, 15, op dezelfde kaart, en
dan van baken 15 met de lijn van de plaats Groenkloof en
gedeelte van Elands Poort, genaamd "Muckleneuk," naar het
baken der laatste plaats, op de kaart er van gemerkt C, en
van daar met een regte lijn naar het eerstgenoemde baken
37 van het dorpsveld; en ik proclameer en publiceer verder
dat gezegde stad Pretoria zal verdeeld zijn in vier wijken met
namen en grenslijnen als volgt, dat is:WrJK

Grenslijnen van
Wijk N 1.

°·

[1880

NO

1.

Van het snijdingspunt op Kerkplein van de twee lijnen
door het midden van Marktstraat en Kerkstraat, die elkander
regthoekig snijden, naar het punt waar genoemde lijn gaande
door Marktstraat de Zuidelijke lijn der stad snijdt, tusschen
baken 49 en baken 18: van daar in Oostelijke rigting langs
de grens der stad naar baken gemerkt C ; van daar naar het
punt waar gezegde lijn langs Marktstraat de Oostelijke lijn
der stad snijdt tusschen bakens C en 37, en van daar in eene
r regte lijn naar het eerstgenoemd snijdingspunt op Kerkplein.
WrJK No. 2.

Grenslijnen van
Wijk No. 2.

Van genoemd snijpunt op Kerkplein in eene regte lijn
naar het punt waar de lijn langs Marktstraat de W estelijke
lijn der stad snijdt tusschen bakens 42 en 43 ; van daar met
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de stadslijn naar bakens 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49; van
daar naar de voornoemde snijding van de lijn langs Marktstraat met de stadslijn tusschen bakens 49 en 18, en van daar
naar het snijdingspunt op Kerkplein.
WrJK NO.

3.

Van snijpunt op Kerkplein, waar de lijn langs Markt- Gr~nslijnen van
straat de noordelijke lijn der stad snijdt tusschen bakens WlJk Nu. 3 ·
40 en 41; van daar in Westelijke rigting met de stadslijn
naar bakens 41 en 42; van daar naar de bovengezegde snijding der lijn langs Kerkstraat en de westelijke lijn der stad,
en van daar in een regte lijn naar het snijdingpunt op
Kerkplein.
WIJK NO.

4.

Van snijdingpunt op Kerkplein tot waar de lijn langs Grenslijnen van
Kerkstraat de oostelijke lijn der stad snijdt tusschen bakens Wijk No. 4.
C en 37 ; van daar met de stadslijn naar bakens 37, 38,
39, 40; van daar naar de voorzegde lijn langs Marktstraat
en de noordlijn der stad tusschen bakens 40 en 41, en van
daar met een regte lijn naar het snijdingpunt op Kerkplein.
Al de bovengenoemde lijnen zijn nader en duidelijker Niets in deze proaangewezen op een plan van het dorp Pretoria ontworpen clamatievervatgee~t
'a d . regt aan corporatle
.
d oor d en Land meter- Generaal . Met d1e
verstan e, at n1ets op grond binnen de
in deze proclamatie vervat, zal beschouwd of opgevat wor-limieten der stad.
den als zoude het aan de Corporatie voornoemd eenig regt
of eenige aanspraak geven op de gronden liggende binnen
de limieten der stad.
GOD BEHOEDE DE KONINGIN.
Gegeven onder mijne hand en zegel ten Gou vernements
Huize op dezen 26sten dag van Augustus, 1880.
Op last van Zijne Excellentie,
GEORGE HUDSON,
Koloniale Secretaris.

No. 189.

I
I
GOUVERNEMENTS l{ENNISGEVING.

ZIJNE Excellentie de Administrateur heeft goedgevonden Publicatie van herde publicatie te gelasten van het navolgend herziene Tarief zi~ne tar~ef voor ge.
·
ln
p 1aats van de schaal schedule
A van Gouvernements' tu1gen met woonKennisgeving 69, van 2 Junij 1879 :-
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achtig op de plaats
waar het Hof zitting
houdt.
Hoofden van departementen.
Klerken op publieke
kantoren~· enz.

Winkelassistenten,
enz.

[1880
A. 1)

a.

van Gouvernements Departemente Landdrosten, Aangestelde Officieren er R\jks of Lokale Magten,
Advoka en, Procureurs, Notarissen en
Landme ers ...
. .. £1 0 0
b. Klerken p Publieke Kantoren, Onder
Officiere der Rijks of Lokale Magten,
Handwer slieden, Handwerksmannen,
Landbou ers hun eigen of gehuurd
land beb uwende, en vrouwelijke getuigen ..
0 10 0
c. Winkel As istenten, Gemeene Soldaten
in de Rij s en Lokale Magten, Landbouw Assi tenten, Dagarbeiders, Transportrijders en anderen...
0 5 0

Op last van
C. E. STEELE,
Commissaris van Finantien
en Inkomsten.

No. 222.
GOUVERNEMENTS KENNISG EYING.
Sluiting .van oude
be?rafemsplaats t~n
zmden van Pretoria.

ZIJNE Exellentie de Administrateur gelast ter algemeene
informatie bekend te doen maken dat de grond een gedeelte
!
.
van de Dorpsgronden van Pretona u1tmakende, en gelegen
ten Zuiden van het dorp, boven de groote Watervoor, vroeger in sommige gevallen gebruikt voor de begrafenis van
overledene personen, zal niet langer als begraafplaats mogen
worden gebruikt, en is hiermede voor het publiek gesloten.
Op last van Zijne Excellentie,
GEORGE HUDSON,
Koloniale Secretaris.
Koloniale Secretarie, Transvaal,
12 October 1880.
1) Gewijzigd door Wet No. 8, 1883, wederom herzien door Art. 2 van
Wet No. 5 1886.
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(Get.) W. OWEN LANYON,
Administrateur.

, PRGOLAMATIE,
Door Zijne Excellentie WILLIAM OWEN LANYON, Kolonel,
Ridder van de Meest Eervolle Orde van het Bad, en
/ Ridder van de Meest Onderscheiden Orde van St. Michael
en St. George, Administrateur van het Gouvernement van
het Transva.alvaalsche Grondgebied in Zuid Afrika.

NADEMAAL een getal der inwoners van het distrikt Inleiding.
van Standerton, een gedeelte van de plaats genaamd Blesbokspruit, gelegen in het district van Standerton, met het
doel gekocht hebbende om aldaar een nieuw dorp op te
rigten en te stichten, en zoodanig dorp opgerigt en gesticht,
en aanzoek gedaan hebbende bij het Gouvernement van dit
Grondgeb'ied om het onder het bestuur en administratie van
gezegde Gouvernement te plaatsen, en nademaal genoemd
dorp wordt verondersteld van groote voordeel te zijn voor
de inwoners in de buurt wonende.
Zoo is het dat ik b~j deze proclameer, deklareer en Plaats Blesbokbekend maak dat van af den 12den dag van October hetspruit verklaar~een
·'
1
d
'
dorpsgrondgeb1ed te
genoemde n1euwe dorp, ge egen op genoem e plaats Bles- zijn onder adminibokspruit, in het distrikt van Standerton, te worden genoemd stratie van te behet dorp
noemen ambtenaren
BETHEL
een dorpsgrondgebied zal zijn, onderworpen aan de administratie, het beheer, en bestuur van het Transvaalsche Gouvernement, en de administratie er van zal in handen worden
gesteld van die ambtenaren welke hierna door het Gouvernement zullen worden aangesteld.
GOD BEHOEDE DE KONINGIN.
Gegeven onder mijne hand en zegel te Pretoria, Transvaal, dezen den twaalfden dag van October, 1880.
Op last van Zijne Excellentie,
GEORGE HUDSON,
Koloniaal Secretaris.
Koloniale Secretarie, Transvaal.
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No. 223.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
Bekendmaking van
ZIJNE Exellentie de Administrateur gelast dat de nareg?lat_ien ter ex- volgende Regulatien de exploitatie of het uitgraven van steenplOitahe van steen.
kolen.
kolen 1n
de Dorpsgrond en van M. W . Stroom, t er aIgemeene

informatie bekend gemaakt worden :
REGULATIEN VOOR HET UITGRAVEN VAN STEENKOLEN IN DE
DORPSGRONDEN VAN M. W. 8TROOM, DISTRIKT WAKKERSTROOM.

Landdrost zal plaats
1. De Landdrost, of ambtenaar als zoodanig fungeerende,
bepalen ':oor uitgra- zal bepalen in: welk gedeelte of gedeelten van de dorpsgronven en mtspannen. den kool uitgegraven zal worden, en zal de limieten van zoo-

danig gedeelte of gedeelten, insluitende de benoodigde grond
voor uitspanning en de weide van het vee, behoorende tot
de wagens die de kool zullen vervoeren, bepalen.
Mijnen onder be2. De Landdrost, of ambtenaar als zoodanig fungeerende
stuur van Landdrost zal uitsluitend bewaring van zoodanige mijnen hebben als
onder zijn bestuur geopend warden, en zal het vervoer der
kool daarvan dan regulieren, gevende behoorlijk permissie
aan alle aanzoeken in de volgorder als zij door hem ontvangen worden.
Landdrost zal uit3. De Landdrost, of ambtenaar als zoodanig fungeerende, zal
gravingen in wer- alle noodige schikkingen treffen om de uitgravingen in werkende orde houden. kende order te houden met betrekking tot behoorlijke afieiding
van het water, en het plaatsen van zoodanige grond, steenen
en waardelooze kool als moeten noodzakelijk uitgegraven
worden fvoor de ontginning van die kool welke geschikt gevonden 1wordt om ter verkoop te worden vervoerd.
Aanzoeken voor
4. Eenigerlei persoon wenschende steenkolen te vervoeren
vervoer bij den
van de dorpsgronden, moet in geschrift aanzoek doen bij
Landdrost.
den Landdrost of ambtenaar als zoodanig fungeerende, het
ongeveer kwantiteit opgevende dat hij wenscht te vervoeren,
en indien mugelijk de preciese situatie waar hij wenscht
eene mijn te openen.
Landdrost zal situa5. De Landdrost of ambtenaar, handelende als zoodanig,
ti~. van voorgestelde zal overeenkomstig de term en van sectie 1 van deze regumiJnen onderzoeken l ...
d e SI'tuat'1e van d e voorgest eld e IDIJnen
"
en permit uitgeven. at1en,
on d erzoek en,
en de limieten van het mijnveld benoodigd en voor het
exploiteeren en uitspanning. En daarop zal hij een permit
uitgeven aan den aanzoeker om met graven der steenkool
aan te gaan.
Bepaling van opgaaf
6. Indien de kool uitgegraven en geschikt is om verper ton.
voerd te worden, zal de Landdrost of eenigerlei persoon
door hem te worden aangesteld, de kwantiteit daarvan verkrijgen, of door middel van tellen der zakken kool onthoudende, rekende 10 gewoonlijke mudzakken per ton, of indien
bij het lot rekende, veertig kubiek voet per ton, en zal dan
van den aanzoeker eene opgaaf ontvangen van 2s. 6d. per
ton' waarvoor h~j een kwitantie geven zal.
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7. De aanzoeker moet na betalin~van zij ne opgaaf, als Vervoer moet bin.in het voorgaand artikel bepaald, bin en een week van af nen. een maand ge..
k Wl•tan t•1e d e g h eel e k wan t•t
den datum van ZlJne
1 e1•t k oo l schieden.
alzoo betaald wegvoeren, in gebreke waa van zal hij onderhevig
zijn aan eene verdere betaling van op aaf die gelijk staat met
het bedrag hetgeen hij reeds betaald heeft.
8. De Landdrost, of ambtenaar al~ zoodanig handelende Landdrost zal aan
zal aan den Kolonialen Thesaurier betalen alle gelden door hem T.hesauri~r betalen
•
L
spec1aal zal
als opgaaf voor het ontgmnen
van steenkolen
op d e d orps- d1e
boeken.
gronden ontvangen, en de Thesaurier zal dezel ven als speciale
ontvangsten boeken.
9. De Landdrost, of ambtenaar als zoodanig handelende, Landdrost kan verzal behoorlijk volmagt geven aan person en in eenigerlei der lo~ geven .aa~ mili.1.taue
.
. d eze p rov1nc1e
. . a·1enend e om st een- graven
taue autonteiten
m11
magt en, en 1n
voor eigentot
kolen in de dorpsgronden vrij van eenigerlei belasting uit te gebruik, vrij van
halen, maar dezelve zullen slechts voor het eigen gebruik van belasting.
zoodanige magten zijn.
. 10. Deze regulatien zullen , onderworpen zijn aan zoo- Regulatien onderdanige veranderingen als van tijd tot tijd wenschelijk en wo~pen aan veran
. mogten geach t wor den.
dermgen.
noo d1g
Op last van Zijne Excelleiie.

1

GEORGE HUDSON,
Koloniaal Secretaris.

Koloniale Secretarie,
/;
Transvaal, 12 October, 1880.
1

(Get.) W. OWEN LANYON,
Administrateur.

PROOLAMATIE,
Door Zijne Excellentie Sir WILLIAM OWEN LANYON,
Kolonel, Ridder Kommandeur van de Meest Onderscheiden Orde van St. Michael en St. George, en
Ridder van de Meest Eervolle Ord e van het Bad,
Administrateur van het Gouvernement van de Transvaalsche Provincie in Zuid·Afrika.

NADEMAAL door Wet No. 16 van 1880, 1) genaamd "Wetinleiding.
ter oprigting van Municipaliteiten, en ter regeling van de
bevoegdheid er van" onder anderen vastgesteld is dat elk
dorp binnen de provincie met eene bevolking van 300 zielen 2)
1)
2)

Zie ante bl. 856.
Zie nu art. 1 van Wet No.

10, 1886,
60
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een stad kan uitmaken uit kracht der b€paling van gezegde
Wet, en dat de ambtenaar het Gouvernement administreerende
b~j proclamatie zal vaststellen dat een plants met een bevolking bedragende drie hondord zielen, zal verklaard worden
eene gemeente te zijn nanr de bedoeling dier wet, en de
grenzen er van bepalen ; en nudemaal in genoemde Wet verder
vastgesteld is, dat elke stad zal verdeeld zijn in vier wijken,
en dat voor de eerste verkie7Jing van een Burgemeester en
Raadsleden voor eene stad onder genoemde Wet de Adminisstrateur zoodanige stad bij proclamatie in wijken verdeelen en
den naam en de grenzen er van vaststellen zal; en nademaal
de bevolking van het dorp Zeen~st drie honderd zielen en
meer bedraagt:
Dorp Zeerust een
Zoo 1: ..; het, dat ik overeenkomstig bepalingen van gestarl verklaard.
zegde \Vet, hierbij proclame('r en bekend maak, dat genoemd
dorp ZHena;t zal zijn en hierb~j verklaard wordt te zijn een
stad naar de bedoeling dezer \Vet; en ik proclameer en publiBepaling van grens- ceer verder dat de grenslijnen van het dorpsgrondgebied zullen
lijnen.
de grenslijnen zijn van het dorpsveld van Zeerust, zoo als
getransporteerd door D. J. Coetzee aan het Gouvernement bij
Acte van Transport dd. 8 i\ ovember, 1879.
Verdeeling in vier
En ik proclameer en pub1iceer verder dat gezegde stad
wijken.
?:ee1·ust zal verdeeld zjjn in vier wijken met namen en grenslijnen als volgt, dat is te zeggen :
WIJK :NO.

Grenslijn van
Wijk No. 1.

Van het snijdingspunt dor regte lijnen loopende in het
midden van Kerk- en Appelstraten met eene regte lijn westwaarts in het midden van Kerkstraat, en vervolgens deze lijn
tot dat dezelve de westelijke grenslijn van het dorpsveld
snijdt; van daar met de dorpslijn tot waar dezelve door de
zuidelijke lijn in het midden van Appelstraat gesnijden wordt,
en van daar met eene regte lijn naar het eerstgenoemde
snijdingspunt van Kerk- en A ppelstraten.
WIJK NO.

Grenslijn van
W1j"k No. 2.

2.

Van het bovenomschrijvene snijdingspunt der Kerk- en
Appelstraten met eene regte lijn, in het midden van Appelstraat en vervolgens deze lijn noordwaarts tot dat dezelve
de grenslijn van het dorpsveld snijdt; van daar met de dorpslijn tot waar dezelve door de westelijke lijn in het midden
van Kerkstraat gesneden wordt, en van daar met eene regte
lUn naar het eerstgenoemde snijdingspunt van Kerk- en
Appelstraten.
WI.JK NO.

Grenslijn van
Wijk No. 3.

1.

3.

Van het bovenomschrevene snijdingspunt der Kerk- en
Appelstraten met eene regte l~in in het midden van Appel-
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straat en vervolgens deze lijn oostwaarts tot dat dezelve de
lijn van het dorpsveldt snijdt; van daar met de dorpslijn tot
waar dezelve door de noordelijke lijn in het midden van
Appelstraat gesneden wordt, en van daar met eene regte lijn
naar het eerstgenoemde snijdingspunt van Kerk- en Appelstraten.
WJJK NO. 4.
Van het bovenomschrijvene snijdingspunt der Kerk- en Grenslijn van
Appelstraten met eene regte lijn in h(i)t midden van Appel- Wijk No. 4.
straat en vervolgens deze zuidwaarts tot dat dezelve de grenslijn van het dorpsveld snijdt; van daar met de dorpslijn tot
waar dezelve door de oostelijke lijn in het midden van Kerkstraat gesneden wordt, en van daar met eene regte lijn naar
het eerstgenoemde snijdingspunt van Kerk- en Appelstraten.
Met dien verstande, dat niets in deze proclamatie vervat Reservatie van
zal beschouwd of opgevat worden als zoude het aan de Cor- grondreg~en door
. voornoem d eemg
· rcgt of een1ge
· aanspraak geven op de Regermg·
porat1e
grond leggende binnen de limiten der stad.
GOD BEWARE DE KONINGIN.
Gegeven onder mijne hand en zegel, ten Gouvernementshuize Pretoria, dezen 19den dag van October 1880.
Op last van Zijne Excellentie,
GEORGE HUDSON,
Koloniale Secretaris.

(Get.)

Vv. OWEN LANYON,
Administrateur.

PROOL_AMATIE,
Door Zijne Excellentie Kolonel Sir WILLIAM OWEN
LANYON, Ridder Kommandeur van de Meest On·
derscheiden Orde van St. Michael en St. George,
en .Ridder van de Meest Eervolle Orde van het Bad,
Administrateur van het Gouvernement van de
Transvaalsche Provincie in Zuid-Afrika.

NADEMAAL door Wet No. 16 van 1880, 1) genaamdinleiding
"Wet ter oprigting van Municipaliteiten, en ter regeling van
de bevoegdheid er van" onder anderen vastgesteld is dat elk
1)

?.:ie

ante bl. 856.
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dorp binnen de provincie met eene bevolking van 300 zielen 1)
een stad kan uitmaken uit kracht der bepaling van gezegde
Wet, en dat de ambtenaar het Gouvernement administrateerende bij proclamatie zal vaststellen dat een plaats met een
bevolking bedragende drie honderd zielen, zal verklaard worden eene gemeente te zijn naar de bedoeling dier wet, en
de grenzen er van te bepalen; nademaal in genoemde Wet
verder vastgesteld is, dat elke stad zal verdeeld zijn in vier
wijken, en dat voor de eerste verkiezing van een Burgemeester en Raadsleden voor cenestad onder genoemde Wet
de Administrateur zoodanige stad bij proclamatie in wijken
verdeelen en den naam en de grenzen er van vaststellen
zal ; en nademaal de bevolking van het dorp R11stenburg
drie honderd zielen en meer bedraagt :
Dorp Rustenburg
Zoo is het dat ik, overce~1komstig bepalingen van geverklaard een stad zegde Wet, hierbij proclameer en bekend maak, dat genoemd
te zijn.
dorp Rttt8tenbtttrg zal zijn en hetzelve is hiermede verklaard
een stad naar de bedoeling dozer Wet te zijn ;
Limieten van dorpsEn ik proclameer en publiceer verder dat gezegde stad
veld.
zal begrenst zijn als volgt; clat is te zeggen, door de limieten
van het dorpsveld overeenkomstig de kaart daarvan, door
den Landmeter, V. H. Lys, gedateerd 21 Maart 1877, ver·
vaardigd, namelijk :
Grenslijnen.
Zich uitstrekkende W estwaarts tot Rietva llei, N oordwestwaarts tot Donkerhoek en JJoschfontein, Noordoostwaarts
tot Wildebeesifontein en Paardek1·aal, Zuidoostwaarts tot
Waterval en Bo.c;chdale en Zuidwestwaarts tot Brwiaanskrans.
Verdeeling in vier
En ik proclameer en publiceer verder dat gezegde stad
wijken.
Rustenburg zal verdeeld worden in vier wijken, met namen
en grenslijnen als volgt, dat is te zeggen :
WIJK NO.

Grenslijn van
Wijk No. 1.

Van het snijdingspunt der regte lijnen loopende langs
het middelpunt van .Kerk- en Pleinstraten met eene regte
lijn Zuidoostwaarts langs het middelpunt van Pleinstraat, en
vervolgens doze lijn tot dezelve de Zuidoostelijke lijn der
dorpsgronden snijdt; van daar met de dorpslijn tot waar
dezelve door de Zuidwestelijke lijn, langs het middelpunt
van Kerkstraat, gesneden wordt, en van daar met eene regte
lijn naar het eerstgenoemde sn\jdingspunt van Kerk- en Pleinstraten.
WI.JK NO.

Granslijn van
Wijk No. 2.

1.

2.

Van het bovenomschrevE·ne snijdingspunt van Kerk- en
Pleinstraten, met eene regte lijn langs het middelpunt van
Kerkstraat, Zuidwestwaarts, en vervolgens deze lijn tot dezelve
de Zuidwestelijke lijn der dorpsgronden snijdt; van daar met
1) Zie nu art. 1 van Wet No. 10, 1886.
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de dorpslijn tot waar dezelve door de Noordwestelijke lijn,
langs het middelpunt van Pleinstraat, gesneden wordt, en
van daar met een~ regte lijn naar het eerstgenoemde snijdingspunt van Kerk- en Pleinstraten.
WTJK NO.

3.

Van het snijdingspunt, der middelpunten van Kerk- en Gr~nslijn van
Pleinstraten, met een regte lijn langs het middelpunt van WIJk No. 3.
Pleinstraat, en vervolgens deze lijn tot dezelve de Noordwestelijke lijn van het dorpsgrond snijd; van daar met de
dorpslijn tot waar dezelve door de Noordoostelijke lijn langs
het middelpunt van Kerkstraat gesneden wordt, en van daar
met eene regte lijn naar het eerstgenoemde snijdingspunt van
Kerk- en Pleinstraten.
WI.JK NO.

4.

Van het snijdingspunt der middelpunten van Kerk- en Grenslijn van
Pleinstraten met eene regte lijn langs het middelpunt van Wijk No. 4.
Kerkstraat, N oordoostwaarts en vervolgens deze lijn tot dezelve
de Zuidoostelijke grenslijn van het dorp snijdt; van daar
met de dorpsl~jn tot waar dezelve door de Zuidoostelijke lijn
langs het middelpunt van Pleinstraat gesneden wordt, en van
daar met eene lijn naar het eerstgenoemde snijdingspunt van
Kerk- en Pleinstraten.
Met dien verstande, dat nietR in deze proclamatie vervat Reservatie van
zal beschouwd of opgevat word en als zoude het aan de Cor- grondreg~en door
d
·
.
de Regermg.
.
porat 1e voornoem een1g regt of eemge aanspraak geven op
grond leggende binnen de limiten der stad.
GOD BE'V ARE

D~~

KONINGIN !

Gegegeven onder mijne hand en zegel ten Gouvernementshuize, Pretoria, den 26sten dag van October, 188C.
Op last van Zijne Excellentie,
GEORGE HUDSON,
Koloniale Secretaris.
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(Get.) W. OWEN LANYON,
Administrateur.

PROOLA~fATIE,
Door Zijne Excellentie Sir WILLIAM OWEN LAN YON,
Kolonel, Ridder Kommandeur van de Meest Onder.
scheiden Orde van St. Michael en St. George, en
Ridder van de Meest Eervolle Orde van het Bad,
Administrateur van het Gouvernement van de Trans·
vaalsche Provincie in Zuid Afrika.

NADEMAAL door Wet No. 16 van 1880, 1) genaamd
"Wet ter oprigting van Municipaliteiten, en ter regeling van
de bevoegdheid er van,'' onder anderen vastgesteld is dat
elk dorp binnen de provincie met eene bevolking van 300
zielen 2) een stad kan uitmaken uit kracht van gezegde \Vet,
en dat de ambtenaar het Gouvernement administrGrende bij
proclamatie zal vaststellen dat een plaats met een bevolking
bedragende drie honderd zielen, zal verklaard worden eene
gemeente te zijn naar de bedoeling dier \V et, en de grenzen
er van bepalen;
En nademaal het vastgesteld is dat alle bestaande Municipale Corporatien zal blijven bestaan, zooals vastgesteld onder
eenigerlei bestaande Wet, regulatie of V olksraadbesluit, voor
een tijdperk niet later dan de 1sten dag van Januarij 1881,
en aan de inwoners van eenigerlei stad het regt bewaard is
stappen te nemen om onder de bepalingen van deze Wet te
komen;
En nademaal er eene Muncipale Corporatie te Potchejxt,roorn bestaat, en nademaal de inwoners van het dorp
Potchefstroom wenschen dat gezegde dorp eene stad mag
word en geproclameerd onder de bepalingen van gezegde Wet
No. 16 van 1880;
En nademaal in genoemde Wet verder vastgesteld is,
dat elke stad zal verdeeld z~jn in vier wijken, en dat voor
de eerste verkiezing van een Burgemeester en Raadsleden
voor eene stad onder genoemde \V et de Administrateur zoodanige stad bij proclamatie in wijken verdeelen, en den naam
en de grenzen er van vaststellen zal; en nademaal de bevolking van het dorp Potchefstroorn drie honderd zielen en
meer bedraagt:
J)orp Potchefstroom
Zoo is het dat ik, overeenkomstig bepalingen van gezegde
Wet, hierbij proclameer en bekend maak, dat genoemd dorp

Inleiding.

1) Zie ante bl. 856.
2) Zie nu art. 1 van Wet No. 10. 1886.
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Potchefstroon~

zal zijn, en hetzelve is hiermede verklaard verklaard een stad
een stad naar de bedoeling dezer Wet te zijn.
te zijn.
En ik proclameer en publiceer verder, dat de limieten Pu:)licatie van livan het dorpsgrondgebied van de stad Potchefstroom zullen mieten v~n dorps.·
1
1t
grondgeb1ed.
ZIJn a s vo g : Van de W estelijke Hoekbaken van de plaats genaamd Grenslijn van dorps"The Lakes," gemerkt A in het plan van het dorp en dorps- gronden.
gronden, onderteekend door den Voorzitter van het Municipale Bestuur, en gedagteekend 18 October 1880, met de lijn
van gezegde plaats tot het punt B aan Mooirivier, van daar
langs Mooirivier op, zoover als deze rivier de grenslijn der
dorpsgronden uitmaakt, en vervolgens met de grenslijn der
dorpsgronden insluitende llLachawisstad en Schoonheid, tot
het eerstgenoemde punt A; alle eigendommen, hetzij privaat
of dorpsgronden, binnen de bovengenoemde limieten gelegen,
zullen binnen het dorpsgrondgebied van Potchefxtroom zijn.
En ik proclameer en maak verder bekend, dat de ge- V ~rdeeling in vier
zegde stad Potchefstroom zal in vier Wijken verdeeld worden, WIJken.
met namen en grenslijnen als volgt : WIJK NO.

1.

Van het snijdingspunt, gemerkt A in gezegde plan,. der Gr~nslijn van
twee regte lijnen loopende langs het midden van Kerk- en WIJk No. 1.
Potgieterstraten, met eene regte lijn langs het midden van
Kerkstraat tot het punt F; van daar langs het midden van
Molenstraat tot het N oordelijke einde daarvan, bij de brug
over de Mooirivier gemerkt G; van daar langs Mooirivier
op en met de verdere lijn van het dorpsgrondgebied als
boven omschreven tot waar dezelve door de regte lijn A B
verlengd gesneden wordt, en van daar met eene regte lijn
tot het eerstgenoemde punt A.
WIJK NO.

2.

Van genoemde punt A met de regte lijn AB, langs hetGrenslijn van
midden van Potgieterstraat, en deze lijn verlengd tot waar Wijk No. 2 •
dezelve de grenslijn van het dorpsgrond snijdt, van daar
W estwaarts en Zuidwaarts met de grenslijn van de stad tot
punt A, van daar tot aan de Noordelijke Baken C van "The
Lakes," van daar met eene regte lijn tot aan het punt Kin
het snijdingspunt van Stamp- en Kerkstraten, en van daar
langs het midden van Kerkstraat tot gezegde punt A.
WIJK NO.

3.

Van gezegde punt A in het midden van Kerkstraat tot Grenslijn van
punt K, van daar met eene regte lijn tot punt C, van daar Wijk No. 3.
met de grenslijn van "The Lakes" tot A en B, van daar
langs Mooirivier op tot het punt D, zijnde het snijdingspnnt
van de regte lijn AN verlengd en de dorpslijn, e11 van daar
met eene regte lijn tot punt A.
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4.

Van gezegde punt A met de regte lijn AN langs het
midden van Potgieterstraat, en deze lijn verlengd tot aan
punt d aan Mooirivier, van daar langs de rivier op tot aan
punt G bij de brug, van daar langs het midden van Molenstraat tot aan het punt F, en van daar met eene regte lijn
tot punt A.
GOD BEWARE DE KONINGIN.
Gegeven onder mijne hand en zegel ten Gouvernementshuize, Pretoria, dezen 28sten dag van October, 1880.
Op last van Zijne Exellentie,
GEORGE HUDSON,
Koloniale Secretaris.

No. 232.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
Bekendmaking van
ZIJNE
circulaire betreffen- making van
de ambtenaren.

Exellentie de Administrateur gelast de bekendde navolgende Circulaire ter algemeene informatie.
Op last van Zijne Excellentie,
GEORGE HUDSON,
Koloniaal Secretaris.

Koloniale Secretarie, Transvaal,
28 October, 1880.

(CIRCULAIRE.]

Downing Street,
September, 1880.
MIJNHEER,-

Ik heb de kwestie onder mijne consideratie gehad of het
voorregt aan leden van de Civiele Dienst in de Kolonien door
~~~!creeJre;:~!~erd de Circulaire van den Heer Cardwell, gedateerd 17 December,
maats.,happijen te 1864, toegekend, om onder zekere voorwaarden Directeuren
worden.
van Publieke Maatschappijen te worden, billijker wijze kan
worden volgehouden, en ik ben tot de conclusie gekomen dat
het niet ten voordeele van de Civiele Dienst is, dat Civiele
Ambtenaren, uitgenomen in buitengewone omstandigheden,
deel zullen nemen in het bestuur van maatschappijen of
vennootschappen.
Publieke gesalarieerde ambtenaren
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Ik verzoek derhalve dat het voortaan mag worden verstaan dat publieke ambtenaren wiens salaris op de veronderstelling bepaald is, dat hunne geheele tijd ter dispositie van
het Gouvernement is, niet gepermitteerd zullen zijn om Directeuren van Maatschappijen of Vennootschappen te worden 1),
en de Circulaire van den 17 December, 1864, mag als teruggetrokken worden beschou wd.
Ik heb de eer te zijn,
Mijnheer,
U Edele dw. dienaar,
KIMBERLEY.
Aan den Ambtenaar het Transvaalsche Gouvernement
besturende.

1881.
(Get.) W. OWEN LANYON,
Administrateur.

WET No. 1, 1881.
Vastgesteld door den Gouverneur der Transvaalsche
Provincie met advies en toestemming van
derzelver W etgevende Vergadering.
"Ter regeling van den verkoop van Wijn, Geestrijke
en Gedistilleerde Drank en."
. .Aangezien b.et wenschelijk is dat de wetten dezer Pro- Inleiding.
VInCie tot verkoop van sterke dranken zullen verbeterd worden,
zij het vastgesteld door· den ambtenaar het Gouvernement
der Provincie Transvaal administreerende, met ad vies en toestemming van de W etgevende Vergadering.
1. Art. 1, No. 190, 193, 202, 203 en 204 van de Grond- Algemeene herroewet, 2) de ordonnantie ter regeling van den verkoop van sterken pings-clausule.
drank in 't groot en klein in de Z. A. Republiek, gedateerd
7 April 1858, 3) en wat in eenige andere wet, ordonnantie
of Volksraadbesluit van welken aard ook, strijdig of onbe1) In verband hiermede zie
2) Zie ante Bl. 64 en 66,
3) Zie ante Bl. 75.

V. R. B. 3 October 1884, Art, 733.
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staanbaar is met de v~rzieningen dezer wet, zullen beschouwd
word en als vernie tigd n herroepen, met bepaling altijd dat
Voorziening met
alle licenW~n v6 6r de b kendmaking dezer Wet verleend zullen
betrekking tot be- van kracht blijven en at houders van licentien op den datum
staande licentien. der bekendmaking va deze, zullen gerekend worden geregtigd
te zijn tot het genieten van alle voorregten in deze Wet bedoeld en gehouden aaJ alle verplichtingen daardoor opgelegd.
Licentien ter ver2. De LanddrostJn in de verschillende dist:rikten dezer
koop van sterke
Provincie zijn bevoe d en belast op de hierna te noemen
dranken door wie
verleend.
wijze Licentien, het v rkoop van sterk e d ran k en toe1atende,
te verleenen aan pe sonen in hunne respectieve distrikten,
die daartoe zullen aa zoek doen en die voldoen aan de bepalingen, die respect' evel~jk in deze Wet zullen aangegeven
Beteekenis van
worden; met dien ve stande dat het woord "sterken drank"
woorden.
beteekent wijn, geest ijke en moutdranken, en dat de naam
"moutdranken" voor doeleinde dezer wet zal inbegrijpen elk
bier gemaakt van su ker of molasses, zijnde geen gemberbier
of jopenbier; dat de woorden "geestrijke dranken" (sph·its)
zullen inbegrijpen al e dranken gewoonlijk genoemd dranken;
dat gemberbier en j penbier zullen verkocht worden zonder
Licentie; dat ieman die gemberbier, jopenbier, sodawater of
dergelijke dranken erkoopt en geen Licentie heeft tot verkoop van wijn of g estrijke dranken en deze verschaft om
te worden gebruikt met zoodanigen drank, zal gerekend worden zoodanigen wij of geestrijke drank verkocht te hebben
in strijd met deze
et.
Licentie moet bij de
3. Elke Licent e bedoeld in de laastte afdeeling, zal eene
maat zijn.
Licentie zijn bij de groote of kleine maat.
Vormen van
4. Genoemde icentien zullen overeenkomen met de vorlicentien.
men die respectie elijk in de Schedule dezer wet zullen
opgegeven worden.
Minimum hoeveel5. Van en na de uitvaardiging dezer Wet zal het ieder
heili ":elke. on~?r die een Licentie hi de groote maat heeft uitgenomen vrij
eene hcentle
biJ de t
A k
· t m1n
· d er d an V~J''f
groote
maat vers aan gees t r1J"lm d r~n
en t e verk oopen n1e
kocht mag worden. Imperiale gallons ~n eens, of een ongeopende kist; en wijn of
moutdranken, wanneer in een vat, niet minder dan 9 gallons,
en wanneer gebotteld, niet minder dan 8 gallons, of een oni
geopende kist.
Houder van licentie
6. Ieder die uitpeemt of heeft uitgenomen eene Licentie
bij de k~eine ?Iaat bij de kleine maa~ als boven ger,egd, zal van en na de uitmag eemgerlm hoed' ·
d
. . b
d ..
..
veelheid verkoopen. vaar 1g1ng ezer
et evoeg . Z1Jn tot verkoopen blJ de groote
of kleine maat vain wijn, geestrijke en moutdranken in welke
hoeveelheid ook. I
~anz~ek voor licen- . 7. Ieder die wenscht eene Licentie bij de groote maat
tle h 1J. de groote
mt te nemen Het verkoop bij de groote maat toelatende
maat m stad of dorp b'
d
. .
.
moet bij den Land- 1nn~~
~ .hmu~ten van eemge sts.d of dorp, dat of een
drost gcmaakt
MuniCipahteit of zetel van een hof van Landdrost zijn zal,
worden.
van eenige der dranken in de tweede sectie dezer wet vermeld, zal gerechtigd zijn daartoe aanzoek te doen bij den
Landdrost hiervoor gemachtigd om dezelve te verleenen, die
1
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de Lieentie daarop zal verleenen, met dien v stande dat elk Namen van licentiezoodanig Landdrost, zonder uitstel, aan het ouvernements houders bi] df> groote
•
aan he\;
GouKantoor te Pretona
za1 me d ed eel"Ing d'oen var d en naam van maat
vernements
Kantoor
elk die zoodanige Lieentie bij de groote ma t ontvangt, van te worden gezonden.
de plaats of het gebouw waar de zaak zal edreven worden
en den datum van het verleenen der Lieen e, ten einde deze
bijzonderheden in de Staatsr:mtTant te publ eeren; en dat de
limieten van elke stad of dorp voornoem (zijnde Muniei- Limieten van steden
paliteit) zullen besehouwd worden als de estaande Muniei- en dorpen bepaald.
pale limieten en dat de limieten van elk andere zoodanige
stad of dorp zal gerekend worden te zijn een kring van twee
mijlen in diameter, met de Hofzaal van et Landrosthof als
middelpunt.
8. Logies- en eethuizen, of andere ~ aatsen van aceom- Logieshuizen, enz.,
modatie vermaak of verversehing waar wiJ"n geestriJ"ke- ofmoeter: licentien bij
'
.'
'
. de kleme maat
moutdrank versehaft wordt aan 1nwone den of anderen d1e hebben.
daarvoor direkt of anders betalen en a s voor een gedeelte
van de kost en inwoning die zij daar enieten of anderzins,
zullen gerekend worden als te vallen nder de termen van
huizen, waarvan de houders verpligt ijn eene Lieentie bij
de kleine maat uit te nemeu.
9. Die eene Lieentie bij de groot maat, als boven be- Manier van aanzoek
doeld, wenscht uit te nemen, ten ein e bevoegd te zijn tot voortlicentietn.bij de
. h
b .
d groo e maa HI anver k oopen van genoem d en d ran k 1
et groot mten e dere plaatsen dan in
limieten van zoodanige stad, dorp f plaats, als voorzegd, steden of dorpen en
of eene Lieentie bij de kleine maat, al boven bedoeld, zal op vo~r licentien bij de
u
d e11 t wee d en J\1 aan d ag van F eb ruanJ· · en Augus t us kleme
maat
voor
of voor
eenigerlei
plaats.
van elk jaar sehriftelijk applieatie aken bij den Landdrost
van het distrikt waarin hij woo , met bepaling van de
Licentie die hij wenseht en aanwijzi g van de plaats of het
huis waar de bezigheid zal gedrev
worden, waartoe door
zoodanige Licentie authorisatie gege' en wordt. Met bepaling
voorts dat geen Lieentie voor ver oop van wijn, geestrijke
of moutdranken bij de kleine maa zal verleend worden op
ijlen van een Landdrosteen afstand van meer dan zes
kantoor, zijnde geen stad of dorp, dan wanneer de applikant Behoorlijk logement
voor elke zoodanige Lieentie op z eh neemt om een behoor- voor mensch en
lij"k logemen t ( me t In
· b egr1p
· va voe d sel) t _e h. ou d en _vo~r paard
moetgehouden
door
personen
mensch en paard, te bepalen doe de CommiSSie tot mtre1- worden die aanzoek
king van Lieentien hierna te be -alen en de securiteitsaete doen om licentien
t e wor d en aangegaan of verse h a f d oor ' d en app l"1 k ant za1 d en op
bij zekeren
de kleineafstand
maat
a~rd bepalen van het logement etwelk hij tijdens den duur van het dorp te
ZIJner Lieentie verpligt zal zijn e houden.
verkrijgen.
10. Zoodra een Landdrost, ene applieatie als boven ge- Kennisgeving van
meld zal ontvangen van iema d die verlangt alleen een alle aar:zoe~en ~oor
kosth
· t e h ou d en, of d ran k
.. zoodamge
. ms
verk oopen om b UI"ten ZIJn
te w.orden hcent1en
uitgehms gedronken of gebruikt te orden, of die verlangt drank schreven en bekend,
te ve~koopen te worden gedron en of gebruikt in het gebouw gemaakt.
zal hiJ eene kennisgeving daarv n uitvaardigen met de namen
van den applikant, besehrijving van het huis waarin de voorI
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genomen bezigheid zal ged ven worden, en den dag waarop
het al of niet verleenen v n zoodanige Licentie ter uitwijzing
voor zoodanigen Landdros komen zal; en deze kennisgeving
zal gehecht worden aan d, deur van het Landdrostkantoor
minstens een-en-twintig d gen v66r den laatstbedoelden dag;
de Landdrost zal onmidd: ijk genoemde bijzonderheden opzenden naar het Gouvern mentskantoor, hetwelk de kennisgeving zal doen plaatsen in de Staatscou.rant der Provincie
en een plaatselijk blad, als dit in het district waarin de
Licentie wordt aangevraagd uitgegeven wordt, en dit minstens
veertien dagen v66r den dag waarop het al of uiet verleenen
van zoodanige Licentie zal worden beslist.
Licentien moeten
11. Alle Licenties b\j de groote maat, behalve de Licenties
worden verleend
voor den verkoop bij de groote maat in zulke steden en
ddoor hett bHeofaaolndd. er dorpen als in de 7 de Sectie der Wet zijn vermeld, en alle
eze we
P
kantienlicenties en Licenties bij de kleine maat, welke ook
zullen toegestaan word1n door het Hof in de 14de Sectie
Tijd wanneer het genoemd, en niet ande s, hetwelk zal van en na den 1sten
Hof zal worden
dag van Jannarij 1881 elk half jaar gehouden worden, dat
gehouden.
wil zeggen, op den der en W oensdag van de maand Maart
voor de jaarlijksche zitting, ~n den derden W oensdag der
maand Beptember voor de halrjaarlijksche zitting, en op geene
andere tijden, ter beslissing van zulke zaken: hoewel zulk
een Hof van tijd tot tijd het hooren van zulke zaken die daar
voorgebragt mogen worden, zal kunnen verdragen.
Datum van begin
12. Alle bovenbedoelde Licenties bij de groote of kleine
van licentien.
maat zullen beginnen op den eersten der maand volgende op
de zitting van zoodanig Hof of Commissie.
Tijdperk en priJs
13. De prijs van Licentien en den tijd voor welken zij
van licentien.
onder de voorzieningen dezer Wet, uitgereikt word en na de
uitvaardiging dezer Wet, zullen zijn als volgt:LICENTIES BIJ DE GROOTE MAAT:

Voor een Licentie bij de groote maat voor 1 jaar
£15
do
do
do
voor 6 maanden 11

0
5

0
0

LICENTIES BIJ DE KLEINE MAAT :

Voor een Licentie bij de kleine maat voor 1 jaar . . . £50 0 0
do.
do.
do.
voor 6 maanden 37 10 0
Voor plaatsen meer Voor Licenties bij d kleine maat voor een plaats op een
dan zes mijlen van
afstand van me r dan 6 mijlen van eenig LanddrostLanddrostkantoor
k 3:nt oor of van een1ge
· .st a d of d orp, een so m van me
· t
stad, of dorp.
'
minder dan £ 0 sterhng of meer dan £30 sterling
per jaar, zooda ige som te worden vastgesteld en bepaald, en te w: rden overgelaten aan het goedvinden
van de Comm ssie voor het uitreiken van Licenties,
door Sectie 1 en andere Secties dezer Wet zamengesteld. De om te worden betaald voor een Licentie
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vc.or zes maanden zal worden vast esteld en bepaald
op gelijke wijze en naar dezelfde venredigheid door
\
zoodanige Commissie.

,

14. Een open Hof zal op de vagen in Sectie 11 tot dat Wie het licen~ie.
doel aangewezen door den Landa.rost gehouden worden, Hof ?f commissie
waar b IJ.. elk Vre d eregt er van h et d"IS t r . t zal mogen t egen- zal mtmaken.
woordig zijn, raadplegen en stemmen, t nzij volgens Sectie 18
daartoe onbevoegd verklaard; en alle applicatien als bovengenoemd zullen voor zoodanig Hof k men en in overweging
genomen worden, om, naar bevind van zaak, Licentie toe
te staan of te weigeren. Met bep ing steeds dat dit HofHof verpligt objecde objecties, indien er mogten z~i , zal hooren van eenig ties te hooren.
huishouder in het distrikt gelegen i de soort of het ongemak
van de plaats of het huis, waarvoo de Licentie aangevraagd
wordt, of in het getal van ree s vroeger gelicentieerde
plaatsen in de nabijheid, of om e nige andere reden, welke
dit Hof zal oordeelen afdoende te zijn:; en dat dit Hof eveneens zal hooren wat eenig applika t of iemand schriftelijk aangesteld door een applikant om i zijne plaats te verschijnen,
zal hebben in het midden te rengen tegenover zulke bezwaren en des noods een eed zal afnemen van wien ook,
die bevoegd zal geacht worde om getuigenis te geven betreffende eene zaak in kwestie behoudende dit Hof het regt Hof kan licentie
om zonder objectie van eenig huishouder of ander persoon w.eigeren ~elfsindien
eene Licentie te weigeren,
elke dit Hof meent niet te met geobJecteerd.
moeten verleenen. Met dien erstande ook, dat iemand, wien
door dit Hof eene Licentie g eigerd is, zal van deze beslissing kunnen appelleren naar het Hooge Hof, en het Hooge Appel naar Hooge
Hof mag zoodanige order o zulk appel maken alsof het van Hof.
het Landdrosthof kwam ;
t bepaling dat de Landdrost of
Voorzitter van elk zoodanig Hof zal gehouden zijn de leden
opmerkzaam te maken op e voorziening van Sectie 18 dezer Kennisneming van
Wet, hierachter te vinden e op de boete in die Sectie vermeld. ~ 18.
15. Geen Licentie, een vernieuwing zijnde van een Aanzoeken voor
vroeger verleende Licentie tot drankverkoop bij de kleine nieuw~ licentien bij
maat . als bovengenoemd om in het huis ~~dronken en ~o~:~n~o~:a:en
gebrmkt te worden, zal orden verleend, tenz~J een verzoek memorie onderten gunste van het verle nen van zoodanige Licentie, getee- steund worden.
kend door minstens t v n de inwoners van 't district, wijk
van de stad, dorp, of V ldcornetschap der Afdeeling (zooals
het geval is) waarin et gebouw gelegen is voor hetwelk
e~n Licentie wordt aan evraagd, en die bevoegd en verpligt
ZlJn om als jurielede te dienen, zal gelegd zijn voor de
Commissie tot uitreiki g van Licenties, bij wie aanzoek is
gedaan.
. 16. Ingeval te ee igen tijd in eenig district minder dan Hoe het Hofzal
dne Vrederegters getonden worden wonende binnen den worde;n z~men~eafstan d van •>5
·· '
'
. dan
stelddrie
md1en
mmder
~
miJ}en
van het Landdrostkantoor,
en die
Vrederegbevoegd zijn in zoodanig Hof te zitten, heeft de Gouverneur
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ters in het distrikt die voor den
wonen.
sonen, binnen

het regt zooveel bevoegde perwonende en daartoe genegen,
aan te stellen
met de Vrederegters binnen
dien afstand en bevoegd m zitting te nemen, een getal
van drie zal uitmaken. E1 zoo iemand zal deelnemen aan
beraadslaging en stemmin te zamen met de Vrederegters
die zitting hebben in zood ig Hof als bedoeld in sectie 14
dezer Wet. Wel te vers an altijd dat ieder op die wijze
aangesteld een lid van dit Hof blijven zal zoolang hij goedvindt (tenzij de Gouver eur reden vindt en noodig acht
om hem te verwijderen) en dat geen latere toeneming in
het getal Vrederegters he
zal berooven van zijn regt om
Namen van perso- lid te blijven; dat de na en van alle zoodanigen door Gounen te ~orden aan- vernements Kennisgevin in de Courant zullen worden begest:ldt 1 ~e de~;~~~- kend gemaakt en dat e
Vrederegter van zijn district, on~~~e~~ gen~akt. verschillig waar hij woo t, geregtigd zal zijn elke zoodanige
Hofzitting bij te won
met deelnemen aan beraadslaging
en stemming, tenzij an dat regt verstoken door en uit
kracht van een der
oorzieningen hierin later vervat in
sectie 18 dezer Wet.
Kennisgeving van de
17. Niet langer
korter dan 14
zitting va~ het Hof dagen v66r het zitte van gezegd Hof of Commissie volen de bez1gheden
·
'
aldaar te worden
gens Sect1e
14, zal e k Lan dd rost zorgen date1k Vre d eregter
afgehande1d, door van zijn distrikt en ieder die volgens de laatstvoorafgaande
den Landdrost aan Sectie bevoegd is o
zitting en stem te hebben in dat Hof
elk lid te worden se h r1"f'~-~e l""k
· ev1ng
·
gezonden.
IJ e k enms
on t vangen van p1aa t s, d ag en uur'
wanneer zoodanig of zal gehouden worden, bij welke kennisgeving zal gevo gd worden een lijst der aanzoeken, welke
volgens Sectie 10 ezer Wet, door zoodanigen Landdrost ont·
vangen zijn.
Hoe Vre~eregters en
18. Geen V deregter of ander hierboven bedoelde, 't zij
anderen mcompe-. alleen of met a deren, of met elkander, houder van eene
tent worden om m L"
.
t
k d
k
b..IJ d e groote of
eenig Hof te zitten. ICentle to ver oop van ster e ran en
kleine maat, n eh agenten ten behoeve van kantiens, zal
bevoegd zijn i een Hof als bovengezegd te zitten, te beraadslagen en te stemmen tot verleenen van Licenties: en
geen Vredere ter of ander hierboven bedoelde, die eenige
directe aande of belang heeft in de winst of het verlies van
eenige zaak i dranken als bovengenoemd, zal bevoegd zijn om
eenig aande . te nemen in het hooren of uitwijzen van eenig
aanzoek orrj. licentie ter autorisatie van zoodanigen handel;
ook zal ~en Vrederegter of ander hierboven bedoelde bevoegd zij
tot deelnemen aan iets betreffende het aanzoek
van eenig applikant, die verwant is aan zoodanigen Vrederegter of/ andere door bloedverwantschap of zwagerschap
binnen d'en 4den graad; en een Vrederegter of ander die
zal handelen in strij d met bepalingen dezer Sectie, zal na
Strafbepaling.
schuldig! bevonden te zijn, verbeuren en kunnen gestraft
wor~en met eene boete van niet meer dan v~jftig ponden
sterlmg;
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· 19. De Landdrost van het distrikt~al Voorzitter zijn Landdrost voorzitter
Hof bovengenoemd en alle kwe ies van zulk Hof van het licentievan elk
'
bestuur
zullen beslist worden door meerderheid van stemmen van
·
den Landdrost en de Vrederegters of nderen als vorengenoemd die tegenwoordig zullen zijn. I geval de stemmen
staken, zal de Landdrost behalve zijn/ eigene stem, eene
beslissende stem hebben. Bij afwezighei~ van den Landdrost
op zoodanige bijeenkomst, ~ullen ~e ~anw~zige leden v~?r
die bijeenkomst hun Voorz1tter k1ez~n, d1e behalve Z1Jn
eiaene eene beslissende stem hebbe:q. zal; met dien ver- Wanneer andere
st:nde dat wanneer op het bepaalde uur geen V rederegter led~n afwezig bea· .. d L d schlkt Landdr\'Jst
of ander a l s b oven b e d oe ld zal t egenwoor 1g Z1Jn, e an -over de aanzoeken.
drost zelf zal beschikken over de attnzoeken voor de Commissie.
20. Het zal niemand vrijstaan meer dan eene Licentie Niet meer dan een
bij de kleine maat uit te nemen tot verkoop van bovenge-licentie bij de kleine
noemde dranken, hetzij om te worden gedronken of gebru1kt maat.
in dat huis, of daarbniten.
21. Geen aanzoek om Licentie bij de kleine maat tot Licentien bij de
verkoop van sterke dranken in .steden of dorpen zal toege- kleine maat ~lechts
met betrekkmg tot
staan worden, ~ehalve op de open bar~ v~~gen of straten openbare straten te
aldaar, en dergehJke aanzoeken zullen dmJ.ehJk moeten aan- worden toegestaan.
wijzen of noemen de straat of weg waar de plaats is, waarvoor zulk aanzoek geschiedt.
22. Een Hof tot uitreiking van Licentien zal bij elke Gebouw in de plaats
ziiting geregtigd zijn iemand die Licentie houdt tot verkoopen v:an e:n ander gegebouw
· h et ge b ouw 1n
· Z1Jn
· · · L"10ent"1e hcentleerd
van d ran k op d e p 1aats of 1n
gesubstitueerd.
vermeld, te magtigen tot hetzelfde op eene andcre plaats of
in een ander gebouw, niet meer dan een mijl verwijderd van
de plaats of het gebouw vermeld in de Licentie.
Echter zal zoodanige magtiging niet worden verleend 14 dagen vooruit
zonder dat eene kennisgeving dat men er voor heeft aan- kennisgeving daarzoek gedaan, bevattende den naam van den gelicentieerden van.
verkooper en b\jzondere plaats of gebouw waarheen hij zijne
bezigheid wenscht te verplaatsen, zal zijn gehecht geworden
tot algemeen narigt aan het Landdrostkantoor, niet minder
dan 14 dagen v66r de zitting van de Commissie.
Ook zullen houders van licenties bij de kleine maat, in Kennisgeving dooi
steden of dorpen, bij het doen van een aanzoek als boven applikant.
gemeld, duidelijk opgeven den naam van de openbare straat
of weg waarheen zoodanig houder wenscht zijne licentie te
verplaatsen ; en zoodanige opgave zal aangeplakt worden op
de voorschrevene wijze.
De voorzieningen van sectie 21 zullen alt\jd van toepassing zijn.
23. W anneer een gelicentieerd handelaar, wenschende Hoe eene verplaatde plaats van zijne bezigheid te veranderen als boven gezegd, sing van lice~ tie
aan den Landdrost kn een ander lid bevoegd om deel te ne- kan geauthorlseerd
d C ' . .
. . .
worden voordat het
m
· d h d l" '
en 1n e an eigen van e omm1ss1e tot u1tre1kmg van licentie-bestuur er
licentien in het di rict, voldoende gronden opgeven zal dat over beslist heeft.
I
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de verandering die hij z ekt van dien aard is, dat die kan
geauthoriseerd worden n dat het wachten op authorisatie
van de naastvolgende itting der Commissie zou gepaard
gaan met ernstig verlies of ongemak, dan zal het zoodanigen Landdrost en een and er lid geoorloofd zij n zoodanige
verplaatsing goed te euren. Met dien verstande dat zooKennisgevingvooraf danige kennisgeving als voormeld in de laatst voorafgaande
Sectie, zal aangeplakt orden voordat zoodanige vergunning
gegeven wordt; en dat, elke vergunning aldus gegeven, zal
ter kennis gebragt wor en door den Landdrost aan de Commissie tot uitreiking va Licenties van het distrikt, bij hare
eerstvolgende zitting, ie bevoegd zal zijn om zoodanige
vergunning terug te tr kken; en elke zoodanige vergunning
Vergunning hiervan als voorzegd zal ingesc rift zijn, geteekend door den Landin geschrifte, enz. drost en geendosseerd p de Licentie van den verkooper die
zoodanige vergunning ntvangt of vervat in een afzonderlijk
schrijven wanneer dit eter mag zijn,
Aanzoek voor eene
24. Een houder van eene Licentie die van kracht is
nieuwe licentie ge- ten tijde dat de Corn issie of het Hof eene zitting zal houden
weigerd zijnde, moet
d.1e van h et b eg1· " af aan van zoo d an1ge
· L.ICen t•1e geen'
vernieu wing voor 3 en
maanden in zekere uitspraak tegen zich zal hebben gehad wegens overtreding
gevallen toegestaan tegen bepalingen dez r Wet, zal geregtigd zijn om, ingeval
worden.
. d wordt , z1c
. h t e vervoegen blJ..
eene L.ICent•1e h em ewe1ger
zulke Commissie of ulk Hof tot verkrijging eener Licentie
om zoodanige zaak e drijven als waartoe hij vroeger door
licentie geregtigd wa . En zulke Commissie of Hof zal zoodanig aanzoek mog n toestaan voor niet langer dan drie
maanden, en zoodan·ge licentie voor dien bepaalden termijn
kan vervolgens ver eend worden aan den applikant boven
genoemd, tegen betaiing van £6 10s. voor eene Licentie b~i
de groote maat en /£21 17 s. 6d. voor een Licentie om bij
de kleine maat te 1 verkoopen. 1) Met bepaling dat een
vonnis tegen een I elicentieerd handelaar in zake wegens
zijn waarborg zal erekend worden zoodanig vonnis te zijn
overeenkomstig dez Wet.
Landdrost zal
25. W anneer en zoo dikwijls genoemd Hof zal goedlicentie uitreiken. vinden eenige lie ntie als boven gezegd te vergunnen, zal
de Landdrost na o tvangst van het licentiegeld bij deze Wet
bepaald zulke lie ntie uitreiken aan hem die daartoe geregtigd is. Zood ige licentie zal zijn in den vorm als bepaald in de Sche ule dezer Wet. Geen Landdrost zal zoodanige licentie ve eenen dan alleen in een geval als waarin
voorzien wordt in deze Wet, sectie 7, tenzij bovengenoemd
Hof beslist heeft at de licentie moet verleend worden.
LandJrost zal een
26. Elke L nddrost zal een register houden of doen
registerlicentien
van verh ou d en van a11 e 1Cen
· t•1es d oor h em ver1een d , h et welk aanleende
houden.
toonen zal den dag dat de applicatie ontvangen werd, den
1

1) Zie Ord. No. 2, 1871, ante bl. 428.
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naam van den appilkant en beschrijving van den
het beroep dat men wenscht te drijven.
27. Niemand die voor eene Licentie bij de kl ne maat Bepalingen van
heeft aanzoek gedaan en die een licentie bij de Id ine maat licendtien niet te
.
.
h d
l wor en overtreden.
zal hebben ontvangen om alleen log1eshuis te
en, za
eeniaen drank als bovengezegd verkoopen, uitgen men aan
de bewoners des huizes, tot gebruik binnen's huis; e niemand
die op aanzoek een licentie voor de kleine maat ontvangen
heeft tot het v.erkoopen van drank, (niet in hui te gebruiken of te drinken) zal toelaten dat in zijn hui drank gedronken of gebruikt wordt. Iemand in strijd ha delende met
eenige voorziening dezer Sectie zal, na schuldi te zijn bevonden, eene boete verbeuren van niet meer dan /£20 sterling.
28. W anneer een licentie bij de kleine ma~t zal verleend Borgstelling te worzijn aan eenig persoon, aanzoek er voor doende, tot een ander den geteek~nd door
doel dan het houden van een logieshuis alleen of het regt ~~:~ot:n bd.1.e d.zekere
. b'
, h .
1 n
lJ
e
gevende tot verkoopen van d ran k om met .· mnen s ms kleine maat vergedronken te worden, dan zal zoodanige pe:tisoon voor den krijgen.
Landdrost een borgstelling tcekenen. De Landdrost is gemagtigd om die te nemen tot een bedrag v~n een honderd
pond sterling, met twee voldoende securij;eiten van £50
sterling elk, welke borgstclling met de voo:fwaarden er van
zal gegeven worden in den vorm daartoe vporgeschreven in
de Schedule dezer vVet.
Maar als de applikant door ziekte, 1ongesteldheid, of In geval van ziekte,
andere wettige reden verhinderd wordt om telf te verschijnen, enz., van applikant.
ten einde die borg:stelling te teekenen, zal /het zulk een uitreiker van licenties vrijstaan, twee voldoepde borgen aan te
1
nemen om dezelve te teekenen, clke borg~tot een bedrag van
£100 sterling, te betalen bij niet nako ing van de borg- Boete voor Landstelliug; en welke borgstelling zal erken worden in tegen- drost die geen borg
woordigheid van, en geteekend door den Landdrost. Voor neemt.
ieder licentie, verleend zonder deze borgs elling, zal de Landdrost, die zoodanige licenties teekent, verli>euren en strafbaar
zijn met eene boete van niet meer dan £50 sterling.
29. Die eene licentie vervalscht df namaakt, of den Strafbepaling voor
naam schrijft van den Landdrost of een ander persoon ge- het vervalsc~en, .
. d om d eze1ve te ver 1eenen,' of eemg
· stuk za1 aan b"1ed en enz. ' eener hcentle ·
mac ht1g
en produceeren eenig papier met zoodanig nagemaakt schrift
of naam er op, wetende dat dit is nagemaakt, of die geld
neemt of ontvangt voor het teekenen of verkrijgen van nagemaakte handteekening op Iicenties of certifikaten, zal, na
s.chuldig te zijn bevonden, verbeuren de som van £100 sterhng en bovendien met gevangenzetting kunnen gestraft
w~rden, met of zonder dwangarbeid, · voor niet langer dan
5 Jaren.
30. Die drank als boven genoemd verkoopt in 't groot Personen drank in
zonder Licentie daartoe of in het klein zonder licentie voor strijd met de bepa
.
. tutgenomen
.
kleine
h ebb en d e, licentieverkoopenJe
lingen van hunne
. maat , of d'1e een' d ezer 11centies
eemgen drank verkoopen zal buiten het huis op zijne licentie
T
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onderhevig aan straf genoemd,
voor verkooping
schuldig
zonder licentie,

zal kun en gestraft worden als degenen die worden
bevonde
aan het verkoopen van drank zonder
h
licentie ; met dien verstande, dat iemand in et bezit eener
licentie voor klei e maat, die onder borgstelling is naar Sectie
28 dezer Wet, en die wem;cht van bovengenoemde d:ranken
uit te veilen of te verkoopen op eene plaats van publiek
vermaak, aanzoek kan doen bij den Landdrost van het disBepaling met be- trikt om sckrifteli'k verlof daartoe. vVanneer zoodanig Landtrekking tot tijde- drost dit goedvin t kan hij wodani r verlof geven en daarop
lijke verplaatsing
1 ·
d 1
1 .t:'-1 ,-,
•
d
..
van licentie tot een zal zooc amge ha e geoor oom en wethg wor en en ZlJU.
plaats van pubiiek Zoodanig verlof~chter kar.l niet ;r,ijn voor langer dan drie
vermaak.
dagen of na zul { verder tUd in dringende gevallen als de
Landdrost gepast zal oordeelun.
Licentien niet be31. Verkoo
van eenigen drank als voorzegd door een
~?odigd door regter- Baljuw of onder beambte handelende op last van een Hof
hJke beambten.
' .
.
'
Regter, of Landd ost, valt met onder het voorschnft dezer Wet,
volgens welke e
Licentie wordt vereischt.
Bepaling met ba32. W at i deze Wet vervat is zal geen handelaar in
trekking tot depo- dranken aan w · · n een licen.tie bij de groote maat is uitgeneren
en bewaren
· d en weg st aan on1 een1ge
· h oeveelh 01'db edoelvan dranken
door rei'kt , k unnen 1
een handelaar bij de den drank te b ;varen of te dcponeren op zooveel verschillende
groote maat.
plaatsen als hij il, mits niet een dezer bewaarplaatsen verder
dan twee mijlen ran een der andere zal verwijderd zijn en datal
die plaatsen op de licentie vcrmeld worden; anders zal zoorlanig hande]aar de straffen en boeten beloopcn van hen die
yerkoop van drank zonder licentie verkoopen. Met hepaling evenwel dat zoom vennootschap.
danigen die ve nooten zijn < n lmnne bezigheid dr~jven onder
een firma en i een huiR of winkel alleen, en die dit deelgenootschap ku 1nen bewijzen, niet zullen verpligt zijn meer
dan een Licent e uit te nemen voor zoodanig huis of winkP-1.
Drank, bij de groote
33. lema d die drank aiR bovenbedoeld bij de groote
maat verkocht, niet maat verkocht heeft zal niet toestaan dat die van zijn huis
in kleine
hoeveel- vervoerd wor d 111
· h' oevee1he d en zoo 11
· d at men voor elk
heden
vervoerd.
{ mn
derzelve volge s Wet eene lieentie voor de kleine maat
noodig had.
Handelaars bij de
34. Die li entie houdt bij de groote of kleine maat zal,
groote en kleine
uitgenomen de hierna te noemen gevallen zorgen dat op eene
maat moetm1 bord ·
,
·
'
1 t
enz., zetten aan
'In t oog valle de plaats bu1ten, en boven de deur van 10
gelicenW~erde
huis, den win el, of de bewaarplaats, een bord worde gezet,
gebouwen.
waarop, of op en muur boven de deur of deuren, in duidelijke, zigtbare, en leesbare letters, van minstens twee duim
lang, zijn voll naam geschreven staat (of ingeval zij vennooten zijn, del naam of stijl der firma) en achter dien naam
of stijl het wobrd : gelicentieerd koopman of kooplieden in
gedistilleerde d an ken in 't groot of klein ( zooals 't geval is).
Het woord in 7 et klein zal mede insluiten kantienlicenties, en
men zal zoodan·g uithangbord of opschrift voor den tijd dat
Strafbepaling voor de licentie duu t in goede orde houden. Bij ontbreken van
overtreding dezer zoodanig bord f opschrift, of bi.J' niet in orde houden er van,
sec tie.
zal eene hoete opgelegd worden van niet meer dan Tien

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

1881]

963

Ponden Sterling, en b~j niet voldoening dier g heele boete,
met onkosten, binnen drie dagen na vonnis, za gevangenisstraf opgelegd worden van niet meer dan die maanden,
tenzij de boeten en onkosten vroeger betaald orden.
35. Iemand die zonder licentie zulk bedoel uithangbord Strafbepaling voor
aan zijn huis, winkel of bergplaats zal vasthrchten, of die het vasthechten van
· 1n
· een
wanneer
"
daarop zal seh riJVen
of ~e d ed ee1en d at h"
lJ ~and e1aar IS.
niet bord
gelicentieerd.
gezegde dranken of somm1ge er van, zal voor ke overtred1ng
van dien aard strafbaar zijn en beboet worqen als iemand
die schuldig bevonden is aan drank verkoopen' zonder licentie.
36. Een gelicentieerd kantienhouder in een stad zal geen Gelicentieerde hanklanten toelaten zijn daartoe bestemd vertrek binnen te komen delare.n zullen klan..
ten met toelaten
of te verlaten langs een achter- of ZIJdeur, of door een deur gelicentieerde gedie gemeenschap heeft met een winkel of. bezigheid, onder bouwen bij eenige
verbeurte bij de eerste overtreding eene~ boete van Tien andere dan de voor· t b et a1en d aarvan,
· gevangen1ss
· t rafdeur te verlaten ·
.
p on den Sterl1ng,
of b"IJ n1e
van niet meer dan eene eene maand; voor een volgende
overtreding eene boete van Twintig Ponden Sterling, of bij Strafbepaling voor
niet betaling , gevangenisstraf van niet meer dan drie ove~treding dezer
.
maan d en ; voor een d erd e overt re d Ing
eene b oet e van sect1e.
niet meer dan Vijftig Ponden Sterling, of bij niet betaling,
gevangenisstraf van niet meer dan zes maanden, ·met verbeurte van licentie. Andere handel dan in wijn, gedistilleerd Geen andere handel
en moutdranken onder een Stadslicentie, zal niet toegelaten in hetzelfde gebouw.
worden in hetzelfde huis, maar in een ander en afzonderlijk
vertrek, zoodat de kantien op het vastgestelde uur zal kunnen
gesloten worden onder boete als hiervoor.
37. Alle Landdrosten, Veldcornetten en Vrederegters in Authorisatie aan
hunne respectieve wijken, Inspecteurs of Sub-inspecteurs van Landdrosten en.
· d aarto~ !?emagt'Ig d d oor d en I nspe~- anderen
hmzen
P olI't'1e, elk l'd
I. d er p o1·I tie
binnen teom
gaan
en
teur of Sub-Inspecteur van Poht1e, hebben regt een hms vertooning van
binnen te gaan waar drank bij de kleine maat verkocht wordt, licentie te vorderen.
of waarin er prima facie getuigenis qestaat dat een verkoop
van drank heeft plaats gevonden, of :op of voor hetwelk volgens Sectie 34 dezer \Vet, te lezen staat dat drank bij de kleine
maat daar verkrijgbaar is, en te vragen om de licentie te
zien. Wanneer deze niet vertoond wordt en geen gegronde Beslagneming van
reden voor het produceeren van dez~lve wordt gegeven zullen ~te~ke d:ank~n .
·
·
.7
'
d md1en llcenhe met
·· b
d ..
~lJ
ev~eg ZlJll alle ziCh daann bev~ndende dranken, vermel vertoond wordt.
In Sectie 2 dezer Wet, in beslag te; nemen, en de vaten met
den drank, en zij zullen na vonnis de in beslag genomen
vat en en drank aangeven aan de 1,-andskas der Provincie. De
bewoner van zulk huis zal onder:b.evig zijn aan stra:ffen en
~oete~ door deze Wet geeischt tegeh drankverkoopers zonder
~wentie, met dien verstande dat :de billijke kosten van de
~nbeslagneming zullen vergoed wol,'den uit de opbrengst der
In beslag genomen artikelen.
38. Indien eenig persoon onder eede voor een Landdrost Proced.ure waar in·
of Vrederegter bekent stelt en waarschijnlijke gronden zal aan- formatie 0 P, eedJ~e. '.
maakt betreJ{kehJk
t oonen waarom hiJ.. suspicie
heeft dat drank verkocht werd
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verkoop van drank door een iiet g\licentieerde .o. f i.n strijd met de voorzieningen
door een ongelicen- dezer wet zal \ deze aan een Konstabel een lastbrief geven
tieerd persoon.
· hu'ls,
·
om zooda ' 1g
p1aats, of geb ouw b'1nnen t e gaan en te

doorzoekei en ane dranken voornoemd in beslag te nemen,
en die mtder heslag te houden tot na het dienen der dagvaarding lfter bedoeld. Ook zal een Landdrost bevoegd zijn
om iemand die 'alzoo verdacht is voor zich te dagvaarden
tegelijk m' 't andert:m die naa:r het gevoelen van Landdrost of
Vrederegt r in staat zijn behoorlijke verklaring te geven in de
beschuldi ing tegen een verdachte. Wanneer zij, die als getuigen ge agvaard zijn, weigoren te verschijnen of onder eede
Strafbepaling voor verklarin af te leggen en te getuigen, zal het dien Landdrost
het. weigeren getui- of Vreder gter vrijstaan, zoodanige onwillige voor niet langer
gems af te leggen. dan een
aand te doen gevangen zetten, of totdat hij niet
langer w igeren zal zich aan een onderzoek te onderwerpen
en de b~doelde getuigenis af te leggen. W anneer na het
dienen der gezegde dagvaarding en na behoorlijk onderzoek
bl~jken zal dat zoodanige drank in gezegd huis, plaats, of
gebouw was om onwettig verkocht of van de hand gezet te
Verbeurtevan drank worden, dan zal die drank met de vaten worden verbeurd
met vaten en ties- ten faveure van de Landkas der Provincie, behalve de andere
schen, enz.
straffen en boeten opgelegd in deze Vv et.
I . anddrost mag
39. Een Landdrost, Veldcornet, Vrederegter of lid der
drank in beslag
Politie, zal kunnen in beslag nemen en wegvoeren of doen
nemen dat ter ver- · b l
·
d rank d'Ien
kooping rondgeIn es ag nemen en wegvoeren, a 11en zoo d an1gen
voerd wordt.
hij of zij met grond vermoeden dat rondgevoerd of op eenigen
grooten weg of voetpad in een kraam, tent, winkel, of overdekte plaats, of waar ook te koop aangeboden wordt door
iemand die geen licentie heeft om drank te verkoopen; alsmede alle vaten en gereedschappen, dienende tot bewaring
er van; en elke kar, wagen of ander voertuig, elk paard of
ander trek- of lastdier gebruikt in het trekken of dragen er
van. Elk Landdrost zal voor zich kunnen dagvaardigen zoodanigen die tegen de bepalingen dezer Sectie handelen en na
bewijs v. n zoodanige overtreding zal zoodanige of zullen zij
Strafbepaling voor kunnen gestraft worden met eene boete van niet meer dan
overtreding van
Zestig P nden St.erling, of gevangen gezet voor een tijd zes
deze sectie.
maande niet te boven gaande, of gestraft met boete en gevangeni tegelijk. Zoodanige drank, vaten en gereedschappen
om dra k in te doen, en elke kar ~ wag en of voertuig, elk
paard f ander dier gediend hebbende tot aanvoeren van
zoodani en drank, zullen verb-.;tud worden ten voordeele van
de Lan kas der Provincie. rrerwij 1 in elk geval waar drank
wordt of gereed is om te worden vervoerd, of op
eene plaats naar de andere, het bewij s dat de drank
niet alz o was vervoerd en tot verkoop bestemd, zal moeten
gelever worden door hen die bij den drank gevonden worden.
Uren gedurende
40. Localen voor het verkoopen van sterken drank zullen
welke localen voor niet vr eger worden geopend dan 6 ure voormiddags gehet verkoopen van d
d
uren e den zomer en herfst, namelijk van 1 September tot
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30 April ingesloten, of vroeger dan 7 ure oormiddag ge- sterke dranken ~~et
durende winter en lente, namelijk van 1 Me" tot 31 Augustusgeopend zullen ziJn.
ingesloten. Geen localen zullen open zij na 9 en 8 ure
namiddags gedurende dezelfde maanden, o verbeurte, voor
de eerste overtreding, eener boete van ni t meer dan £25
sterling, of bij niet betaling, gevangenisst af voor niet langer
dan een maand; voor een tweede overtre ing eene boete van
niet meer dan £.50 sterling, of bij gebre E', gevangenisstrafStrafbepaling.
voor niet langer dan drie maanden; v r een derde overtreding eene boete van niet meer dan £ 00 sterling, of bij
niet betaling, van gevangenisstraf voor iet langer dan zes
maanden en verlies van licentie. Altij met die bepaling,
dat geene andere dan b;:ma .fide hotels ullen toegelaten wor-B~n?' fide hotels en
den op Zondagen in drank te handele , onder dezelfde straf- reizJgers.
bepalingen; dat de houder eener licen e b\j de kleine maat
zal geacht worden verantwoordelijk te zijn voor elke verkoop
van sterken drank aan zijne wonin totdat het tegendeel
blijkt; dat weekdag-voorregten zullen erekend worden verlof
aan een bona fide hotel of logieshuis om de inwonenden of
bona fide reizigers te voorzien van d ank die zij mogen verzoeken v66r en na de va~te uren an openen en sluiten,
als bepaald in deze Sectie; dat vol e voorregten zullen gerekend worden in te sluiten weekd g-voorregten - het verlof gegeven aan zoodanig bona. .fide hotel of logieskuis, om
de vaste inwoners of bu1'a fide reizi ers te voorzien van drank
die z\j op Zondag mogen vragen; at echter geen buffet zal Buffet gesloten op
open zijn en geen drank aldaar za verschaft word en v66r of Zondag.
na de gewone uren van opening n sluiting, als bepaald in
deze Sectie, noch ook gedurende den geheelen Zondag. Behoudens altijd wanneer gezegd H f goed zal vinden zoodanige Bevoegdheid van
magtiging te verleenen de Lan rost zal voegen bij of en- Hof of c~mmis~ie
.
. ht
. t"
d . b
. om bepalmgen m
d osseren op d e LICen
1e zoo amg epa1mgen en 1nac. nem1n-licentie te roaken.
gen betreffende het bedienen va personen gedurende zulke
uren als het Hof zal goedvinde op te leggen; tevens dat elke
zoodanige vergunning, naar goe vinden van den Landdrost,
met bewilliging in geschrift va twee Vrederegters of anderen
die bevoegd zijn om in zulke of of Commssie te zitten, zal
kunnen teruggenomen worden en <Jat voorts, wanneer het
Hof bedoeld in Sectie 14 zal 1goedvinden om opzigtens de
verpleging van reizigers overee:p. te komen met een applikaat
voor eene licentie in het kleinp om na zoodanige licentie gekregen te hebben een redelijke accommodatie te geven voor
man e~ paard, het zoodanig Ilof zal vr\jstaan om met toestemmmg van den applikant ~en clausule te doen voegen bij Clausule bij borgde term en der borgstelling te :worden aangegaan en gegeven stelling gevoegd in
door z_oodanigen applikant. Deze clausule beschrijft de accom- ~:~~~ ~~~ra:~~~~;
modatle met stalling en logies, die zoodanig applikant ge- en paard.
durende het vigeren zijner licentie zal verpligt zijn te houden,
en daarop zal zoodanige claq:sule in geschikte termen gevoegd
worden bij zulke borgstelling ; en dat het Hof bedoeld in
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Sectie 14 mogt het dit goedvinden, dezelfde bepaling kan
maken met betr kking tot alle of eenige houders van licenties
bij de kleine m at, yerleent door het Hof, om aan zoodanigen
regt te geven o hrtnne huizen open te stellen en drank in ,
deze Wet bedo d te • verkoopen tot 's avonds 11 ure, en zoodanig ander u
als de Landdrost bij bijzondere gelegenheden
zal gepast oord elen ..Dienovereenkomstig zal de borgstelling
veranderd worden en de boete in Sectie 14 bepaald voor
drank verkoopen respectievelUk na 8 of 9 uur 's avonds, zal
geeischt worden van iemand die verkoopt na zulk later uur.
Landdrost, consta41. Een Landdrost, Veldcornet, Vrederegter, Inspecteur
bel, e~z., mag op elk of Sub-inspecteur van Politie- of Politie-constabel zal op elk
u~r :~~c~=~~~e~oi~ uur kunnen eischen om toegelaten te word en in een gebouw
ge
a
.
b ouwen er van, welk s mgenaar
.
gebouwen
of localan of bu1tenge
of '.:>ewoner een
te gaan.
licentiehouder is tot verkoopen van sterken drank onder de
bepalingen dezer Wet; en wanneer toelating wordt uitgesteld
z66lang dat men aan opzettelijk uitstel met regt denken kan,
zal de overtreder schuldig bevonden voor den Landdrost,
verbeuren en betalen eene som van niet meer dan £50 sterling, of bij niet betaling gevangen gezet voor niet langer dan
3 maanden met of zonder dwangarbeid.
Hun magt waar
Zoo ingeval van weigering of opzettelijk uitstel om open
admissie geweigerd te doen, de Landdrost, Veldcornet, Vrederegter, Inspecteur
wordt.
of Sub-inspecteur van Politie of Politie-constabel, rede heeft
om te gel oven dat misdaad, overtreding of wetsverbreking gepleegd wordt in zulk huis, dan zullen zij desnoods met behulp
van een ander of van anderen, met geweld dit huis binnengaan.
Regt om in localen
42. Landdrost, Vrederegter, Inspecteur van Politie, Politie'!aari~ e~?e dra~k- beambte, Veldcornet, Cipier of Constabel, zullen regt hebben
hcenhe biJ de kleme in eenig huis te gaan waarvoor eene dranklicentie biJ. de
maat gehouden
.
'
wordt te gaan en klmne maat gehouden wordt, wanneer vechten, wannorde,
rustv.~n;toorders te of rustverstoring onder eenigen daarin plaats heeft of plaats
verwiJderen.
gehad heeft, en allen te verwijderen die daarin onrust en verwarring veroorzaken of drank gebruiken, en allen die daarin
zijn gedurende uren dat het huis gesloten moet zijn (uitgezonderd bona fide bewoners er van); en wanneer de tijdelijke bewoner van het huis zal weigeren zoodanigen Landdrost of
Stratbepaling
ander bedoeld beambte binnen te laten, of hem of iemand
indien belemmerd. hunner zal belemmeren in het verwijderen van geruchtmakende
personen, onrustigen, drinkende en daar blijvende gedurende
voornoemde uren, dan zal de houder van zoodanige licentie,
na vonnis tegen hem, betalen eene so m van niet meer dan
£25 sterling, en bij niet betaling, gevangenisstraf voor niet
langer dan 1 maand. En de Landdrost, Vrederegter of Veldcornet zal geregtigd zijn om voor het overige van den dag
een drankhuis te doen sluiten waar oproer of wanorde plaats
Verdere strafheeft gehad. En als iemand tegen het bevel van den Landbepaling.
drost, Vrederegter, ofVeldcornet zijn huis zal openhouden, zal
zoodanige boven en behalve kunnen gestraft worden met de
hierboven genoemde boete.
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43. Iemand door een Inspecteur va P4litie, Landdrost Straf voor dronkenof ander in de laatste Sectie genoemd b amqte, gevonden in schap.
staat van dronkenschap, of dronken en ngered, of dronken
en geraasmakend aan eene straat, we of ~aan, of in een
publiek huis, winkel, pakhuis, hotel, w g of ;welke publieke
plaats ook, zal zonder lastbrief kunnen earr~teerd worden,
en wanneer dit 's avonds het geval is, geplaatst worden in
een gevangenis, achter slot of in een uis van verbetering
en zal, in elk geval zonder uitstel, wor en gebragt-niet later
dan den volgenden dfl-g wanneer die g en Zondag of publieke
feestdag is-voor den Landdrost of rederegter, die aldaar
regtsbevoegd is. Elk zoodanig gearre eerde zal na schuldig
bevonden te zijn, beboet worden met niet meer dan £ t ster- Voor de eerste overling voor de eerste overtreding en j weigering om te be- treding.
talen zal de Landdrost of Vrederegte regt hebben den overtreder in de gevangenis te doen zett n, met of zonder dwangarbeid en met of zonder schraal di" et voor een tijdperk 14
dagen niet te boven gaande, en in geval van herhaalde
overtreding eene boete van niet eer dan £5 en bij niet Voor de tweede of
b~taling met gevangenisstraf, met f zonder harden arbeid en verdere overtreding.
met of zonder schraal dieet, v or een tijd een maand
niet te boven gaande.
44. De beambte belast met
een gevange- P.ersonen in hechtegenis, wachthuis, opsluiting- of politie-station zal wanneer ms genomen onder
· d e vonge
.
Sec t•1e, borgtogt losgelaten.
h IJ.· d"1t goe d vin d t, overtre d ers, ge oem d m
onder borgtogt kunnen loslaten maar zoo iemand zal niet
genoodzaakt worden buitenE~pori hooge borg te geven.
45. De houder van een dr klicentie bij de kleine maat, Strafbepaling voor
die drank verkoopt of laat ver oopen aan iemand die dui- dverkkoopen van
·
· of 1eman
.
d van d"1en l eef"-""d
ran aan perHoJwn
d el lJ.. k on d er 15 Jaren
ou d IS,
t~J onder ouderdom van
toestaat of vergunt zoodanigen rank te drinken in zijn huis, 15 jaren.
zal kunnen gestraft worden et eene boete van niet meer
dan 20s. voor de eerst<=;l overtr ding, en niet meer dan 40s.
voor de tweede en elke vo1 ende overtreding, en bij niet
betaling dier boete met gevan enisstraf, voor de eerste overtreding niet langer dan een maand, met of zonder dwangarbeid, en voor de tweede en elke volgende overtreding met
niet meer dan 3 maanden.
46. Zonder een geschr ven permit van zijn of haar Drank mag niet. vermeester 1) zal niemand in d ze provincie aan een inboorling kochdt of ver.rubJld
.
.
. wor en aan Jn oorverk oopen of verrmlen bra dewijn, Jenever, rum, of eemg lingen zonder gean~er sterken drank; noch ook wijn, ale, bier, porter ofschreven permit van
eemge sterken drank of dran waarin iets daarvan gemengd is. meester.
4 7. W anneer een gelice ieerd handelaar in sterken drank Strafbepaling voor
een der bepalingen der voor fgaande clausule zal overtreden overtreding van
.·
d
·
d
. ' voorafgaande
za1 h IJ voor e eerste ove red1ng beboet wor en met met clausule.
meer dan £10 sterling, of fuij niet betaling met gevangenis1

30,

1) Zie Ord. 7 April1858, art. 12, ante bl. 77; Dorpsregulatien 1858, art.
ante, bl. 89, en Veldc. Instr., 1858, art. 41, ante bl. 96.
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straf niet langer an 3 maanden, met of zonder dwangarbeid,
voor de tweede vertreding niet meer dan £25 $terling, of
bij niet betalin met gevangenisstraf niet langer dan zes
maanden, met o zonder dwangarbeid; voor de derde overtreding met ee e boete van hoogstens £50 sterling, of b\j
niet betaling, ge angenisstraf voor niet langer dan 12 maanden, met of zon er dwangarbeid, of tot boete en gevangenisstraf tegelijk
et of zonder dwangarbeid.
Voor vervalschen
Een drank erkooper die zoodanig permit zal vervalschen,
van permit.
of aan een inb orling drank leveren op een valsch permit,
wetende dat he valsch is, zal strafbaar zijn met gevangenisstraf voor niet anger dan 12 maanden. Een inboorling die
aan een ander et permit van zijn of haar meester overdoet
za.l gestraft wor en met 7 dagen gevangenisstraf met of zonder dwangarbei . De drankverkooper die aan een inboorling
Voor overdragt van drank verscha t op vertoon van een omgeruild permit,
permit.
wetende dat et onwettig is omgeruild door den wettigen
houder, zal str fbaar zijn met eene boete van niet meer dan
£10 sterling, of bij niet betaling, gevangenisstraf voor niet
meer dan 3 maanden, met of zonder d wangarbeid.
Geen aetie kan wor48. Nieman9. zal geregtigd zijn om door middel van de
den ingesteld voor wet eenig geldelij k bedrag in te vorderen voor sterken drank
verkoch ten drank
minder dan een
dat verkocht is bij eene hoeveelheid van minder dan een
kwart tege1ijk.
kwart gallon te gelijk, of voor een bijzonder artikel voor
rekening van drank verkocht, bij de hoeveelheid van minder
dan een kwart. Als iemand van een ander pand of zekerkeid
neemt of ontvangt voor de beta1ing van eene som of sommen
verschuldigd voor drank die zoo verkocht is, of in betaling
er van zal nemen of ontvangen iets anders in plaats van
geld, dan zal zoodanig overtreder, na schuldig bevonden te
Strafbepaling voor zijn, eene boete verbeuren van niet minder dan £10 sterling
persoon die een pand voor elk pand of elke zekerheid aldus door hem of hen geof borg neAmt voor
·
·
f
yerkoehten drank. nomen of ontvangen, en den mgenaar van zoodan1g pand o
zekerheid zal dezelve weg open zijn 'om zulke pand of zekerheid terug te ontvangen of de waarde er van, als ware het
niet als pand gegeven.
Geen aetie ingesteld
49. Niemand zal aanspraak hebban op een geldbedrag,
voor dran~ ver~ocht of zal zulk bedrag kunnen invorderen voor rekening van
aan ongeheentieerde d
l . d
.
.
verkoopers bij de
ran r In eze \Vet bepaald en dw onwett1g verkocht geworkleine maat.
den is aan een niet gelicentieerd handelaar in 't klein of
kantienhouder. Geen niet gelicentieArd verkooper of kantienhouder heeft aanspraak op of kan ontvangen een bedrag in
geld voor rekening van door hem verkochte dranken; en
Kontrakten, proalle kontrakten, rekeningen, promessen, verbandacten en
mf'ssen, enz., nul
andere geschriften gegeven als zekerheid voor de betaling
en nietig.
van schuld, aangegaan voor eenige der dranken hierin genoemd en alzoo verkocht aan of door een gelicentieerd han-.
delaar, uitgenomen verhandelbare dokumenten in handen van
Bona fide houder
houders voor waarde en zonder kennis der onwettigheid,
voor waarde,
worden bij deze verklaard van nul en geener waarde.
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50. De eigenaar of bewoner van
ond of eene plaats Personen kunnen
in deze Provincie, zal op dien grond f die plaats kunnen bhun deig~"? 'Yijn of
..
b
d . . . lk h
l ran ewiJll Ill boeverkoopen en a fl everen WIJn en ran
IJ n, In e e oevee - vcelheden van niet
heid, maar van elk niet minder dan ten gallons Imperiaal, minder dan tien
zoodanige brandewijn, de opbrengst z jnde van dien grond ~allor:s zonder
. plaats, en aan ZlJne
..
.
of d1e
womng
emaak t, verlwe ht en hcenhe verkoopen.
afgeleverd. Ook zal hij wij n en bra dewij n, mits gemaakt
als bovengezegd, kunnen verkoopen i hoeveelheden van niet
minder dan tien gallons Imperiaal o de publieke markt of
aan een gelicentieerd handelaar zond r dat hij licentie noodig
heeft. De eigenaar of bewoner van rond als bovengenoemd,
die in strijd met deze wet dran verkoopt, zal vervallen
onder de bepalingen van boete en traf toegepast op hen die
zonder licentie drank verkoopen. 1
~
51. Geen licentic zal noodig zijn om ~moutdranken te Geen licentie om te
brouwen of geestrijke drank te d. tilleeren ; maar brouwers brouwen ofte distil. ·
d ers of an d eren d.Ie zulk d ran kTen 'verk oopen, zu 11en'leren
·maar verkoodistilleer
pers moeten
licentie
eene licentie bij de groote of kl ine maat uitnemen, waar- hebben.
door men bevoegd wordt om te erkoopen, op straf van boete
bepaald op verkoopen van dran zonder licentie.
52. Bij den dood of de ·nsolventie van een licentie- Overmaking van
houder v66r expiratie van de 1· entie, zal de Landdrost van licenti.e i.ngeval v~n
. d n·1rt reg t h ebb en zoo d a Ige
· 1·Icentie
· d oor en d ossement dood ofmsolventle.
h et dIS
over te maken op den Execut u van den overledene of den
boedelbezorger van den insol ent of een ander daartoe geschikt persoon, die gereed is ezelve ten voordeele van den Vernieuwing van
boedel over te nemen, met b paling dat, wanneer de aldus borf?stelling in zoo. t•1e een IS
. waaraan eene b orgs t e11Ing,
.
damge gevallen.
over t e ma k en 1wen
volgens Sectie 28 dezer Wet erbonden is of aangegaan moet
worden degene op wien de 1 centie wordt overgemaakt, zal
verpligt zijn dezelfde borgste ling te geven.
53. Alle overtredingen dezer Wet zullen, behalve als Jurisdictie van
hierna voorzien, behandeld worden voor een Landdrost ofLanddrost en Resi·
· · d.1ct•1e d eze1ve gep1eeg d onder
dent·Vrederegters
R es1·den t V re d eregt er, b.1nnen 1ens
JUriS
deze wet.
zijn. Met dien verstande alt· d, dat geen Resident Vrederegter
dit zal doen, wanneer een o ertreding zal gepleegd zijn binnen de limieten der Muni ipaliteit waar een Landdrost is,
of die gepleegd is binnen ier mijlen van eenig Landdrostkantoor buiten de limiete eener Mnnicipaliteit, maar alle
zulke laatstgenoemde ove tredingen zullen uitsluitend voor
zoodanigen Landdrost be andeld worden en dat de naarn
Landdrost zal insluiten 3i le toegevoegde of Assistent Landdrosten.
i
54. Bij het nernen vkm stappen tegen eenige verkooper, In alle regterlijke
handelaar of eigenaar van drank die in strijd met deze Wet st~ppen W?rdt .berI?en t•1e h ee ft , za1;zoo
'
• ' d b esch ouw d wor d en as
1 verweerder
WIJS van hcentJe
geen
.
1eman
gewor-Op
~Iet ~ehcentieerd, totdat 1h~j bij het onderzoek der zaak zij ne pen.
hcent1e vertoond of be'[ijst dat hij die heeft.
1)

Zie V. R.

B., 15

Jun~

1852,

art.

75, ante Bl. 19,
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Directe getuigenis 1
55. Bij h t nemen van stappen tegen iemand die zonder
dat geld .of :vaarde licentie in he,t klein verkoopt, als hierna gemeld, zal het een
1
gegedv:en
gezegd, .geoorloofd zijn
noo 1g a1ss nbiet..
ewlJS : Landdrost of rederegter, als boven
.
.
dat zonder licentie daarin te besli sen over het fmt van zoodamge verkoop m
verkocht is.
· 't klein, naar en aard van het geval en de billijke gevolgtrekkingen daar it afgeleid; zulke Landdrosten of Vrederegters kunnen h t feit bewezen vinden zonder direct bewijs
dat geld of waa de ontvangen is voor drank, die aldus zou
zijn verkocht of van de hand gezet.
Vorm van dagvaar56. Bij de appen ter vervolging eener overtreding tegen
d.ing enz., door Re-deze Wet, voor een Resident Vrederegter, zullen de vormen
~~d~;;X;~~~~f~~~t. va~. dagvaardin~ worden bediend op verweerder om te ver,
schiJnen, ten e1 de op de klagte te antwoorden, de vorm
van procedure o de verschijning van getuige te verzekeren,
en de vorm vo r het notuleeren der uitspraak en vonnis ·
van zoodanigen esident Vrederegter, zoo na mogelijk dezelfde
zijn als die ge olgd in de verschillende gevallen voor de
Landdrosthoven. De vorm van den Lastbrief tot gevangenneming van ee overtreder zal, wat de hoofdzaak betreft;
overeenkomen
et den daartoe bestemden vorm te vinden
Aaniiltelling door in het aanhang el dezer Wet. Met dien verstande, dat in
Vrederegter van plaats van den bode van laatstgenoemd Hof de naam zal
persoon
van bodf'.in plaats ingevuld worden van iemand, dien zoodanig Resident Vrederegter zal benoem n en aanstellen, (die bij deze wordt gemagtjgd
om te handelen ten opzigte van zoodanige dagvaarding of
proces als ware et de dagvaarding of het proces voor een
Landdrosthof bij hetwelk zoo iemand bode is); en dat geen
ander opschrift \dan het adres aan zoo iemand als gezegd
zal noodig zijn, t\n dat geen klerk of iemand anders dan de
Vrederegters die dit document uitvaardigen hetzelve noodig
hebben te teekenen.
57. Op den dag van het verhoor zal elk Resident V redeResident-Vrederegter moet getuigen regter onderzoek doen naar de beschuldiging door alle zulke
hooren en getuige- bevoegde getuigen die zullen voortgebragt worden onder eede
nisl5en neerschrij.
te hooren tot bewijs of wederlegging, en hij zal zorgvuldig
ven.
de getuigenissen n het proces neerschrijven en aanteekening
houden van elk objectie die tegen eene verklaring wordt
ingebragt of teg n het verwerpen eener verklaring die geweigerd wordt.
Aanteekeningen
Zoodanig Vr deregter zal in een daartoe bestemd boek
door hem te worden aanteekening ho den van elke voorkomende zaak, aantoogehouden.
nende in afzond rlijke kolommen den naam van den Vervan den beklaagde, den aard der overvolger, den naa
treding in kwesti , den dag der ingediende klacht, den dag
van verhoor, de itspraak, het vonnis na uitspraak en alle
aanmerkingen diJ zulk Vrederegi,er gepast zal oordeelen op
te teekenen.
\
Strafbepaling bij
58. In elk ~eval waarin een Landdrost of Vrederegter
overtuiging.
grond vindt tot V<j>nnissen van iemand wegens een der volgende overtredingen, zal de persoon alzoo hebbende misdaan,

.
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Of zelve of door iemand anders die in 't gebo w was toen
en waar zoodanige overtreding gepleegd werd, vervallen in
en onderhevig zij n aan de straffen en boe en hieronder
respectievelijk vermeld, te weten :
(1.)

(2.)

(3.)

Voor verkoopen, verhandelen of van de hand Voor verkoopen
zetten van wijn, sterken drank of moutdrank enz. zonder licentie.
zonder licentie, eene boete van niet meer dan
£50 sterling, en bij niet dadelijk betalen of zonder securiteit voor betaling, tot/ gevangenisstraf
met of zonder dwangarbeid voo:f niet langer dan
3 maanden, tenzij de opgeleg,de boete vroeger
vroeger betaald of geheven woV'dt, in welk geval
de overtreder in vrijheid gesteld zal worden.
Wanneer men zich ten twee~en male schuJdigVoo: tweede overmaakt aan gezegde overtredirig,, eene boete van tredmg.
niet meer dan £100 sterlingj en bij gebreke van
betaling of securiteit daarvoor als voorzegd, tot
gevangenisstraf met of zond~r dwangarbeid, voor
niet langer dan 6 maanden. En de Landdrost die
vonnis geeft zal regt hebben om de Licentie van
den overtreder, zoo die bestaat, te vernietigen.
Voor een derde of eenige' volgende overtreding Voor derde of voleene boete van niet meer dan £200 sterling, met gende overtreding.
of zonder bijkomende gevangenisstraf als hierna
gemeld, dat is: wanneer de boeten met kosten
zal betaald of terstond securiteit daarvoor gegeven
worden, tot gevangenisstraf met of zonder dwangarbeid voor niet langer dan 12 maanden. En bij
niet terstond betalen der boete tot gevangenisstraf
met of zonder d wangarbeid voor niet meer dan
18 maanden of geheel, of totdat de genoemde
boete eerder betaald of geheven zal zij n a.ls de
Landdrost of Vrederegter zal uitspraak doen; of
zulk Landdrost of Vrederegter zal gevangenisstraf
opleggen als gezegd voor niet meer dan 18 maanden, met bepaling dat die zal ophouden nadat
een zeker minimum deel der straf zal geleden
zijn, ingeval de opg~legde boete dan zal betaa.ld
of ingevorde.rd zijn. En de Landdrost die vonnist
zal regt hebben te 1bepalen dat de licentie van
zoo iemand, om ee~ licentie bij de kleine maat
te houden, vervall~n is, en de o v-ertreder onbevoegd zal zijn eene. andere kleine licentie uit te
nemen voor het ~oopend jaar, of ook eenige
licentie tot verkoop van sterken drank voor een
zeker getal jaren. .

59. Indi~n iemand onder, de voorzieningen dezer Wet Onder welke omeen ander zal toelaten tot het/ bestuur opzigt of de leiding standigheden kan
van h et geb ouw waar1n
· h"
· h'oud t om' sterk en d rank licentie
IJ L•1centu~
verklaartverbeurt
worden.
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te verkoopen edurende zijne afwezigheid van langer dan
28 achtereenvo gende dagen, jaarlijks zonder voorafgaande
schriftelijke ve unning van den Landdrost; of bij nalatigheid om zulk bouw en de inrigting er van te onderhouden
als vereischt do· r zijne borgstelling in deze \Vet: of hij zal
Bouwvalligheid van l':ulk gebouw la n vervallen of bouwvallig worden, 7:al h\j
gebouwen.
zijne licentie ku nen verliezen. :Maar wordt zoodanig gebouw beschadig of bouwvallig door brand, onweder, of
andere oorzaak uiten de schuld van zulk licentiehouder,
dan zal de Lice tie niet van hem weggenomen worden, tot~
dat hij redelijke tijd zal gehad hebben om zoodanig gebouw
te herstellen.
Onder welke om60. Als zoo anig gebouw door brand, onweder, of anstandigheden is
deren tegenspoed ongeschikt wordt voor het voortzetten zijner
J:andddrost get~?dtho- bezi~heid, zal de Landdrost van 't distrikt waarin zoodanig
nseer eene IJ e.
lijke overdraging
gebouw gelegen , op aanzoek doe1r of ten behoeve van dende~ licentie van een gene die Licentie houdt tot verkoopen van drank in zulk
hms na~r een and er huis, wanneer hi (Landdrost) daartoe term en vindt, door
te magt1gen.
..
h anc1 zoo wman
·
d magtlgen
·
een ord er on d er lJne
om tl]"delijk z~jne bezighe d voort te zetten in eenig nabijstaand huis
of gebouw, gesc ikt voor zoodanige bezigheid, voor niet
langer dan 7:es m anden, om aldus gelegenheid te geven tot
opbouw of herste ling van het gebouw dat, als boven ger,egd, voor deszel dienst ongeschikt geworden was.
Hoe licentiehouder
61. W anneer een Licentiehouder onder de bepaiingen
on bevoegd. kan yvor- dezer Wet is sch ldig gevonden aan overtreding van Sectie
den eene hcenbe
·
4
46 d ezer \vet,
1r
•
·
voor twee jaren te 36, 40, 2 en
en twee versch1llencle
vonmshouden.
sen voor overtre ·ngen van gezegde Secties dezer \V et binnen twee jaren v 6r datum van een derde vonnis kunnen
tegen zoo iemand bewezen worden, dan zal hij (behal ve de
andere straf waar oor in deze voorziening gemaakt is) voor
van zijn derde vonnis onbevoegd ver2 jaren na datu
klaard kunnen w rden tot het houden eener Licentie onder
deze Wet.
En wanneer drie vonnissen kunnen bewezen worden
wegens drie verse illende overtredingen tegen bepalingen der
bovengenoemde ecties door denzelfden of dezelfden begaan
in hetzelfde gebo w waarin hij gelicentieerd was onder de
inachtnemingen ezer Wet om sterken drank te verkoopen
binnen 2 jaren n datum der eerste · overtreding, dan zal bij
het derde vonnis de laatst verleende Licentie van zelve vervallen en, voor e n tijd van 2 jaren van af datum van het
vervallen van zo danige Licentie, zal geen Licentie verleend
worden om in d t gebouw sterken drank te verkoopen.
Strafhepaling voor
62. Die sch ldig gevonden wordt aan vervalsching van
vervalsching van
wijn, geestrijke o gefermenteerde drank, of het verkoopen er
drank.
van, wetende dat het is vervalscht, zal voor de eerste overtreding beboet w den met £100 sterling en voor de tweede
overtreding met erlies van Licentie en boete van £500
sterling, en bij iet betaling tot gevangenisstraf met of
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zonder dwangarbeid voor niet korter clan
n niet langer
clan 12 maanden.
63. Die aan een ander, op dat oogerib ik onder den Strafbepaling voor
invloed van drank, sterken drank verkoopt of levert zal verkoop van drank
· t meer d an ~
_ji)2 •5 st er1'1 g, of b'lJ· n1e
· t aan
onder
beboet warden met n1e
den person
invloedenvan
dadelijke betaling er van of het geven van ecuriteit daar- drank.
voor, tot gevangenisstraf met of zonder dw ngarbeid, voor
niet langer clan 3 maanden.
64. Een gelicentieerd handelaar in wi"n, geestrijke ofStrafbepaling voor
met voorweten aa een constabel, ver?~rging v~nl
gr,fermenteerde dranken, 'd
1ItJeconstaue s en
. ZIJn
.. h ms
. ofpo
gevangenbewaar d er, of l1 d er po l't'
1 1emagt 1n
anderen.
winkel schuilplaats gevende gedurende een eel van den tijd
die aan zoo iemand tot dienst elders is aa gewezen, zal, na
voor een landdrost gevonnisd te zijn, vo r de eerste overtreding betalen eene boete van niet meer dan £10 sterling,
en bij niet betaling, gevangen gehouden worden voor niet
}anger dan een maancl, en zal voor dpweede overtreding
of een volgencle boven die boete kun en gestraft worden
met gevangenisstraf, met of zonder dw ngarbeid, voor niet
langer clan 6 maanden.
65. Wanneer en zoo dikwijls een vertrecler zal schuldig Hoe lastbrief uitged
gevonden zijn aan eene overtreding der bepalingen dezer reikt wordt tot
· vm
· d t regt h ebb en eenigerlei
heffing bedrag
. h em se
, h u 1. 1g
Wet, zal d e Lan cldrost d1e
boetevan
of
een Lastbrief uit te reiken tot he ng der boete aan zoo straf.
iemand opgelegd door aan,slag en ver oop van zij n goed, of
deze uit kracht van een vonnis in de gevangenis zijn zal
of niet, en tot het invorderen der k sten van zulken aanslag
en verkoop. Elke zoodanige lastbri f zal, wat inhoud aangaat, moeten overeenkomen met de vorm tot dat doel in
het aanhangsel dezer Wet opgenom n, en het overige (indien
het er is) geheven onder zulken la brief zal den overtreder
warden overhandigd. Alle goederen en voorwerpen, in beslag Verkoop van in
genomen uit kracht van zoodanig n lastbrief, zullen onder beslag gelegde
dezelde voorzieningen en bepalinge worden verkocht als daargoederen.
zijn of zullen worden voorgeschrev n door de bepalingen voor
Landdrosthoven tot verkoop van oederen en artikelen die
onder executie zijn in beslag gen~ en.
66. Zoo dikwijls het woord · aand in deze Wet voor- Uitleggiug van het
komt zal het beteekenen "cale der-maand'' en het woord woord "maand" en
" gevangenze tt'mg " za1 ms
· 1mten
·
·
f met of zon d er "gevangenisstraf."
g vangemsstra
d wangarbeid, zooals de Landdros bij het opleggen der straf
uitspreken en toelichten zal.
1
67. Iemand door een Landd¥ost of Resident V rederegter Regt van appel
gevonnisd wegens overtreding v~n voorzieningen dezer Wet, der gevonnisde
kan. desverkiezende dit vonnis/ in appel brengen of doen personen.
herz1en voor het Hooge Hof, mits hij binnen 3 dagen na
den dag der uitspraak securitei;.i geeft ten genoege van den
Landdrost of Resident Vredereg~er, die 't vonnis gaf, ten bedrage van het dubbele der geldboete, en verklaart dat hij
stappen wil nemen om binne~ een maand die zaak in appel

I

I

I

!
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I

In werking
der Wet.

of rivisie te o engen; eveneens da.t hij de uitspraak van het
Hooge Hof, v or h~twelk zijn appel of revisie gebragt wordt,
zal eerbiedigen en nakomen, ingeval het vonnis bekrachtigd
wordt met de k sten; van zoodanig appel of zoodanige revisie.
En ingeval de eroordeelde reeds gevangen gezet zou zij n zal
hij na het geve v/an zoodanige securiteit in vrijheid gesteld
worden, hangen e pet hooren en de beslissing in zulk appel
of revisie.
i
treding
68. Deze W t ;zal een begin nemen en in werking treden
van en na den rsten dag van Februarij 1881.

SCHEDULE.

Schedule.

LICENTIR BIJ DE GROOTE MAAT.

VORM

, Landdrost voor
Ik
in het distrikt
) op dezen
, verklaar b~j dezen gemagtigd en
dag van
om in het
wonende te
bevoegd
en niet
groot te verkoopen s erken drank, te
ergens elders voor
van den
en niet langer.
Landdrost.

Vorm van Licentie
bij de groob maat. (of

VORM

Vorm van Licentie
bij de kleine maat.

Ik
, La
verklaar op dezen
gemagtigd en bevoegd
om bij de kleine maa
van den
langer.

voor het distrikt van
dag van
bij dezen
, wonende te
te verkoopen sterke dranken te
n niet elders voor
dag van
18 en niet

(Get.

VORM

Vorm van borgstelling.

Landdrost.

BORGSTELLING.

Voor mij
Landdrost voor
op
den
dag van 18 ,
verklaart A. B., wonende
te
, het;nzel ven se uldig te zij n aan den Kolonialen ·
Secretaris der Pro1vincie Tra svaal, of dengene die dan wettig
de betrekking van Kolonia 1 Secretaris zal waarnemen, de
som van Een Ho;nderd Pond n Sterling, en C. D. en E. F.
I

!
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verklaren elk schuldig te zijn aan H.
onze Koningin de
som van Vijftig Ponden Sterling, om t worden ingevorderd
van hunne eigene en wederzijdsche g ederen en gronden,
op voorwaarde dat indien de gezegde A B. niet bedriegelijk
aanmengt of vervalscht eenigen door he verkochten drank
en bij het verkoopen er van andere dan volle maat gebruikt,
indien hij zich niet schuldig maakt aan dronken zijn en met
zijn weten dronkenschap en zuipen in z ·n. huis toelaat en
dobbelspel en mannen of vrouwen van be end slecht karakter,
o{ zij n huis niet opensteld of verlof geeft om daarin drank te
gebruiken (behal ve ten gebruike dtr in onenden) tusschen
9 uur 's avonds en 6 ure 's morgens va :'elken dag, en niet
drank verkoopt op eenig uur van een ,Zondag, tenzij behoorlUk volgens Wet door den Landdr st van het distrikt
daartoe gemagtigd, maar goede regel en prde daarin houd t
bij dag en nacht, dan zal deze borgstelli g nietig beschouwd
worden, anders blijft dezelve van volle , racht.
*** Wanneer hvt Hof dat licenties v~ leent in zeker geval
goedvindt eene Schedule te hechten a n deze voorwaarde
waarbjj de gelicentieerde handelaar verp ·gt wordt logement
te houden voor reizigers, enz. i dan ia die Schedule hi er
worden ingevoegd, b.v., aldus : "En indien daarenboven gezegde
. B. op alle tijden
'' gedurende het vigeren der Licenti~,
et betrekking tot
" welke deze borgstelling gemaakt is,
of bij zijne (bij
" Licentie daartoe aangewezene) woning n algemeenen ge" rieve niet minder dan
slaapkamers,
et goede bedden,
" en stalling en voeder voor niet minde dan
paarden
"houden zal (hierbij kan gevoegd, wor en, waarin men
" verder overeenkomt), dan zal deze bor stelling als nietig
" beschouwd worden, anders blijft die van volle kracht."

VORM V AN LASTBRIEF TOT

VERKOOP.

Arm
, Bode bij het Hof v n den Landdrost Vorm van L~stbrief
van
(of indien de Lastbrief itgegeven wordt tot aanslag en
door een Vrederegter) aan
(de ene aan wien de verkoop.
Lastbrief afgegeven wordt). Naard~.~en
(naam
van den schuldige) van
dag van
18 ,
bevonden
aan overtreding van Wet No.
en beho rlijk was veroor, zoo is dit om u
deeld tot betaling eener boete van £
magt te geven en van u te eischen om va de goederen en
artikelen van gezegden
te doen heffen en
ligten de som van £
m~t kosten
an dit vonnis,
t gelijk met uwe
bedragende verder de som van;£
onkosten, en geeft kennis aan den klerk an dit Hof wat
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gij gedaan hebt uit kracht van dit, waarvoor dit een
Lastbrief is.
, dezen
Gegeven onder lmijne hand te
dag van
1~
.
\

(Get.

Landdrost.

\

Griffier.

\

I

Klerk\ aan dit Hof ( dit wordt uitgelaten als
de Lastbrief gegeven ordt door een Vrederegter).

VORM VAN LASTBRIE

OM EENEN OVERTREDEa GEVANGEN
TJ<j NEMEN.

Aan den Cipier ofb waarder der Gevangenis te
Naardien
naam van den beschuldigde) op dezen
door mij veroordee tot verbeurte en betaling der som
£
, voor over reding van Wet No 1, 1881, maar
niet betaald of securit it voor betaling gegeven heeft, zoo
dient deze om van u te vorderen om gezegden
onder u we bewaring te nemen en hem veilig te bewaren
voor den tijd van
(tijd van gevangenisstraf)
nu volgende, tenzij gezeg e som van £
eerder betaald
of geheven mogt zijn.

Vorm van Lastbrief
om eenen overtreder dag
in hechtenis te
van
nemen.

Gegeven onder mijne hand dezen

dag van

188
(Get.)

Landdrost.

Gegeven ten Gouvernementshuize, dezen Zeventienden
dag van Januarij 1881.
Op last van Zijne Excellentie den Administrateur,
GEORGE HUDSON,

_ _ r l o n i a a l Secretaris.
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No. 5.
GOUVERNEl\TENTS KENNISGEVING.
MET re forte tot \V et No. 15, 18 80, 1) worden de navolgende Regulation tor algemeone inforrnatie Lokencl gemaakt.
Op last van Zijne Excollentic,
GEORGE HUDSON,
Koloniaal Socretaris.
Koloniale Secretaric,
Transvaal, 17 Januarij 1881.
REGULATIEN ZAMENGESTELD VOLGENS BEPALINGEN
V AN SECTIE ll V AN WET No. 15, 1880.

ART. 1. Het zal de pligt zjjn van elk conservator, op- Algemeene pligten
zigter of Loschwa.chtcr, het kappen, vervoeren of vernielen van woudbeambten.
to verhinderen van timmerhout, en alle personen die gevonden worden hout, strijdig met de \Vet, to kappen of to
vervooren, in hechtenis to nomen en hij den na.asten Landdrost of Vroderegter te brengen, en verder zoodanige voorzigtigheidsmaatregolen voor het behoud of herstel va.n wouden
to nomen als aangewezen zijn door en overeonkomstig zijn
met departementale instruction.
2. Licentien om timmerhout in Gouvernomentswonden Licentie om hout te
of Reserven to kappen of to za.gen, zullon verkrijgbaar zijn kappen of te zagen.
van don opzigter daarmede belast, of in de afwezigheid van
zoodanig beambte, van zoodanig ander ambtenaar als door
Zijne Excollentio den Administrateur gcauthoriseord mag
worden Licentien in die wouden to verleenen va.nwaar het
bedoeld wordt timmerhout to vervoeren. Een belasting van
2s. 6d. zal met betrekking tot zoodanigo licentie betanld
worden overeenkometig Schedule I.
3. Handelingen oncler zoodanige licentie zullen tot eene Beperldng van hangespecificeerde sectie of gedeelte van het woud heperkt zijn delingen onder zoo"d
d
d .
· danige licentie tot
en voor een b epaaId.en tlJ voortgezet wor en, at IS to zeg- bepaaldeafdeelingen
gen, ir. geval vnn resident houtzagers voor den tijd van 30 enz.
dagen van af den datum der uitreiking, en ingeval vnn niet
woonachtige zagers voor den tijd niet to boven gaande 15 dagen.
Zoodanige licentien zijn hernieuwbaar tegen betaling
van eene additioneole belasting van 2s. 6d. bij elke gelegenheid van hernieuwing.
·
4. Elk persoon, handelende strijdig met de bepa1ingen Strafbepaling bij
der 2de en 3de sectie uitO'enomen met verlof speciaal overtreding der
'
ot on·t vangen, za1, 1,..
· voorgaande Sectii:in.
daai
' ·toe van h et Gouvernemen
uiJ over tu11) Zie ante bl. 835. Zie verder in verb and met deze Wet aanteek. 1,
ante bl. 377, Gouvernements Kennisgeving No. 26, dato 4 Maart 1881,
infra bl. 992, en V. R. B. 23 Mei 1885, art. 204.
62
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ging, onderhevig r,ijn aan eene hoete £25 sterling niet te
boven gaande.
Afdeeling moet uit5. Een licentiehouder zal niet veroorloofd worden timgewerkt wo~den
merhout in eonigerloi nnder godeelte dan hem oorspronkelijk
v66rdat ~emt;e
aanaewezen
te kap1)en
zo'o lano·
als _uit<regroeid
timmerhout
and ere afdeelmg
'
o
.
.
. '
. tJ
t;>
••
kan worden aanvan geschikter aard Ill zoodamge afdeelmg bhjft.
gewezen.
Timmerhout door eenigerlei licentiehouder gekapt hebbende eeno lengte boven 8 vc;et en eenen diameter van 9 duim,
of meer, moet op de plaats bewerkt vvorden en buiten de
grenzen der oorspronkelijke afdeeling vervoerd worden Y66rdat eene andero afdeeling aan hem toegekend kan worden.
Beletting om groote
6. Daar het slepen van hout door de bosschen, met
hou~blokken buiten verderfelijke gevolgen in do vernieling van jonge boomen
spemaal verlof te vergezeld gaat, wordt het vervoer van ongezaagd hout buiten
vervoeren.
de grenzen der wouden belet, indien niet de vooratgaande
geschrevene toestemming van den Landdrost van het district
of van den Opzigter verkregen wordt. Zoodanig verlof zal
niet gegeven worden indien zoodanig ambtenaar niet overtuigd is van de bedoeling van den vervoerder om van het
blok of de blokken in het geheel gebruik te maken. Iedereen
deze bepaling overtredende zal onderhevig zijn aan eene boete
£25 sterling niet te boven gaande, buiten verbeuring van
licentie.
Impost betaalbaar
7. Impost, volgens tarief gespecificeerd in Schedule II,
oy .hout van de zal betaalbaar zijn met betrekking tot hout dat van de
hmiten derbosschen Gouvernements-bosschen wcggevoerd wordt en is betaalbaar
weggenomen.
//
d . h
.
'
l
voordat zoo amg out buiten de grenzen van het wouc
weggenomen wordt.
Transito-permit zal
8. De Opzigter, of in afwozigheid van zoodanig ambtetegen beta1ing van naar, de boschwachter belast met het opzigt van eenigerlei
inpost
woud of reserve, za1 toe:en
botaline:
worden,toegekend
. . .,
._, van het boven aane:_ehaalde
tarief een transito-pas, zoo nabij als mogelijk, volgens
Schedule Ill, toekennen. (Doze pas moot door den transportrijder, of zoodanig andor pcrsoon als met het vervoer van het
hout belast, bcwanrd worden),
Strafbepaling bij
9. Alle Landdrosten, Veldcornetten, Woudambtenaren,
niet yertooni~g van Vrederegters of andere Gouvernements-ambtenarcn zijn getrans1to-perm1t.
·
d d e ver t oonmg
·
d er permit
· t en te eisc
· h en, on der
auth orrseer
welke hout in transito vervoerd wordt. In gebreke van voldoening aan zoodanigen eisch zal de persoon aldus weigerende
bij overtuiging onderhevig zijn aan de betaling eener boete
£25 sterling niet te hoven gaandc. Doze boete zal op geenerlei
wijze zoodanig persoon van ocnigcrlci verantwoordelijkheid,
die hij onder Clnusulc 2 of G van \Voudwet No. 15: 1880,
moge hebben anngogaan, vrijRproken.
Timmerhout van
10. rrimmerhout van een privant hosch weggenomen,
private wouden weg- moet door eenon pas 0<redckt worrlon toeaekond
door den
0
genomen ook door ·
d .
.
..
'
•
t
eenen paste worden mgenaar van zoo arug woud of z:l.Jil gevolmagtigdo agen,
gedekt.
zoodanige pas moot verder <1oor don Vold cornet der wijk
gecontrasigneerd wor<lon jn wclkc het bosch gelegen is.
u
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De beteekenis van het woord boom in Sectie 9 van de Beteekenis van
W oudwet zaJ toopasseHjk zijn op het woorcl timmerhout in boom.
deze Regulatie gebruikt.
11. De straf in bovenstaande Sectie 9 omschreven zal Strafbepaling pritoepasseliJ'k ziJ'n met betrekkino- tot timmorhout van private vaat hou.t niet door
o .
.
een pas gedekt.
bosschen weggevoerd en welke nwt door eenen trn.ns1to-pas
op bovengonoemcle wijze toegekend, gedekt zijn.
12. \Vanneer met het doel van het betore bohoud en de Gouvernements
betere ontwikkeling der wouden zokero afdoolingen van tijd Reserven.
tot tijd voor het publiek gesloten mogton worden, zullon
zoodanige reserven hehoorlijk in de Gon~:ernements Oourant
gespecificeerd en het tijdperk opgegeven wordon gedurende
welke zij gesloten zullen blij ven.
Eenigerlei persoon gevonden wordende timmerhout te Strafbepaling.
vernielen binnen zoodanige reservon, na doze bekenclmaking,
zal na overtuiging onderhevig zijn aan cone boete £25 sterling niet to boven gaande. Al het vee dat gevondon wordt
binnen zoodanigo resorven, zal goschut worden.
13. Met het dool de ontdekking en bestraffing van over- Belooning bij overtreders tegen de bepalinaon van Sectie 4 van Wet No. 15 t880 tuigin~ van persoon
o
.
.
'
'schuld1g vuur te
te verzekeren, zal eene beloonmg met to boven gaande £10 veroorzaken.
sterling arm zoodanig persoon toegekend worden, die informatie mogt geven welke tot overtuiging van don misdacligor
leiden zal.
14. V cor de aangenaamheid en hot gemak van woon- Toel~enning van
achtige zagors is de ambtenaar belast met het opzigt van plekKen g:onds voor
· - 101· 1)OSC11, geautb onsocrc
·
· cl oor ceno am1 11e
. woonacht1ge zagers.
eemgor
1 c1o l )Czettmg
van een plek groncl, niet to hoven gaande twee akkers in
uitgebreidbcid, huurvrij toe to laten, mits dat een lid van
zooclanige familio werkelijk bezig is als een zager of houtkapper. Zulke plekken zijn echter aan onmiddellijke tcrugname naar genoegen van het Gouvcrnement onderworpen,
en zullen daarna onderhevig zijn aan eene schatting op de
termon in de navolgende rcgel omschreven.
15. Voor het gemak vai1 handelaren en anderen kunnen Bouwplaatsen voor
tijdelijke bouwplaatsen niot te boven o-aando een akker in de woning van han1 h md,
·
' oordeel van den
h
m'tgest red
naar het
mnbtenaar belast delaren en anderen.
met het opzigt van het bosch, onderworpen aan de toestemming van het Gouvornement, toegekend worden, togen hetaling van eene jaarlijksche grondhunr van £1 stedicg.
Zulke plekken zijn arm terugname onderhevig na eeno t,CSmaandelijksche kennisgeving door den Woudambtena::tr
gegeven.
16. Gebou wen on oprigtingen van welken aa,rd of soort Afbreken ~an geook op :wodaniO'e
bouw1)laatsen of plekken 0o-ronrl kunnon bo:1wen: c.oun~rne0
'
d
d'
ment met verantoor 10 porsonen welke de~elvo opgerigt hebhen, afgebroken woordelijk voor
worden, maar in geen geva.l zal het Gou vornoment verant- compensatie.
woord:lijk zijn of zich vorantwoordelijk houdcn voor cornpensatw a.n.n oenig persoon dio nalatig blijft of weigert eonig
zoodanig gehouw of oprig~ing af to broken, gedurende den
f:.

•
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tijd van zijne bezetting, of wanneer hij daartoe opgevorderd
wordt bij het einde van den tijd zijner occupatie.
Plakken van
17. Het plakken van inboorlingen en het aanleggen
inboorlingen en uan- van mielietuinen binnen de limieten van het wond is strikt
le~ging yan militie- verboden behal ve in die credoelten die in bovenstaande
tu men bel et.
'
b
•.
regelen 14 en 15 aangehaald ZIJn.
] 8. Belastingen welke onder de bepalingen van deze
Belsstingen, met
uitzondering van
regelen geheven warden, met uitzondering van zulke die in
grondbelastingen,
Sectien 14 en 15 aangehaald zijn, zullen in fislmle zegels
zullen in zegels
ge1nt warden. Deze zegels zullen op :.mike wijze op de licentie
gehe\'en worden.
of permit aangehecht worden, dat, indien zulke licentie of
permit van het tegenblad (souche) afgescheurd wordt, een
gedeelte van het zegel aan de licentie of permit aangehecht
blijft.
SCHEDULE I.
TEGENBLAD.

LrcENTm OM IIouT 'l'E KAPPEN oF TE ZAGEN.

No.

No.
Naa.m van I~icentiehouder.
Naam van Woud of Bosch.
No. van Afdeeling.
'l'ijdperk.
Datum.
Handteekening van Ambtenaar of Opzigtcr.

Verlo:t' wor(lt hiermede verleend aan
om Timmerhout te Kappen of te 7,agen in Afdeeling No.
van het Woud (of Reserve) voor een tij<1perk van
dagen.

Zegel.
2/G

I

I

\Voud Ambtenaar.

Datum

SCHEDULE II. 1)
1. Voor elk Geelhout Plank van 12 dnim b~j 1 duim bij 20 voet, eene belasting van
2. Voor elk Balk, Spar of ander soort van zacht hout per kubieke voet
... ... ...
3. Voor elk Plank, Balk of andere lengten van hard hout, uitgesloten de llieronder
aangehaalde posten, per kubieke voet . . . . . . . . . . . . . ..
4. Voor elk stuk der navolgende soort van wagenhout, namelijk:Ass en
Schamel£ ..... .
Voortangen
A eh tertangen ...
Disselboorn
Langwagen
Spaken
Velgen
Jukken ...
Naven
... ...
... . ..
5. Voor elke ronde Disselboom of Langwagen aldaar g:::lmpt zal eene belasting geheven
word en van . . . . ..

s. d.
0 tl
0 5
0
0 G
0 G
1 0
0 G
0 9
0 9
0 1
0 2
0 3
0 3
!)

0

1) Gewijzigd door Uitv. Raads Desluit zie G. K. No. 134, dd. G :?lfei 1884, Staatscottl'ant,
8 l\lei 1884, No. 169.
'
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SCHEDULE III.
'l'EGENBLAD.

_I_

No.
Aan wien toegekend.
No. van Licentien waaronder gekapt en uamen
der Boschen.
Beschrijving en hoeveelheid van hout.
Belasting betaald.
Bestemming.
Datum.
Handteekening van Ambtenaar
of Opzigter.

TRANSITO PAS.

No.
Verlof wordt hiermede verleend aan .......... ..
om de ondervermelde hoeveelheid en soort van tim·
merhout gekapt en gezaagd onder Licentie No ...... .
in het .................. Woud (of Reserve) weg te
voeren. Belasting ten bedrage van £ ...... s.... d ....
is betaald op dezen dag met betrekking tot zoodanig
hout, hetgeen naar het distrikt ............... vervoerd
zal worden.
Beschijving en hoeveelheid.
Woud Ambtenaar.
Datum.

(Get.) \V. 0\VEN LANYON,
Administratcur.

l

WET No. 2, 1881.

l)

Vastgesteld door den Gouverneur dcr Transvaalschc Provincie
met ad vies en Consent der \Vetgevende Vergadering.
"Tot

gemakkol~jk maken van hot arresteren van zekcre
Misdacligers die van eenigc plaats in het Grondgebied
of de streken van den Oranje Vrijstaat naar deze Provincie
ontsnappen."

NADJEMAAL door het Gouvcrnement van den Oranje Inleiding.
Vrijstaat stappen genomen 11ijn tot in hechtcnis nemen en
uitlcvering aan beambton der j11stitie. dezer Provincie, die
daartoe gemagtigd zij n, van misdadigers die naar cenige plaats
binnen het grondgchiecl van Oranjc Vrijstaat ontsnapt zijn,
en die kunncn heschuldigd worden van een der misdadcn en
overtedingen in dezc Wet gonocm.d :
En nademaal zoodanigcn die zich hcbhen schuldig gemaakt binnen het grondgohied van den Oranje Vrijstaat
somtijds ontsnappen naar deze provincie:, en het ·wenschelijk
is om te zorgen voor het arrestecren van zulke misdadigers
in doze Provincie, om hen tcrug to zenden naar den Staat of
plaats waar zulke misdaden zijn gepleegd:
1) 7-ie nu Wet No. 5, 1885, en daarmede in ~erband staande Procla·
matie Staats Ouurant 22 Julij 1885, No. 235.
1
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Zoo zij het derhalve vastgesteld door den Aministratcur
der Provincie Tr~nsvaal, met advies en consent van den Wetgcvenden Raad d~arvan, als volgt : Stappen te worden
1. Dat wanneer aanzoek gedaan wordt door het Gouverg~nome? voor de nement van den
ranje Vrijstaat, om aan de justitie uit te
mtlevermg van
·
b h ld" d
d
· d d
d
zekere misdadigers levereT~ eemg per oon esc u. 1g. van e m1s a.a van mo?r
die van de Oranje of pogmg tot mo rd, brandstiChtmg, verkrachtmg, roof, dief~:ijstaa~ ontv;~gt stal, bedrog, ver alsching, of het uitgeven van vervalschte
ZIJn enl mpde ~ra?s- securiteit voor gell, gepleegd binnen do jurisdictie van den
vaa1se 1e rovincie
.
..
b"
d
I)
· ·
d
1d
gevondim word en. OranJe V riJGtaat e
mnen cze . rovmCie gevon · en, za . en
Administrateur, in ien hem goeddunkt, maar niet anders, door
een lastbrief onder zijn hand en zegel, kennis geven dat zoodanig aanzoek ged· an is, en dat alle Landdrosten, Vrederegtcrs en andere boa ten van justitia binnen hunne respectieve
jurisdictien verzoch wmden om dien overeenkomstig zichzelve
to gedragen en beh 1lpzaam te zijn in het arresteren van zoo
iemand, en in zijne gevangenneming te assisteeren, met het
doel om aan de Ju titie te worden uitgeleverd, en daarop zal
Landdrosten of
een Landdrost of V ederegter dozer Provincio het rogt hobben
Vreder2gters regt
eonig persoon of p rsonen onder cede te ondervragen naar
om
onder eede
te cl e waar1lCIC
· l van d e ·ge1·lJ·1\:C b esc1m ld"1gmg,
·
ondervragen
.,n lasten op d ergef"k
IJ ~e
brief uit te reiken. verklaring die naar e Wet dozer Provincie zou regtvaardigen
het arrest en de tore tstolling van den be$chuldigde, wanneer
de misdaad of overt eding hem ten laste golrgd gepleegcl
was in deze Provinci , zijn lastbrief uit to reiken voor het
arresteren van zooda ig persoon, en ook zoodanig persoon,
in de gevangenis to ocn plaatsen, om daar te blijven tot
zijne uitlevering overk mstig verzoek a1s bovengczcgd.
Copijen van ver2. Met de bepalin altijd, dat in elk geval copijen cler
klaringen moeten verklaring of verklarin en waarop de oorspronkelijke lastbrief
vertoond worden.
tot apprehentie van de misdadigcr door den Lannddrost of
a.ndcr beambtc in de Oranje Vrijstaat was uitgereikt, gccertifieercl onder de hand en het kantoorzegel van den ambtenaar in den Oranje Vrijstaat die dit aanzoek doet, tot
bewijs mogen ontvangcn worden van de schulcl van de persoon
die alzoo gcarresteerd is.
~oe een gevangene
3. Het zal den Ad~inistrateur gcoorloofd zijn op ecn
mtge leverd mag
certificaat van Landdrost of Vrederegter dat de vermoedelijke
1
wore en aan
. l .
.
.
·
·
d
eenigerlei persoon m1sc ac11ger 1n gcvangems \ gcp]aatst IS, door een lastbr1ef on er
b_ehoorHjk geautho- zijne hand en zcgel, te bevelen dat zoodanige persoon of
rJsee~d va1_1. den
personen zal word on uitgMevcrd aan die persoon of person en
. d
b ·
OranJe VnJstaat.
c110 oor een Jast nef onder de hand van den ambtenaar van
den Oranjc Vrijstaat, verzoekende als hierv66r gezegd, ge·
magtigd is of z~jn om den' beschuldigde te ontvangen en te
vervocrcn naar de grcns van gcnocmden Oranjc Vrijstaat, en
zoodanigo persoon zal dienovercenkomstig uitgcleverd worden.
En het zal voor de persoon of personen gemachtigd als voor~
zeg<l om zoodanige persoon in }u~chteni::; te houden en hem
of haar te nomen naar degrcnR van gezcgdcn Oranjc Vrijstaat.
En wannecr zoodanigc hesehuldigcle zal ontsnappen uit cone
1
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gevangenis waarin hij of zij zal zijn geplaat t, zal het geoorloofd
zijn zoodanige persoon ofpersonen op dezel de wijze op nieuw in
hechtenis te nomen als een van clezelt'do isdaad beschuldigde
in deze Provincie na ontsnapt te zijn o nieuw zou worden
gcvangen genomen.
4. W anneer eenig persoon gevangen genom en onder deze Gevangene aldus
\Vet totdat hij overeenkomstig verzoek za uitgeleverd worden in de Provincie
· b'mnen t wee maan d en za1 Ul'tge1evercl nUl't d eze p rOVlllCle
· · gearresteerd
met
binnen twee moet
maanvervoerd zijn, zal het Hooge Hof dezer P ovincie, of een rond- den vervoerd
gaand Hof of een Regter daarvan, op a<- nzoek gerigt aan hen word en.
of hem, door of ten behoevo van een t r gevangenis gecommitteerde, en na bewijs aan bun of hem eleverd dat redelijke
kennisgeving van het plan om doze ap licatie te maken aan
den Staatsprocureur gegeven is, kunnen gelasten zoo iemand
nit de gevangenis te ontslaan, tenzij an zoodanig Hof of
Regter voldoende reden zal worden geg en, waarom dit outslag niet behoort te worden gelast.
5. Alle W etten, Lastgevingen on V lksraadbesluiten, on- Herroeping van
bestaanbaar of strij dig met do bepaling-' 1 dozer Wet, word en W~:ten hiermede in
.. b"lJ d eze h erroepen.
striJd.
en ZIJll
6. Deze Wet mag tot allo doeleindc aangehaald word en Korte titel.
als de Oranje Vrijstaat Uitlevering Wet 1881."
7. Deze Wet zal beginnen en in w rking treden van afin werking treden
den datum der publicatie er van in de Go vernements Oourant. der Wet.
Gegeven onder mijne hand ten Go 1vernementshuize te ·
Pretoria, dozen Een-en-Dertigsten dag v n Januarij 1881.
Op last van Zijno Exellentie
GEORGE HUDSON,
Koloniaal Secretaris.

WET No. 3, 1881.
Vastgesteld door den Gouvernour der Transvaalscho Provincie
met advies en consent der Wetgevende Vergadering.
"Betreffende Nionwshladen c;n anclore Puhlicaties."

[Deze \Vet if! herroepen door V. H. Besluit 28 Junij 1886,
Art. 723.
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W. o"rEN LANYON,
Administratour .

.

WET No. 4, 1881.

1)

I

Vastgesteld door den p-ouverneur der Transvaalscho Provincie
met ad vies en consent dor \Votgevende Vergadering.
"Om voorzieningon tei maken voor Ponsioenen in zekere gevallen voor leden der Koloniale Vrijwilliger Corpsen en
aan de Weduwe~ en FamiliCn van zoodanige leden."

~~-----Inleiding.

NADEMAAL het\ wenscl;elijk is om voorzieningen te
maken voor de toekenning van pensioenen in zekere gevallen
aan wednwen en familien van leden der Vrijwilliger-Corpsen
in deze Provincie, en :in zekere andere gevallen aan individueele leden van zoodanige magten:

Zoo wordt hierm~de vastgesteld door den Administrateur
der Transvaalsche Prdvincie met ad vies en toestemming van
de W etgevende V erg~dering daarvan, als volgt:
Aan wie en op welke
1. Het zal en mag wettig zijn voor den ambtenaar het
wijze pensioenen
Gouvernement der Transvaalsc:he Provincic besturende, hande:~~~~~n~o:e~nbe- lende met ad vies vm~ den Uitvoerende Raad en onderworpen
trekking tot de
aan de goedkeuring yan de \V etgevende V ergadering om toe
dienste~ v.a~ leden to kennen aan de w1dnwe, weduwe en familie, of familie, van
deer VnJwllhgereenigerlei lid van oln Vrijwilliger.-Corps van doze Provincie
orp~>en.
d'10 geel oo d IS
· of h'1e na ge doocl mag wor d en 1n
· act1e
· of gedurende actieve di, nst, of die gestorven is of hierna mogt
komon te sterven )aan wonden in actie ontvangen, binnen
zes maanden na d~t zoodanige wonden ontvangen, en aan
eenigerlci lid van P,enigerlei zooclanig Corps, die ontvangen
mag hebben of die ·hierna gedurende z~jne dienst mogt ontvangen eenigerlei W nd of kwetsing die in haar gevolg blijvend
benadeelend is, en gelijkstaande met of nagenoeg gelijk·
staande is met he verlies van oen lid, een penf:'ioen of
vergunning niet te boven gaande Zeventig Ponden Sterling
per jaar.
Commutatie van
2. Het zal en
ag wettig zijn voor den mnbtenaar het
eenigerlei pensioen. Gouvernement <ler Transvaalsche Provincie hesturende, met
ad vies van den Ui voercnde Raad, eenigerlei aanzoek in con·
sideratie te nomen dat aan hem zoude warden gemaakt zoo·
danig jaarlijksch p ,nsioon of vorgunning in eenigerlei geval
met eono bepaalde betaling te verwisselen berekend op een
.
zoo dan1g
pensioen voor eon tijclperk van 'vjjf jaren.
1

1) Zie nu Wet No. D. 1883.
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3. Indien eenigerlei persoon hierna schuldig verklaard door Scbnldigverklaring
eenigerlei bevoegd Hof in eeni erlei godeelte van Rarer Majes- van gepe!!eioneerde
•
L
•
•
•
1· · d d f
t d'
betrekkehJk
verbeutCits
u~~1ttmgen aan ecn1ger m m1s aa o ov~r re
waar- ring
van pensioen
of
voor hiJ tot den dood veroordee d wordt, of eemgerle1 tiJd van vergunning onder
gevangenisstraf met of zonder harden arbeid twaalf maanden deze Wet:- i~geval
te boven ga~nde, ..zal ten tij~e v~n zo.odanige schuld':er- ~r~~ :::~dt>nb~~~~e~~
klaring geregt1gd ZIJn voor cepigerlel perswen of vergunnmg wijs van 11chuld.
onder de bepalingen van dezo \¥et, betaalbaar uit de publieke
fondsen van deze Provincie, ioodanig pensioen of vergunning
zal dadelijk eindigen en oph,ouden betaalbaar te zijn, tenzij
zoodanig persoon binnen vierl maanden na zoodanige schuldigverklaring volle gratie verkri~gt.
4. Deze Wet mag aan~ehaald word en voor alle doel- Korte titel.
einden als "De Pensioenwelt er Vrijwilligers, 1881."5. Deze Wet zal beginn n en in werking treden van afin werking treden
den dag harer afkondiging i de Gouvernements Oourant. der Wet.
.

.ms

Gegeven ten Gouverne entshuize dezen Vijfden dag van
Februari 1881.
I
I
Op last van Zijne jxellcntie den Administrateur,
GEORGE HUDSON,
Koloniaal Secretaris

(Get.) W. OWEN LANYON,
Administrateur.

WET No. 5, 1881.
(Vastgesteld door den Gouverneur der Transvaalsche
Provincie, met advies en consent der
'N etgevende Vergadering.)
"Waardoor de Meester van het Hoog Geregtshof gemagtigd
wordt zekere Kantoorpenningen te heffen in zake van
insolventschap, enz."
NADEMAAL het noodig gevonden is om stappen te Inleiding.
nemen tot het heffen van kosten voor zekere diensten geeischt van en gedaan door den Meester van het Hoog
Geregtshof bij insolventschap en andere zaken:
Zoo is het hiermede vastgesteld door den Amhtenaar
het Gouvernement der Transvaalsche Provincie besturende,
door en met advies en consent, der \V"etgevende Vergadering
der Provincie, als volgt :-

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

986

[1881

1. Alle Ordonmmtien, Wetten, Volksraadbesluiten en
Herroeping van alle
Wetten,.enz.,strijdigRegulatien, in zoover zij onbestaanbaat· of strijdig zijn met
met deze Wet.
de voorzicningen dozer 'Vet, zullen worden herroepen en zijn
bij deze herroepcn.
Tarief van lege8 of
2. Het tarief van leges en penningen gespecificeerd oppenningen betaal- gegeven in de Schedule dozer Wet en daar uiteen gezet, zal
baar ter.
aan den
·
d ezer 1:u
· l)etaalb aar zijn
Mee
van en na beken d ma 1ong
net wctt1g
8
aan den :Meester van het Hoog Geregtshof en ontvangbaar
zijn door hem.
Alle leJres of pen3. Alle kantoorpenningcn betaalbaar gemaakt door deze
ningen betaalbaar of eene vrocgere
et aan den Meester van het Hooge Hof
door middel nn
ze~eb,;.
en door hem te ontvangen, zullen betaald worclen door opplakldng van kantoorzegels op de RtukkPn, tengevolge van
wclke de kosten mocten worclen betaald, en de pligt van
den Meester zal zijn om alle dus opgeplakte zegels onbruikVernietigen nn
baa.r te maken en te vernietigen, door er de eerste letters
zegels.
van zijn naam en den clag der maand waarop die vernietiging geschiedt, overheen te schrijvcn.
In wetking treden
4. Doze Wet zal beginnen en in working komen van
der Wet.
en na datum van bekendmaking er van in de Transcaalsche
Gouvm·nemenfs Vonrant.

"r

SCHEDULE.
INSOLVENTIE EN WETJURISDICTIE.

Schedule.

Voor opwachting van den Meester in zaken verwezen van het Hof of door de Regters, of
door beiden (uitgenomen in gevallen van
insolvcntie) voor niet meer clan 2 uren
Boven 2 urcn, naar discretie van den Meester,
onderworpen aan taxatie door het Hof of
con Regter er van.
Elk rapport (uitgenomen in gevallen van insolventie) naar discretie van den Meester,
onderworpen aan taxatie als boven.
Elk ander rapport niet meer clan ...
Elke inzage
Kantoorcopic van stukken niet meer clan 1 bladzijde van 100 woorden
Boven 100 woorden per bladzijde ...
Op alle golden ontvangen, betaald en verdeeld door
den l\Ieester ingevolge order van het Hof,
1 per cent.
Voor het boeken en bewaren van kantoorcopie
van relaas . . .
·
Voor opmaken van advertenties tot bijecnroepen
van crediteuren op vcrkoop van vastgoed
0

0

0

£

s. d.

1

1

0

1
0

1
2

0
6

0

2

0

0 0 6

0

7

6

0

2

6
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~.

d.

Voor het boeken van berigt van den Registrateur
0 7· 6
omtrent verbandacten en hypotheken
Voor oproeping van crediteuren tot bijwonen eener
0 2 0
bijeenkomst, elke oproeping
Bijwonen van bijeenkomst tot verkoop van onroerend goed .. . ... .. . .. . .. . ... ... 1 1 0
Voor in orde maken en publiceeren van voor1 1 0
waarden van verkoop ...
Certifikaat dat proces teruggetrokken is of deficit 0 10 6
Opmaken van rekening met order van voorkeur
en plan van verdeeling (uitgenomen bij
vergunning van het Hof of een Regter er
1 1 0
van) niet meer dan
Voor opmaken van de order en bijwonen van
1 1 0
transport van onroerend eigendom ...
Voor het bewaren van eenigerlei regulatie of order
0 2 0
van het Hof...
Voor het bewaren van een order of provisioneele
0 7 6
order tot sequestratie ...
Opmaken van ad vertentie voor 't houden eener
bijeenkomst van crediteuren in insolvente
0 2 0
boedels ...
Voor oproeping van crediteuren om zoodanige bijeenkomst bij te won en, elke oproeping ... 0 2 0
Voor bijwonen van bijeenkomst van crediteuren
of bij het verkoopen van vastgoed van een
insolvent
0 10 6
Voor registratie van aanstelling van boedelbezorger
met certifikaat
0 5 0
Elk affidavit
0 2 0
De zegels op alle documenten door den Meester ont- Vernietiging nn
vangen zullen door hem vernietigd worden door zijne initialen zegele door Meeeter
en den datum overheen te schrijven
LIQUIDATIE-REKENINGEN.

\Vanneer zuivere bedragen
vente boedels niet
Meer dan £100 onder
150
" "
"
200
" "
"
300
" "
"
400
" "
"
500
" "
"
600
" "
"
800
" " 1,000 "
" " 1,250 "
" " 1,500 "
" " 2,000 "

"

"

"

ter verdeeling onder in solbedragen meer dan £100
£150 . . . . . . . . . . ..
200
300
400
...
500
600
800
1,000
1,250
1,500
2,000
2,500

£

s. d.

0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
2
3
4

1
2
5

7
10
12
15
0
10
0
10
15
10

6

6
0
G
0
6
0

0
0
0
0
0
0
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£
Meer dan £2,500 onder £3,000
3,500
3,000
" "
" 4,000
3,500
" " 4,000 " 4,.100
" '·' 4,500 " 5,000
" " 5,000 " 5,.500
" " 5,500 " 6.000
" " 6,000 " 7,000
" "
" 8,000
7,000
" "
" 10,000
8,000
" verdere £100,
" of een · deel er van,
" elke
Voor
Elk verband op goed ten gunste van crcditeuren

6

7
9

10
12
13
15
1G
18
20
0
1

s.
0
10
0
10
0
10
0
10
0
0
5
0

d.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

v~rnietiging van
De zegels op alle documcntcn door den Meester uitgezegels door Meester. geven of ontvangen zullen door hem vcrnietigd wordcn door

zijne initialen en den datum overhccn tc schrijven.
Gegeven ten Gouvernementhuize, dezcn Vijfden dag van
Februarij, 1881.
Op last van Zijne Exellentie den Administrateur,
GEORGE HUDSON,
K oloniaal Secretaris.

WET No. 6, 1881.
(Vastgesteld door den Gou vcrneur der Transvaalsche
Provincie met advies en consent der
Wetgevendc Vergadering.)
wrer verhetering van de Crimineelc Regtspleging."

[Deze wet is herroepen door Volksraadbesluit 7 Novem·
ber 1881, Art. 354.]

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

1881]

9~9

rGet.) W. 0\VEN LANYON,
'"
Administrateur.

WET No. 7, 1881.
(V astgesteld door den Gouverneur der Transvaalsche
Provincie met advies en consent der
\¥ etgevende Vergadering.)
"Ter vcrbctering van de \Vet op Gevangenneming
voor Schuld."

NADEl\IAAL hot wenschelijk is 0111 stappen te ne111en Inleiding.
tegen de moeijelijkhedcn die warden aangedaan door civiele
gevangenneming op een lasthrief tot dat cinde, wanneer een
schuldenaar in gebreko blijft om te betalen:
Zij het daarom vastgesteld door den ambtenaar ad·
ministrateerendo het Gou vernement dor Provinoie Transvaal
met advies en consent der vVetgevende Vergadering, als
volgt :1. Geen lastbrief tot ci viele gevangenzetting wegens niet G~en laatb1ief tot
bctalen, of niet voldoen van een vonnis of bevel, zal worden civi~le gevang~n
verleend of uitgereikt door het Hooge Hof, of eenig ander zettmg Toor achuld,
. . 1n
. zakyen waann
. d e verweerd er of an d er geenemiddelen
waar verweerder
. l
H of 1n
c eze p rovmCle,
bedt
partij, tegen wien zoodanig lastbrief voor civiele gij se ling aan het vonnis te
gezocht wordt, uitgereikt to warden, zal aantoonen, tot tevre· voldoen.
denheid van het H0f bij hetwelk zoodanige applicatie is
gedaan, dat zulk verweerder of ander partij voorzegd geen
eigcndo111 of middelen genoegzaa111 heeft 0111 gezegd vonnis
of bevel in geheel of gedeeltelijk te voldoen.
2. Deze \Vet zal aunvang nomen en in working trecien van In werking treden
en na de afkondiging er van in de Gou1wrnement~ Oow·a1tf. der Wet.
Gegevon ten Gou vernementskuize, dezen Tienden dag
van Februarij, 1881.
Op la.st van Zijno Excellontie, den Administrateur,
GEORGE HUDSON,
K oloniale Secretaris.
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WET No. 8, 1881.
(Vastgcsteld door den Gouverneur der Transvaalsche
Provincie, met ad vies en consent dcr
W etgevcnde Vergadering.)
"Om te voorzien in de toclating van hchoorlijke bevoegde
pcrsonen om in deze Provincie tc practiseeren als
Genees-, Heel- en Verloskundigen, Apothekers, Chemisten en Drogisten, en ter betere regeling van den
verkoop van Drogerijen en Medicijnen."

[Deze 'Vet is gedceltelijk gewijzigd door,Vet No. 2, 1886,
en geheel vervangen door Wet No. 12, 1886.]

(Get.)

W. OWEN LANYON,
Administrateur.

WET No. 9, 1881.
(Vastgesteld door den Gouverneur der Transvaalsche
Provincie met advies en consent der
W etgevende Vergadering.)
"Om den Landdrost van Pretoria te ontslaan van zekere
diensten hem door de Wet opgelegd."

Inl~iding. ·

NADEMAAL het wenschelijk is om den Landdrost van
Pretoria te ontslaan van de dienst om belastingen in tc
vorderen en zekere andere pligten in verhand en te zamen
met de invordering en verantwoording van publieke inkomsten
van het distrikt ;
En om andere voorziening te maken voor het verrigten
van genoemde diensten :
Zij het daarom vastgesteld door den ambtenaar, administrateerende het Gouvernement der Provincie Transvaal, door
en met ad vies en consent der W etgevende Vergadering dier
Provincie, als volgt : Fiskale pligten van
1. Alle belastingen verschuldigd en betaalbaar, en alle
den L~nddrost van geldsommen verschuldigd en toebehoorende aan het GouvernePretoria aanopgeden
• · en a11 e an d ere zoo d amge
· b e]astmgen
·
Thesaurier
ment d er J:l rovmme,
en
drsgen.
geldsommen als betaalbaar zijn gemaakt door zekerc wetten,
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Ordonnantien en Volksraadbesluiten, aan de Landdrosten der
verschillende distrikton, :mllen in het distrikt Pretoria betaalbaar zijn aan den Thesaurier ten zijnen kantore te Pretoria.
De magt uitgeoefend en de voorregten toegestaan aan Landdrosten tot invordering van belastingen en hot ontvangen en
verantwoorden van publieko inkomston, worden hij dozen
opgedragen aan den Thesaurier der Provincie, en zullen door
hem worden uitgeoefencl en gebruikt in betrekking tot alle
belastingen tot dus verre hetaalbaar aan den Landdr<Jst van
Pretoria. 1) l\Iits, hoewel, dat de Landdrost van Pretoria, E.xceptie met heals hier te vorcn, zal uitoefenen alle pligten op hem gelegd, trekking t?t paiisen
aangaande het uitreiken van passen aan kleurlingen onder der kleurlmken.
de voorzieningen van vVet No. 6 van 1880. 2)
2. De landrost van Pretoria distrikt zal hekend zijn en Landdrost van
genoemd worden als "Resident Magistraat," en uitgenomen Pretoria .~al hhuna
· 1en t 1\.f
.• t t
bekend ZlJn en
· ·
cl e voorzwnmgen
c] ezer we t za1 d e R esH
n ag1s raa van genoemd worden
ket distrikt Pretoria uitoefenen de magt, vervullen de diensten als "'Resident
en gc>nieten de regten die nu of later door Landdrosten dezer Magiiitraat."
Provincie zijn of zullen ''rordon uitgeoefend, en waar ook in
eene wet, lastgeving, of Volksraadbesluit het woord Landdrost staat, zal die naam in het geval van distrikt Pretoria
gerekend en uitgelegd worden te becloelen den Resident
Magistraat aldaar.
3. W at ]n een bevel, wet of Volksraadbesluit onbestaan- Herroeping van
of strijdig mogt zijn met een der bepalingen dezer wet wordt we~ten hiermede in
· t•1gd .
itrijd ·
b IJ.· d eze t eruggeroepen en verme
4. Doze wet zal beginnen en in working treden van en In werking treden
na een datum to bepalen bij proclamatie door den Admini- der Wet.
strateur van het Gouvernement der Provincie Transvaal;
die zal gepubliceerd worclen in de Transvaalsche Gouvernements o~urant.
Gegeven ten Gouvernementshuize, dezen· lOden dag van
Februari 1881.
Op last van Zijne Excellentie, den Administrateur,
GEORGE HUDSON,
Koloniale Secretaris.

. ~) Gewijzigd door de aanstelling van een Civiele Commissaris voor
d1strwt Pretoria, welke aanstelling- goedgekeurd werd door V. R. B.B.,
25 Sept. 1884, art. 626 en G .Tulij l£85, art. 651. Art.1 van Wet No. 10,
1885. bepaald ook, dat alle directc Belastingen in het distrikt Pretoria
betaalbaar zijn bij den Civ. Commissaris.
2) Zie ante bl. 748.
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WET No. 10, 1881.
(Vastgesteld door den Gouverneur der Transvaalsche
Provincie met advies on consent dor
\Votgevende Vergadering.)
"Voor de toekenning . aan Hare 1\fajesteit zekere somma's
geld om zekere uitgaven van het Civiele Gouvernement
en zekere andere onkm~ten, verbonden met de openbare
Dienst, voor het jaar Een Duizend Acht Honderd
Een en Tachtig, tc dekken."
[Deze Wet zijnde slechts de Begrooting voor het jaar ·
1881, is niet geplaatst.]

No. 26.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
De navolgende Departemcntale Instructien, uitgevaardigd
in verband met Regulatien Art. 1, Gou vernements Kennisgeving, No. 5, 1881, 1) worden hiermede ter algemeene informatie bekend gemaakt.
Op last van Zijne Excellentie,
C. E. STEELE,
Commissaris van Finantien
en Inkomsten.
Pretoria, ·4 1\.faart, 1881.

DEP ARTEMENTAU~ INSTRUCTIEN VOOR DE LEIDING
V AN WOUDBEAMBTEN.

GrondTlakten der
1. De grondvlakten der wouden moeten in afdeelingen
wouden in a!deelin· verdeeld worden geschikt voor toekomstige gedeelten aan
gen te Terdeelen.
k d
.. '
d
~

wer en e partiJen te wor en a1gestaan.

Groote der afdeeling
2. De grootte der afdeelingen moet noodzakelijk in uitnr~cbillend.
gebreidheid verschillen, maar zij moet zoo klein als mogelijk

gemaakt worden. In a.lle waarschijnlijkheid zal het gevonden
worden, dat blokken eene grondbreedte van 500 yards of
daaromtrent hebbendeJ de meest geschikste zijn zullen.
1) Zie ante, Bl. 977.
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Elke afdeeling m.oet genommerd en geregistreerd worden. Afdeelingen
Zij moeten door stompen (natuurlijke of andere) afgebakendgeno~merd en
.c. t
worden, gepl aatst op k ort e a1s
an d en. H et nommer d er a1'.!!d ee- geregustreerd.
ling en pijlen de rigting der grenslijnen aanwijzende, moeten
op de stompen met verf aangemerkt of ingesneden worden.
3. Aan elke afdeeling moet eene bij zondere bladzij de in Eene bladzijde in
het register gegeven worden, te worden gehouden als eene Regis~er voor elke
volmaakte aanteekening van de uitgebreidheid tot welke elke afdeehng.
afdeeling bewerkt is.
4. Na gedaan aanzoek om timmerhout in de wouden Toekenning van
te zagen zal eene licentie toegekend worden na betaling van licentie belasting
· zege1s ge1n
.. tbetaalbaar in zegels.
·
h reven b ed rag. D e b e1as t'mg za1 111
h et voorgesc
worden, welke op zoodanige wijze zal worden aangehecht,
dat indien zoodanige licentie van het tegenblad (souches)
afgescheurt wordt een gedeelte van het zegel op de licentie
aangehecht moet blijven.
5. Het tijdperk voor welke de licentie in kracht blijft, Boeking van licentie
te zamen met het seriesgewij"ze no mm er van zoodanige licentie in Register.
moet in het in paragraaf 3 aangehaalde register gegeven
worden. Eenige hernieuwing van licentie voor voortgezette
werking in de afdeeling moet ook aangemerkt worden.
Dit register is inderdaad bedoeld als eene aanteekening Bedoeling van
van alle informatie die de licentie be vat, welke van tijd tot Register.
tijd met betrekking tot elke afdeeling van het W oud toegekend wordt.
6. Zoodra de verschillende afdeelingen van uitgegroeit ~luiten van af~~e
hout geruimd zijn, zullen zij voor een tijdperk van jaren lmgen voo.r een tlJd.
d .
h
..
d perk van Jaren.
ges1ot en wor d en d at toere11cen IS om et opgroeiJen er
jonge boomen te bevorderen. Het t~jdperk voor welke besloten
wordt zoodanige afdeelingen te sluiten zal in het register
aangemerkt worden. In geen geval zullen licentien om bout
te kappen in zoodanigen Reserven verleend worden.
7. Het zal de spiciale pligt der Woudbeambten zijn om Pligt der woudbevoorzigtigheidsmaatregelen voor de bescherming uer Reserven ambten, betreffende
te nemen,. d at .~s
· .L~.~e ze~9en? d oor h et a fb ran d en van gras In
. en
Reserven,
plakken
aanleggen
van
bun onm1ddehJke nab1Jhe1d (om schade door vuur voor te milietuinen.
komen) door het ruwe omheinen van zoodanige afdeelingen
die als toegangen tot zulke Reserven dienen kunnen, enz., enz.
Z~j zullen verder het plakken van inboorlingen of het aanleggen van mielietuinen beletten en stappen voor het schutten
van vee nemen, dat in deze Reserven gevonden wordt.
8. Woudambtenaren moeten zoo spoedig mogelijk den Woudambtenaren
Commissaris van Finantien en Inkomsten met een staat zu1len Com.missaris
·
·
.
.
met gespemficeerde
voorZien, 1n welke het getal der afdeehngen 1n welke de Staat voorzien en
wouden onder hun bestuur verdeeld en de uitgest.rektheid Rapport betreffende
tot welke zij bewerkt aangemerkt zijn. Zij moeten diegenen het een en ander.
opnoemen welke kunnen opengelaten en diegenen welke gesloten moeten worden. In het laatste geval moet de tijd
V?or welke de afdeelingen in hun opinie moeten worden
mtgehouden door hun opgemerkt worden.
G3
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Een gewijzigde staat van dezen aard moet kwartaalswijze ingezonden worden.
Voorkeur aan woon9. De belangen der in het woud woonachtige zagers
achtige zagers te
moet in het oog gehouclcn worc1cn, als bij voorbeeld, bun
geven.
de voorkeur gevende van afdeelingen die in de onmiddelijke
nabijheid der gedeelten zijn waar zij thans werkzaam,
of van zulke die in de nabijheid van hunne woningen gelegen zijn.
Registers van stand10. vVoudambtenaren moeten een register der standplaatsen toegekend plaatsen houden die aan zagers, handelaren en anderen,
aan zagers enz.
onder de bepalingen van Artt. 14 en 15 der Regulatien,
toegekend zijn. Zie Gouvernements Kennisgeving, No . .5, van
17 Januarij, 1881. 1)
Wat in zoodanig
De datum van zulke toekenningen, van de betaling der
Register moet aan- schuldige huur en der remise van het bedrag aan den
gemerkt worden.
Landdrost van' het distrikt, moeten behoorlijk in zoodanig
register aangemerkt worden.
Belasting te worden
11. De belastingen te warden ge1nt op gekapte of uit de
geint in zegels.
bosschen weggevoerde timmerhout in zegels betaalbaar zijnde,
zal het verpligtend voor de W oudambtenaren zijn, om een
voorraad van zegels voor het gemak van het publiek ter
verkoop te houden.
Vergoeding van
Eene vergoeding van 2!- percent zal aan Woudambte2!- percent bij aan- naren toegestaan word en bij aankoop van zegels die door
koop van zegels door h
·
·
woudbeambten.
en vo1gens ·de termen van Gouvernements K enmsgevmg,
197, d.d., 17 September, 1880, gemaakt wordt. 2)

(Get.) W. BELLAIRS,
Administra teur.

PROOLAMATIE, 3)
Door Zijne Excellentie WILLIAM BELLAIRS, Schildknaap,
Ridder van de Meest Eervolle Orde van het Bad, Brigadier
Generaal bij de Staf van Hare Majesteits Leger, Administrateur van het Gouvernement der Transvaalvaalsche
Provincie.
Inleiding.

NADEMAAL zekere inwoners wonende te Nieuw Scotland en elders, bekend als "Roburnia Dorpsgrondgebied
Maatschappij," de plaatsen "Melrose" en "Eldon Hills," in
het blok Roburnia, Wijk Nieuw Scotland, Distrikt Lijdenburg,
1) Zie a.nte bl. 977.
2) Eene premie van 2~ per cent toestaande aan Procureurs, Transport Uitmakers en Bank Etablissementen op aankopingen van Revenuzegels op bedragen van niet minder dan £20.
3) Afgekeurd door V.R.B. 8 November 1881, art, 368. Regering ge·
machtigd Roburnia onder den naam van Amsterdam te proclameeren,
Zie V,R.B. 5 Julij 1882, art. 716.
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met het doel gekocht hebbende om aldaar een nieuw dorp
op te rigten en t.e stichten, en zoodanig dorp opgerigt en
ge8ticht, en aanzoek gedaan hebbende bij het Gouvernement
van dit Grondp;ebied om het dorp onder het bestuur en administratie van gezegde Gouvernement te plaatsen: en nademaal
genoemd dorp verondersteld wordt van groot voordeel te zijn
voor de inwoners in de buurt wonende:
Zoo is het, dat ik bij deze proclameer en bekend maak, De plaatsen Melrose
dat van af den 9den dag van Junij 1881, de gezegde nieuwe e~ Eldo~ Hills, wijk
N1euw Scotland,
. d , ge1egen op genoem d e p1aat sen "Mel rose , distrikt
dorpsgrond geb1e
Lijdenburg
en "El don Hills, in de Wijk Nieuw Scotland, in het Distrikt als dorp Roburnia
van Lijdenburg, te worden genoemd het dorp
verklaard.
ROBURNIA,
een dorpsgrondgebied zal zijn, onderworpen aan de administratie, beheer en bestuur van het Transvaalsche Gouvernement, en de administratie er van zal in handen worden
gesteld van ambtenaren welke hierna door het Gou vernement
zulllen worden aangesteld.
GOD BEHOEDE DE KONINGIN.
Gegeven onder mijne hand en zegel ten Gouvernementshuize, Pretoria, dezen elfden dag van Junij, 1881.
Op last van Zijne Excellentie,
GEORGE HUDSON,
Koloniaal Secretaris.

WET No. 11, 1881.
Vastgesteld door den Administrateur der Transvaalsche Provincie, met ad vies en consent der W etgevende
Vergadering.
"Om voorziening te maken voor het beter Bestuur en
betere Regtsbedeeling onder de Inboorling-bevolking
dezer Provincie."

[Deze wet is herroepen door Wet No. 4, 1885, Art. 15].
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1
)

waarborg v. zelfbeHare Majesteits Commissarissen voor de regeling van
stuur ond~rw.o~pe? het Transvaalsche Grondgebied, behoorlijk aangesteld als zooaan dHe ~-fuz!ret1 n.1tteit danig bij eene Benoeming gepasseerd onder de Koninklij ke
van . J.'- aJeS e1 .
d
d
·

hand en zegel, en ge ateerd den 5 en A pnl 1881, ondernemen en waarborgen hierbij uit naam van Hare Majesteit,
dat van en na den 8sten Augustus 1881, geheel Zelfbestuur,
onderworpen aan de Suzereiniteit van Hare Majesteit, Hare
erfgenamen en opvolgers, zal toegestaan worden aan de inwoners van het Transvaalsche Grondgebied, op de volgende
term en en conditiE:in en onderworpen aan de VGlgende · be-\
perkingen en grenzen : Omschrijving en
ARTIKEL 1. Het gezegde grondgebied, hierin nader gegrenzen der Trans- noemd de Transvaal Staat, zal omvatten het land liggende
vaal Staat.
binnen de volgende grenzen, als volgt:Zuidelijke grenzen
Beginnende van het punt waar de noord-oostelijke grenstusschen .:aepubliek lijn van Griqualand West de Vaalrivier snijdt; langs den
en
VnJst.aat.
loop der Vaalrivier op tot het punt waar zij zamenloopt met
de Kliprivier; van daar den loop van de Kliprivier op tot het
punt waar zij zamenloopt met de spruit genaamd Gansvlei;
van daar de Gansvlei Spruit op tot haar oorsprong in den
Drakensberg; van daar tot een baken in de grenslijn van
Natal, regt tegenover en digt nabij de bron van den Gansvleistroom gelegen; van daar in eene noord-oostelijke rigting
langs den rug van den Drakensberg, scheidende de waters
die in den Gansvleistroom vloeijen van de waters die in de
bronnen van de Buffelsri vier vloeij en, naar een baken op
een punt waar deze berg ophoudt een doorgaande keten
te zijn; van daar naar een baken op de vlakte ten noordoosten van de laast omschreven baken ; van daar naar de
naaste bron van een kleinen stroom, genaamd VerdeelingsGrens tusschen
stroom ("Division-Stream"); van daar langs dezen ("VerRepubliek en Natal. deelings") stroom af; welke de zuidelijke grens uitmaakt van
de plaats "Zandfontein," het eigendom van de heeren Meek,
naar zijn zamenloop met de "Coldstream ;" van daar met de
Coldstream af tot haren zamenloop met de Buffelrivier of
Umzinjatirivier; van daar af met den loop van de BuffelTusschen Republiek rivier tot aan den zamenloop daarvan met de Bloedrivier;
en Zulu Land.
van daar den loop op van de Bloedrivier tot waar zij zamenlbopt met de Lijnspruit of Dudusi; van daar de Dudusi op
tot aan haar bron ; van daar 80 yards tot baken I, gelegen
op een tak van de N'Qaba-Kahawana Bergen, van daar 80
tree (yards) tot aan de N'Sontorivier; van daar met de
N'Sontorivier tot haren zamenloop met de Witte Umvulozi-

°·

1) Vervangen door de London Conventie 27 Februari 1884.
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nvier; van daar met de Witte Umvulozirivier op tot aan
een witte rots waar zij zich verheft; van daar 800 tree (yards)
naar den Kambula Heuvel (Baken II); van daar tot aan de
bron van Pemwanarivier, waar de weg van Kambulakamp
naar Burgerslager doorgaat; van daar met de Pemwanarivier
af tot aan haren zamenloop met de Bi vanari vier; van daar
de Bivanarivier af tot haren zamenloop met de Pongolorivier;
van daar af met de Pongolori vier tot waar zij door de
Lebombo bergketen gaat; van daar langs den top van de
Lebombo bergketen tot het N oordelijke toppunt van den
N'Yawosheuvel in die keten (baken XVI); van daar tot de Tusschan Republiek
Noordelijke piek van de Inkwakweni Heuvels (baken XV); en Zwasi Land.
van daar tot . aan Sefunda, een rotsheu vel afgesneden van
en aan het N oord-Oostelijk einde van de Witte Koppies
en ten Zuiden van de Muzanarivier (baken XIV); van daar
tot een punt op den afhang nabij den rand van de Mantanjeni, hetwelk de naam is gegeven aan ket Zuid-oostelijks
gedeelte van de Mahamba Heuvels (baken XIII); van daar
tot aan de N'Gwangwana, een tweepuntige heuvel (de eene punt
is kaal, de andere boschachtig, zijnde de baken op de eerste) op
den link er oever van de Assegaairi vier en met den loop op van
de Dadusaspruit (baken XII); van daar tot aan de Zuidelijke
punt van Bendita, en rotsheuvel op een vlakte tusschen de
Kleine Hlazane en Assegaairivieren (baken XI); van daar tot
het hoogste punt van Zulukaheuvel, om den Oostelijken afhang
waarvan de Kleine Hlozana vloeit, ook genaamd Ludaka of
Modderspruit (baken X); van daar tot aan de baken bekend
als Viljoens, op N'Dukoheuvel; van daar tot aan een punt
noordoost van Derbyhuis, bekend als Magwazidili's baken,
van daar tot aan de Igaba, een kleinen heuvel aan de Umqwempisirivier, ook genaamd J oubert'sbaken, en bekend. aan de
kaffers als Piet'sbaken (baken IX); van daar tot het hoogste
punt van de N'Dhlovu-Dwalili (of Houtbosch), een heuvel
op den noordelijken over van de Umqwempisirivier (baken
VIII); van daar tot aan een baken op de eenige afgeknotte
rots, omstreeks 10 voet hoog en omtrent 30 tree (yards)
in omvang op haren basis, gelE'gen op de Zuidzijde van de
Lamsamaneheuvelketen, en overziende de vallei van de groote
Usuterivier; deze rots zijnde 45 tree (yards) ten noorden van
den weg van Cambden en het Meer Banagher naar de bosschen aan de Usutorivier (somtijds Sandhlanasbaken genoemd) (baken VII); van daar tot aan de Gulangwana ofibubulundi, vier gladde kale heuvels, de hoogste in de nabuurschap, gelegen ten zuiden van de Umtulirivier (baken VI);
van daar tot aan een platte klip, 8 voet hoog, op den top
van de Busuku, een lage rotsachtige keten zuid-west van de
Impulazirivier (baken V); van daar tot aan een lagen kalen
~e~vel, op het noord-oosten van en overziende de Impulazir~v~er, ten zuiden daarvan zijnde een tak van de ImpulaziriVIer, met een belangrijke waterval, en de weg van de rivier
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passeerende 200 yards ten noord-westen van de baken (baken
IV) ; van daar naar het hoogste punt van de Mapumula
keten, de waterscheiding van de Kleine Usuturivier in het
noorden en Umpulazirivier in het zuiden, de heuvel waarvan
de top een kale rots is, plotseling afloopende naar de Kleine
Usuto (baken III); van daar naar het westelijke punt van
een dubbelpuntigen rotsachtigen heuvel, steil aan alle zijden,
genaamd Makwana, hare top zijnde een halve rots (baken II);
van daar naar den top van een ruwen heuvel van belangrijke hoogte, plotseli~1g afdalende naar de Komatirivier, zijnde
deze heuvel het noordelijke uiteinde van de Isilotwani keten,
en afgescheiden van de hoogste piek van de keten Inkomokazi (een scherpe kegel) nabij een diepen nek (baken I) (op
een bergrand in de regte lij n tusschen bakens I en II is
een tusschen-baken.)
Van baken I loopt de grenslijn naar een heuvelloope11de
door de Komatiri vier en van daar langs den kruin van den
heuvelketen bekend als de Makongna, die noord-oost en
zuid-west loopt naar Kamhlubanapiek; van daar in een regte
lijn naar Mananga, een punt in de Lebombobergketen, en
Tusschen Republiek van daar naar het naaste punt in de Portugeesche grens
en Port. bezitt.ingen. op de Lebombobergketen; van daar langs de toppen van de
Lebombobergketen naar het midden van de Poort waar de
Komatirivier er doorgaat, genaamd de onderste Komatipoort; van daar in een noord-bij-oostelijke rigting naar Pokioenskop, gelegen op den noordelijken kant van de Olifantsrivier, waar het door de keten gaat; van daar omtrent noordnoord-west naar de meest nabijzijnde punt van Serra di
Tusschen Republiek Chicundo; en van daar tot aan den zamenloop van de Pafurien Matabele Land. rivier met de Limpopo- of Krokodilrivier- van daar den loop
ten N oorden en ten
· · t ot h et pun t waar
'
d e M~riCOVIer
·
·
Noord Westen
op van d e L'1mpoponv1er
Khama's Land.
er in valt. Van daar den loop op van de Maricorivier tot
Derdepoort, waar zij loopt door een lage keten van heuvels,
genaamd Sikwane, een baken (No. 10) zijnde opgerigt op den
rand van gezegde keten, nabij en westwaarts van de oevers
van de rivier; van daar in een regte lijn, door deze baken naar
een baken (No. 9), opgerigt op den top van dezelfde keten,
omstreeks 1700 tree (yards) afstands van baken No. 10; van
daar in eene regte lijn naar een baken (No. 8) opgerigt op het
Noord Westelijke hoogste punt van een alleenstaande heuvel, genaamd Dikgrenzen tusschen
gagong of Wildebeestkop, zuid-oostwaarts gelegen van en
.Republiek en
Secheli's Land.
omstreeks 3~ mijl afstands van een hooge heuvel, genaamd
Mori pe ; van daar in eene regte lij n naar een baken (No. 7)
opgerigt op den top van een alleenstaande heu vel of koppie,
vormende het oostelijke einde van de heuvelketen, genaamd
Moshweu, gelegen noordwaarts van en omstreeks twee mijlen
afstands van een groote alleenstaande heuvel, genaamd
Chukudu-Chochwa; van daar in eene regte lijn naar een
baken (No. 6) opgerigt op den top van een heuvel, vormende
gedeelte van dezelfde keten Moshweu; van daar in eene regte
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lijn naar een ba~en (No. 5), opgerigt op den. top van een
puntige heuvel In dezelfde keten;. van daar In eene regte
lijn naar een baken (No. 4) opgengt op den top van het
'V estelijke einde van dezelfde keten; van daar in eene regte
lijn naar een baken (No. 3) opgerigt op den top van het
noordelijke einde van een lage boschachtige heu vel of koppie
nabij en oostwaarts van de N otwaneri vier; van daar in eene
regte lijn naar den zamenloop van den stroom genaamd MetsiMasew ha ne met de N otwaneri vier (No. 2); van daar den loop Westelijke grens
op van de Notwanerivier naar Sengoma, zijnde de poort waar vroegere ..Keat
de rivier gaat door de Dwarsbergketen; van daar, als be- Award l1Jn.
schreven in de uitspraak gegeven door Luitenant-Gouverneur
Keate, gedateerd den 17den October 1871, 1) bij Pitlanganyane
(naauwe plaats), Deboaganka of Schaapkuil, Sibatoul (kale
plaats) en Maclase naar Ramatlabama, een kuil aan een
spruit ten N oorden van de Moloporivier. Van Ramatlabama
zal de grenslijn loopen naar den top van een alleenstaanden
heuvel, genaamd Leganka; van daar in eene regte lijn, passeerende noord-oost van een kafferstatie nabij Buurmansdrift
aan de Moloporivier tot aan dat punt aan den weg van Mosiega
naar de oude drift, waar een pad uitdraait door de kafferstatie
naar de nieuwe drift lager af; van daar tot Buurmans oude
drift; van daar in een regte lijn naar een gemerkte en alleenstaande partij boomen nabij en ten noord-westen van het
woonhuis van C. Austin, een huurder op de plaats Vleifontein, No. 117; van daar in een regte lijn naar de noo:rdwestelijke hoekbaken van de plaats Mooimeisjesfontein, No.
30; van daar langs de westelijke lijn van genoemde plaats
Mooimeisjesfontein en in verlenging daarvan zoo ver als de Zuid Westelijke
weg loopende van Ludiksdrift aan de Moloporivier, voorbij grens tusschen
· t ot aan de zou t pannen Bechuana
Republlek Land
en
· van M oo1meiSJeS10n
· · · i! t mn
h e,t woon h ms
en
nabij Hartsrivier; van daar langs den gezegden weg tot een Griqualand West.
punt daarop, acht mijlcn ten N oorden van het woonhuis van
Gouws aan de Zoutpan; van daar in een regte lijn tot een
punt een mijl regt west van de meer noordelijke pan, gemeten
van haren westelijken kant; van daar in eene regte lijn naar
de meest westelijke baken van de plan,ts Rietpan, No. 150;
van daar langs de lij n van de gezegde plaats naar d3 drift .
aan de Hartsrivier, nabij de ingevallen huizen, bekend als
Liebenbergs; van daar af met de Hartsrivier naar de drift
omstreeks twee en een half mijl beneden Mamusa en tegenover het woonhuis van Theodore Doms; van daar in een
regte lijn naar den top van een alleenstaanden heuvel, bekend
als Koppie Enkel, gelegen tusschen de Vaal- en Hartsrivieren
en omstreeks 36 mijlen van Mamusa, en omstreeks 18 mijlen
ten Noorden van het dorp Christiana; van daar in een
reg.te lijn naar dat punt op de noord-oostelijke grens van
Gnqudand West, als afgebakend door den landmeter Ford,
----------------------------~----------

1) Niet gepubliceerd.
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waar twee plaatsen, geregistreerd onder Nos. 72 en 75, bij
elkander komen, omstreeks halfweg tusschen de Vaal- en
Hartsrivieren, gemeten langs de gezegde grensiijn van Griqualand West; van daar naar het eerste punt waar de Noord-oostelijke grenslijn van Gripualand West de Vaalrivier snijdt.
Regten door H. Maj.
2. Hare Majesteit behoudt voor haarzelve~ hare Erfgevoorbehouden.
namen en Opvolgers voor :Benoeming van
a. Het regt om van tijd tot tijd te benoemen een Britschen
Britsche Resident.
Resident in en voor genoemden Staat, met zulke pligten en bevoegdheden als hierna zijn omschreven.
b. Het regt om in tij den van oorlog trocpen te verDoorvoer van
troepen in tij d van
voeren door genoemden Staat of ingeval van vrees
oorlog.
voor een onmiddelijken ooriog tusschen de Suzereine
magt en eenigen Buiteniandschen Staat of naturellen
Stam in Zuid Afrika, en
c. Het toezigt op buitenlandsche betrekkingen van geToezigt op buitenlandsche betrekkinnoemden Staat, insluitende het aangaan van traktaten
gen tusschen Transen het regelen van diplomatieke onderhandeiingen met
vaal en vreemde
vreemde Mogendheden, moetende zulke onderhandemogendheden.
lingen gevoerd worden door middei van Hare Majesteits
diplomatieke en consulaire beambten buiten 's lands.
Alle voor en na de
3. Zoolang ze niet veranderd zijn door den Voiksraad
annexatie gepa~~
of eenige andere bevoegde autoriteit, zullen alle wetten zooseerdewetten
bhJ--en we l d'1e welk e gepasseer d ZIJn
·· voor
// as
1 na' d e annexat'1e van h et
van kracht te~zij
door Volk~raad
Transvaalsche Grondgebied aan Hare Majesteit Domeinen,veranderd.
behalve in zoover als zij onbestaanbaar of tegenstrijdig zijn
met de voorwaarden van deze Conventie,- van kracht zijn
en blijven in den gezegden Staat, in zoover als zij daar van
Geene wetten op
toepassing zijn zullen. Met dien verstande dat geene toeInboorlingen van komstige wetsbepaling speciaai betreffende de beiangen van
kracht zonder toe- . b
r
· 1' ht of euec
.C!'
t zaI h ebb en In
· d en gestemming van H. M. ID oor 1ngen, een1ge uac
zegden Staat, zonder daarvoor de toestemming van H. Majesteit, Hare Erfgenamen en Opvolgers vooraf verkregen te
hebben en die ter kennis gebracht zijn aan het Gouvernement
van den gezegden Staat door den Britschen Resident, met
Terugtrekken van dien verstande, dat in geen geval het terugtrekken of verwetten geen terug- anderen van eenige wetten, gepasseerd gedurende het Britsch
werkende kracht.
gezag, een terugwerkende kracht zal hebben, om van onwaarde
te maken eenigerlei handelingen gedaan of schulden aangegaan
krachtens zuike wetten.
Overname van Be4. Op den 8sten dag van Augustus 1881, zai het Bestuur
stuur me~ a~le regten over den gezegden Staat zamen met alle regten en veren verphgtmgen op I' .
' d e en alle Staatse1gendommen,
.
p 1gtmgen d aartoe b eh ooren
8 Aug. lSSl.
overgenomen ten tijde der annexatie, buiten en behaive het
ooriogsmaterieei overgegeven worden aan de Heeren
STBFANUS JoHANNES PAuLus KRUGER,
MARTHINUS W ESSEL PRETORIUS, en
PETRUS JACOBUS JouBERT,

of hunnen opvolger of opvoigers, die dadelijk eene verkiezing
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voor een Volksraad zullen doen plaats hebben en bijeenroepen, Bijeenroepen van
en de Volksraad zoo verkozen en bijeengeroepen zal beslissen Volksraad.
over de verdere administratie van het Bestuur van den gezegden Staat.
5. Alle vonnissen, gepasseerd of uitgesproken over per- Vonnissen voor missonen welke mogen schuldig bevonden zijn aan misdaden dahdendtegen be·
·· · met d e r.ege1en va~ b esch.. aalU
.L'-1
aaD oorlogwezen
stnJdig
oor1ogvoeren, b ega~n se
behoorlijk te word en
gedurende de JOngste VIJandebjkheden, zullen behoorllJk uitgevoerd.
worden uitgevoerd en geene verandering of verzachting van
zulke uitspraken zal gemaakt of toegestaan worden door het
Gouvernement van den Transvaalschen Staat zonder Rarer
Majesteits toestemming medegedeeld door den Britsche Resident. Ingeval er eenige gevangenen in eenige van de gevangenissen van den Transvaal Staat mogen wezen~ wier respectieve
vonnissen voor gevangenzetting gedeeltelijk verminderd mogen Verzachting van
ziJ'n door Rarer Maiesteits Administrateur of eenig ander zood.anige vonnissen
~
~
. d . vere1scht toestemambtenaar het bestuur voerende, zal zoodamge vermm ermg ruing van Hare Maerkend en in acht genom en word en door het toekomstige jesteit.
bestuur van den genoemden Staat.
6. Hare Majesteits Gouvernement zal behoorlijke vergoe- Vergoeding voor
ding geven voor alle verliezen of schade geleden ter oorzake verliezen en schade
.
h
. A
lk veroorzaakt door de
van zu lk e d a d en al s h 1erna omsc rev en 111 rt, 8 , we e vijandelijkheden.
begaan mogen zijn door Rarer Majesteits troepen gedurende
de laatste vijandelijkheden, uitgenomen voor zoodanige verliezen of schade als waarvoor alreeds vergoeding mogt gegeven zijn, en het Gouvernement van den Transvaal Staat
zal behoorlijk vergoeding geven voor alle verliezen of schade
geleden ter oorzake van zoodanige dad en als omschreven zij n
in Art. 8, welke begaan mogen zijn door het volk dat onder
de wapenen was tegen Hare Majesteit gedurende de laatste
vijandelijkheden, uitgenomen voor zoodanige verliezen of
schade als waarvoor alreeds vergoeding mogt gegeven zijn.
7. De uitspraak van alle vorderingen voor schadever- Uitspraak van schagoeding als in het laatst voorgaande artikel vermeld, zal vergoedingverw_ez~n
verwezen worden naar eene Sub-commissie, bestaande uit de naar Sub-commissie.
Edel Achtb. Heeren George Hudson, J acobus Petrus de Wet,
en John. Gilbert Kotze.
In geval een of meer van zoodanige onder-commissaris- In geval Sub-comsen niet in staat of onwillig moge zijn om te ageeren, zal ~issie niet voltallig
de overige onder-commissaris of onder-commissarissen, na 18 "
raadpleging met de Regering van den Transvaal Staat, aan
de goedkeuring van Rarer Majesteits Hoogen Commissaris
onderwerpen de namen van een of meer personen door hem
te worden aangesteld om de plaats of plaatsen aldus opengelaten aan te vullen.
De beslissing van de gezegde Sub-commissarissen of van Beslissing van Subhunne meerderheid zal finaal zijn.
commissie finaal.
De gezegde Sub-commissarissen zullen hunne werkzaam- Werkzaamheden
heden beginnen en volbrengen met alien mogelijken spoed. van Sub-co~~issie
Zij zullen al vorens eenigerlei getuigenis af te nemen of last omtrent beshssmg
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te geven dat de getuigenis zal afgenomen warden met betrekking tot eenigerlei vordering, beslissen of zulk eene vordering
kan in overweging genomen warden volgens de regelen
neergelegd in het eerstvolgende artikel.
Met betrekking tot vorderingen welke aldus in aanSub-comruissie zal
gelegenheid geven merking kurmen komen, zullen de Sub-commissarissen in
tot minnelijke
de eerste plaats alle mogelijke gelegenheid geven voor eene
schikking.
vriendschappelijke schikking met betrekking tot het bedrag
op eenigerlei vordering te betalen. En alleen in gevallen waar
geene billijke g::::-onden bestaan om aan te nomen dat een
Afnemen van getui- dadelijk vriendschappelijke schikking kan getroffen warden,
genis.
zullen zij er toe overgaan om getuigenis te nemen of gelasten
dat er getuigenis genomen zal warden.
:Magt van Sub-cornV oor het nemen van getuigenis en daaromtrent te rappormissarissen om afge- teren kunnen de Sub-commissarissenafgevaardigden aanstellen
vaardigden aan te .
' d
· h
1
d
kl ·
h '
tellen om verkla- the zon er verzu1m unne notu en van -ever armgen en un
~ingen af te nemen. rapporten aan de Sub-commissarissen zullen toezenden.
Bepaling van
De Sub-commissarissen zullen hunne zittingen en de
zittingen.
zittingen van hunnen gedeputeerden op zoodanige wij ze bepalen dat alle. gemak- worde verschaft aan de betrokkene
partijen en hunne getuigen. In geen geval zullen andere
kosten toegekend warden aan de eene of and ere zij de dan de
Toekenning van
getuigen-kosten.
werkelijke en billijke onkosten van getuigen, wier getuigenis
gecertificeerd is noodzakelijk te zijn door de Su_b-commissarissen. Geen rente zal op het bedrag van eenige vorderingen
Geene rente op
vorderingen.
loopen, uitgenomen als hiernader in voorzien is. De gemelde
Sub-commissarissen zullen onmiddelijk na beslist te hebben
Kennisgeving van over eenigerlei vordering van hunne uitspraak kennis geven
uitspraak aan
aan het Gouvernement waartegen zoodanige uitspraak is geGouvernement.
daan, alsook aan den eischer.
Salaris van SubHet bedrag van_ salaris betaalbaar aan de Sub-commiscommissie dcor
sarissen en hunne gedeputeerden zal bepaald warden door
Hoogen commissaris d
H oogen C
·
· na d at a11' e vor d enngen
·
b esl'1st zu11en
bepaald, en door
-~n
. omm1ssans,
beide Regeeringen ZlJn. Het Bntsche Gouvernement en het Gouvernement van
na evenredigheid te den Transvaal Staat zullen een geevenredigd aandeel hetalen
betalen.
van gezegd salaris, en van gezegde onkosten van de Subcommissarissen en van hunne gedeputeerden, overeenkomstig
de bedragen tegen hen in het bijzonder uitgesproken.
Regelen voor de lei8. Om te onderseheiden de vorderingen die aangenomen
d_ing der Commissa- of verworpen zullen warden, zullen de Sub-Cowmissa.rissen
nssen.
geleid warden door de volgende regelen, namelijk: Schadevergoeding zal toegestaan warden voor verliozen of schade
geleden ter oorzake van de volgende daden, begaan gedurencle
de laatstc vijandelijkheden, namelijk: (a) kommandering,
inbeslagneming, verbeurdverklaring of vernieling van eigenJom, of schade gedaan aan eigendom; (b) geweld gedaan of
dreigementen gebezigd door gewapende personen.
Schadevergoeding
Met betrekking tot daden onder (n) zal alleen schade~~:l~~z:r~or directe vergoeding toegestaan warden voor directe verliezen.
Met be trekking tot daden die onder (h) vallen, zal sehade.
over vorderingen.
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vergoeding toegestaan worden voor werkelijke verliezen van Schadevergo~?ing
eigendom of werkelijke beschadiging daarvan, die bewezen 1v.oor werk~hJkdver.. l
d
l .
h 1ezen van e1gen om.
worden veroorzaakt te Z1Jn c oor ge wongen-ver atmg van et
eigendom.
Geen eischen voor schade wegens indirecte verliezen G.een scha~ev~rgoe
zullen aangenomen worden, uitgezonderd diegene waarvoor dmg1: ;oor mdirecte
. l
. .
k .
ver 1ezen.
in dit artikel speCia e voorz1emng gemaa t 1s.
Geene vorderingen die overhandigd geworden zijn aan Geene v~:dering~n
den Secretaris van de Koninklijke Commissie na den lsten na 1 Jukl;J 18t81 m
· aanmer1nng
·
lcomen, t enZ1J·· d e S u b-Com- aanmer
mg e worJuhj·· 1881, zu11en 1n
den genomen.
missarissen overtuigd worden van wettig verzuim.
Wanneer vorderingen voor verliezen van eigendom over- Duidelijke bewijs
wogen worden, zullen de Sub-Commissarisseu vorderen dat er van .eiyetdom
1
duidelijk bewijs van het bestaan van het eigendom geleverd vereisc •
wordt en dat het niet terug gekomen is of terug zal komen
aan den eischer.
9. Het Gouvernement van den rrransvaal Staat zal be- Betaling van vordetalen en voldoen het bedraO' van iedere vordering die tegen ringen door Trans.
.
o
.
vaalsche Gouvernehaar mtgesproken IS geworden, b1nnen eene maand nadat ment binnen eene
de Onder-Commissarissen van huune beslissing hebben ken- maand na beslissing
nis gegeven aan het gezegde Gouvernement en bij gebreke d~: Sub-commissie.
·
·
h
d G'
BIJ gebrek rente ten
van zoodamge betahng zal et genoem e ouvernement be- bedrage van zes pt·r
talen interest ten bedrage van zes percent per jaar van den cent.
datum van nietbetaling, maar Harer Majesteits Gouvernement
mag ter eeniger tijd voor zulke betaling het bedrag met den
interest, indien al eenige, betalen aan den schuldeischer in
voldoening van zijn eisch en mag het bedrag aldus betaald Magt van H. M.
voegen bij eenigerlei schuld die verschuldigd mogt zijn door ~egeering tot .beta.
. Gouvernement, as
l ling van vordermgen
cl en Transvaal Staat aan H arer MaJeSteits
hierna is voorzien.
10. De Transvaal Staat zal verantwoordelijk zijn voor Bedrag van schulcl
de balans van de schulden waarvoor de Zuid-Afraansche waarvoor Transvaal
Republiek verantwoordelijk was op den datum van de 81 .~kaa~ verantwoorde•
lJ
18.
annexat1e, te weten: de som van £48,000 wegens de leening
bij de Kaapsche Handelsbank, en £85,667 wegens de Spoorwegleening, alsook het bedrag verschuldigd op 8 Aug. 1881,
op rekening der Weeskamerschuld, welke thans bedraagt
£27,226 15 s., welke schulden eene eerste vordering zullen
zijn op de inkomsten van den Staat. De Transvaal zal daarenboven verantwoordelijk zijn voor de wettige uitgaven wettig
gedaan voor de noodige uitgaven van de Provincie sedert
de annexatie, te weten: de som van £265,000 welke schuld
t~ zamen met zulke schulden a]s veroorzaakt mogen worden
~ut kracht van art. 9 een tweede vordering zal zij n op de
Inkomsten van den Staat.
11. De schulden, hiervoren genoemd, verschuldigd door Bed rag van Rente op
den Transvaal Staat aan Harer Majesteits Gouvernement N~tionale Schuld en
· t
.
WIJze van terugbetazu ll en In erest opbrengen ten bedrage van dne en een half ling·.
percent per jaar en eenig deel van zulke schuld als onhetaald moge blijven op 8 Augustus 1882, zal terughetaal-
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baar zijn door eene betaling van interest en delgingsfonds
van zes pond en negen pence per £100 per jaar, wat de
schuld te niet zal doen in 25 jaren. De gezegde betaling
van £6 Os. 9d. per £100 zal betaalbaar zijn halfjaarlijks
in Britsche munt op den 8sten van Februarij en den 8sten
van Augustus in elk jaar; altijd op voorwaarde dat de
Transvaal Staat, in mindering van gezegde schuld betalen
zal de som van £100,000 v66r 8 Augustus 1882, en de
Vrijheid om geheele vrijheid zal hebben. om op het einde van eenig h~lf jaar
of eenig gedeelte van de geheele of ~enig gedeelte van de uitstaande schuld te
schuld te betalen. betalen.
Eigendom voor
12. Alle personen eigendom hebbende in den gezegden
8 Aug. 1881 verkre- Staat op den 8sten dag van Augustus 1881 zullen de regten
gen gewaarborgd.
·
d om bl''IJVen geme
· t en we lk e ZIJ··' geno t en h ebb en
van mgen
sedert de annexatie. Geen persoon die loijaal is gebleven
aan Hare Majesteit gedurende de laatste vijandelijkheden
zal eenigerlei overlast lijden wegens zijne loijaliteit, of bloot
Geene crimineele
staan aan eenigerlei kriminele vervolging of civiele actie
ver.volging of c~;iele wegens eenigerlei aandeel door hem genom en in verband
ache tegen loiJalen
t d'
·· d l''kh ed en, en ..a11e z.u lk e personen zu11en. v~11e
die volle vrijheid en m~. .10 VIJan e IJ
burgerlijke regten VriJheid hebben om te verbliJven In het land, met gen1etmg
genieten zullen.
van alle burgerlijke regten en bescherming voor hunne
personen en eigendommen.
Inboorlingen veroor13. Aan inboorlingen zal veroorloofd zijn om grond te
lo~fd grond te ver- verkrijgen
maar de schenking of transport van zulken
krlJgen onder zekere
~
.
.
beperkingen.
grond zal1n wder geval gemaakt worden aan, en gereg1streerd
in den naam van, de Commissie voor de Kaffer-Locatie, hierachter gemeld, ten behoeve voor zulke inboorlingen. 1)
In?oorlingen vrij:
14. De inboorlingen zullen zich zoo vrij mogen bewegen
held van_ bewegmg binnen het land als bestaanbaar is met de eischen van puonderhevig aan pas- .
wetten.
bheke orde, en om het te verlaten met het doel om elders
werk te zoeken, of voor andere wettige doeleinden, altijd
onderhevig aan de paswetten van den gezegden Staat, zooals
gewijzigd door de wetgeving der Provincie of als hierna
moge vastgesteld worden in verband met de voorzieningen
van het 3de artikel van deze Conventie.
Geen slavernij of in15. De voorzieningen van artikel 4 der Zandrivier
~~1~J;~n!a~a~0~1;;1~~~ Conventie 2) worden hierbij op nieuw bevestigd, en geene
worden.
slavern~j of inboeking naar slavernij zweemende zal door de
Regering van den gezegden Staat worden geduld.
Volle. vrijheid van
16. Er zal blijven bestaan volle vrijheid van Godsdienst
godsd1enst
·
t egen vers t ormgen
·
scherming en
vanbealle en b esc h ermmg
voor a11e G odsd'1enst'1ge
KerkgenootKerkgenootschappen, mits die niet onbestaanbaar zijn met de
schappen.
zedelijkheid en goede orde, 3) en niemand zal, wegens de
godsdien~tige gevoelens die hij moge toegedaan zijn, belet
worden om de regten van eigendom uit te oefenen.
1) Zie Veldkornet Instructie 1858, §. 50, ante, bl. 97.
Zie ante, bl. 13.
3) Zie de Grondwet art. 21, ante bl. 37 en aanteekening 1, aldaar.
2)
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17. De Britsche Resident zal van de Regering van den Regeering verpligt
hulp en ondersteuning genieten Britsche Resident
Tr ansvaal Staat zoodanige
h
k
d
d hulp en ondersteuals volgens wet aa~ e~ an t.oegestaan ..wor en voor e ning te verleenen.
behoorlijke volbrengmg ZIJner phgten. HIJ zal tevens alle
hulp ontvangen voor de behoorlijke verzorging en bewaring Toezicht van graven
der graven van diegenen van Rarer Majesteits troepen, die H. M. troepen.
in de Transvaal overleden zijn, en indien noodig, voor de
onteigening van grond voor dat doel.
18. De volgende zullen zijn de pligten en werkzaam- Pligten en werkheden van den Britschen Resident:za~mheden va~
Bntschen Resident.
(1) Hij zal pligten en werkzaamheden volbrengen Werkzaamheden gegelij'kstaande met die welke uitgeoefend worden lijk die van een
· 'd e en Konsul-Generaal.
Consul Generaal.
door een Zaakgelast1g
(2) Met betrekking tot N aturellen binnen den Transvaal Pligten met betrekStaat zal hij (a) rapporteren aan den Hoogen king tot Naturellen.
Commissaris als vertegenwoordiger van de Suzerein
over de werking en nakoming van de voorzieningen dezer Conventie; (b) aan de Transvaalsche
autoriteiten rapporteren eenigerlei gevallen van
mishandeling van Naturellen, of pogingen om
Naturellen tot oproer op te stoken, welke hem
ter kennis mogen komen; (c) zijn invloed bij de
N aturellen gebruiken ten gunste van wet en orde;
(d) in het algemeen zoodanige andere pligten
volbrengen als door deze Conventie aan hem zijn
opgedragen en zoodanige stappen nemen voor de
bescherming der personen en goederen van de
Naturellen als bestaanbaar zijn met de wetten
van dit land.
(3) Aangaande N aturellen niet in de Transvaal woon- Pligten betreffende
achtig zal hij (a) aan den Hoogen Commissaris ~aturellen die niet
·
1
·
. m Transvaal woonen de T ransvaa sche Regerrng rapporteren een1- achtig zijn.
gerlei inbreuk die aan hem gerapporteerd moge
worden als door ingezetenen van de Transvaal
gemaakt op den grond van zoodanige N aturellen,
en in geval van verschil tusschen de Transvaalsche Regering en den Britschen Resident of
er wel in breuk gemaakt is, zal de beslissing van
de Suzerein finaal zijn. (b) De Britsche Resident
zal het middel van communicatie wezen met de
N aturellen buiten de Transvaal en, onderworpen
aan de goedkeuring van den Hoogen Commissaris, als vertegenwoordigende de Suzerein, zal
hij het toezigt houden op het sluiten van traktaten met hen, en (c) zal hij scheidsrechterlijke
uitspraak doen in alle geschillen tusschen ingezetenen van de Transvaal en Naturellen buiten
de Transvaal ( als aangaande dad en welke buiten
de grenzen der Transvaal gepleegd mogen zijn)
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die naar hem door de betrokken partijen verwezen mogen worden.
( 4) Met betrekking tot het voeren van briefwisseJing
Rriefwisseling met
Buitenl. Mogendmet Buitenlandsche Mogendheden zal de Transbeden door Britvaalsche Regering met Rarer Majesteits Regering
schen Resident.
corresponderen door den Britschen Resident en
den Hoogen Commissaris.
Regeering verplicht
19. De Regeering van den Transvaal Staat zal zich
1-ich l'ltipt aan de stipt houden aan de grenzen omschreven in Artikel 1 van
grenzen omschreven d
Conven t'1e en za1 h aar b ~s t d o.en. om een1ge
·
in Art.l te houden. eze
van h are
inwoners te beletten om een1gerle1 1nbreuk te maken op
Afbakening der
gronden . buiten den genoemden Staat.
De Koninklijke
Weste1ijke grens.
Commissie zal onmiddellijk iemand aanstellen die de grenslijn afbakenen zal tusschen Ramatlabama en het punt waar
die lijn 't eerst de grens van Grikwaland \V est, halfweg
tusschen de Vaal- en Hartsrivier, raakt. De aldus benoemde
Schikking met E>ige- zal in last krijgen om eene schikking te treffen met de
naren der plaatsen eigenaars der plaatsen "Grooffout~·hL" en "Valle1'fonte£n"
Grootfontein en
· .I'd en der B aro1ongs aan den
Valleifontein te
aan ci en eenen en d e opperh 001,
treffen.
anderen kant, waarbij een billijk aandeel van den toevoer
van water dier plaatsen toegelaten zal worden ongehinderd
te vloeijen naar de genoemde Barolongs.
Schenkingen of
20. Alle schenkingen of grondbrieven te eenigertijd
grondbrieven door door de Transvaalsche Regeering uitgereikt met betrekking
'l'ransvaalsche Reged
1
b mten
·
d e grenzen van d en 'I'ransvaa1
ring uitgereikt voor tot gron en ge egen
gronden buiten de Staat, als in Artikel 1 omschreven, zullen van onwaarde
grenzen onder e 1 en als niet van kracht beschouwd worden behalve in zoonietig verklaard.
ver als eenigerlei zoodanige schenking of g~ondbrief betrekking heeft op grond die binnen de grenzen van den Transvaal Staat valt; en alle person en bezittende zoodanige
schenking welke van onwaarde en als niet van kracht beVergoPding voor
schouwd worden, zullen van de Regeering van den Transvaal
de~;Ive in grond of Staat zoodanige vergoeding, hetzij in grond of in geld,
ge ·
ontvangen als de V olkraad beslissen zal. In alle gevallen
Naturellen opper- waarin eenigerlei Naturelle Opperhoofden of andere autorihoof?en zullen ver- teiten buiten de gezegde grenzen eenigerlei geevenredigde
a~~~ 1 ~~idbde~~o:U~1 vergoeding mogen ontvangen hebben van de Regeering der
Britsche Resident. vroegere Zuid Afrikaansche Repu bliek voor grond, door
urtikel 1 dezer Conventie van de Transvaal afgesneden, of
waar standhoudende verbeteringen op dien grond zijn aangebragt, zal de Britsche Resident, onderworpen aan de goedkeuring van den Hoogen Commissaris, zijn invloed gebruiken
om van de N aturelle-opperhoofden eene biJlijke vergoeding
te bekomen. voor het verlies van den aldus aJgesneden grond
of voor de standhoudende verbeteringen daarop.
Zamenstelling van
21. Onmiddelijk na het in werking treden van deze
eene Commissie
Conventie, zal er eene Commissie voor NatureJlen-Lokaties
voor Naturellen
gevormd worden, bestaande uit den President (of bij diens
Lokaties.
afwezigheid den Vice-President) van den Staat, of icmand
door hem afgevaardigd, den Resident of iemand door hem
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benoemd, en een derde zooals moge worden overeengekomen
tusschen den President (of den Vice-President, al naar het
geval mcge zijn,) en den Resident; en zoodanige Commissie
zal een blijvend ligchaam zijn voor de volbrenging der
pligten nader hierin omschreven.
22. De N aturellen-Lokatie Commissie zal voor de natu- Pligten van Naturellen-stammen van den Staat zoodanige lokaties uithoudcn re~le~-Lokatie-Comals waart oe ZlJ" voI gens reg t en b'll"kh
1 lJ e1'd geregt'1gd mogen miSSie
bepalingbetreffende
van Lokazijn, in het oog houdende de feitelijke occupatio van zoo- tii:in.
danige stammen. De Naturellen-Lokatie-Commissie zal duidelijk de grenzen van zulke lokaties bepalen en zal in ieder
geval zich vooraf vergewissen omtrent de wenschen dergenen
die bij zoodanigen grond belang he b ben. In gevallen waar
grond, reeds afgestaan door individuele grondbrieven, voor
eenigerlei lokatie vereischt moge worden, zullen de eigenaars
zoodanige vergoeding, hetzij in anderen grond of geld ontvangen als de V olksraad bepalen zal. N adat de grenzen
van eene lokatie zijn vastgesteld, zal er geen verdere afstand Geen afstand van
van grond binnen zoodanige lokatie geschieden noch ook grond in Noorde'
. lijke districten tot
zu11en d e grenzen veran d er d wor d en zon d er d e toestemmmg dat lokatien bepaald
der Lokatie Commissie. Geen nieuwe afstand van grond zal zijn.
gedaan worden in de distrikten W aterberg, Zoutpansberg en
Lijdenburg zoolang de lokaties in ieder der genoemde distrikten door de gezegde Commissie niet zijn bepaald.
23. Indien niet ontslagen v66r het in werking treden Secocoeni en zijne
van deze Conventio, zullen Secocoe11i en diegenen van zijne volgelingen op vrije
volgelingen die met hem gevangen zijn gezet, onmiddelijk voeten gesteld.
op vrije voeten gesteld worden en de grenzen van zijne
lokatie zullen bepaald worden door de Naturellen-LokatieCommissie op de wijze aangewezen in het laatst voorgaande
artikel.
24. De onafhankelijkheid der Swazies, binnen de grens- Onafhankelijkheid
lijn van Swazieland als aangewezen in artikel 1 dezer Con- der Swazies erkend.
. zal ten volle' worden erkend.
vent1e,
25. Geene andere of hoogere invoerregteen zullen Geene hoogere Ingeheven worden op den invoer in den Transvaal Staat van voerregten voor
· · l 01· ar t'k
.. de opbrengt of h et 1a
.~: b 'k
opbrenaeemger
1 e1, \Ve11re ZlJn
n aat Britsche
sten en fabrikat~n
van de onderhoorigheden of bezittingen van Hare Majesteit, dan die van eenig
van welke plaats ook afkomstig, dan die betaalbaar zijn ofander land.
wez~n mogen op zoodanig artikel, zijnde de opbrengst of het
fabnkaat van welk ander land ook ; noch zal er eenigerlei
ver?od van kracht blijven of gelegd worden op den invoer van
eemgerlei artikel, zijnde de ophrengst of het fabrikaat van
de onderhoorigheden en bezittingen .van Hare Majesteit,
hetwelk zich niet evenzeer zal uitstrekken tot den invoer
van dergelijke artikelen, zijnde de opbrengst of het fabrikaat van welk ander land ook.
26. Alle lieden die geene naturellen zijn, zich gedra- Volle vrijheid van
gende volgens de wetten van den Transvaal Staat zullen reizen, .~onen, han.
' .
del dnJven gewaar( a) vo lle vr~J"hm· d h ebben om met hunne gezmnen
b1nnen
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borgd aan alle lieden te komen,
d.i.e geen natie zullen Transvaal
ZIJn.
fabrieken,

te reizen of te won en in eenig gedeelte van den
Staat; (b) zij zullen geregtigd zijn om huizen,
magazijnen, winkels en pakhuizen te huren of te
bezitten; (c) zij mogen hun handel drijven, hetzij in persoon
of door zoodanige agenten als zij mogen goedvinden aan te
stellen; (d) zij zullen, wat betreft hun persoon of eigendom,
of wat betreft hun handel of nijverheid, niet onderworpen
zijn aan eenigerlei andere belastingen, algemeene of p1ttatselijke, dan die welke zijn of mogen worden gelegd op Transvaalsche burgers.
Alle inwoners vrijen
27. Alle inwoners van de Transvaal zullen vrijen toetoegang tot de
gang hebben tot de Geregtshoven voor de prosecutie en
Geregtshoven.
.
h unner reg t en.
ver ded'1g1ng
Personen gevestigd
28. Alle personen, geene naturellen zijnde, die hunne
tusschen 12 April woonplaats in de Transvaal gevestigd hebben tusschen 12
1881
8
1877
en z1-~'-chug.d o e n April 1877 .en den
datum waarop deze Conventie in
k unnen
.
. werking
registreren door den treedt, en d1e b1nnen de twaalf maanden na zoodamg 1aatstgeBrit~~hen ..Resident noemden datum hunne namen zullen hebben doen registreren
en .. ziJn. vnJ van
doer den Britschen Resident zullen ontslagen zijn van alle
knJgsdienst.
.. d'1enst h oe ook genaam d . 1) D e R es1'd ent za1
ge d wongen k nJgs
zoodanige registratie ter kennis brengen van de Regeering
van den Transvaal Staat.
Uitlevering van
29. Voorziening zal later worden gemaakt in een afzonmisdadigers en over- derlijk dokument voor de wederzijdsche uitlevering van
gave van deserteurs. . d. d'
m1s a 1gers, 2) alsme d e voor d e overgave van d eserteurs van
Rarer Majesteits troepen.
Alle schulden be30. Alle schulden sedert de annexatie aangegaan zullen
taalbaar in Britsche betaalbaar zijn in dezelfde geldswaarde a1s waarin zij aangemunt.
gaan zijn.
Ongebruikte postAlle ongebruikte postzegels en andere zegels van inz.egels..~n uit~ereikte komsten door de Regering sedert de annexatie uitgegeven,
hcentren ~ul en van zullen van kracht bliJ. ven en aangenomen worden tegen
kracht bhJven.
.
.
derzel ver tegenwoord1ge waarde door de toekomsilge Regering van den Staat. Alle licentien behoorlijk sedert de
annexatie uitgereikt, zullen van kracht blijven voor den tijd
waarvoor zij zijn uitgereikt geworden.
Landschenkingen,
31. Geene landschenkingen welke gemaakt mogen zijn
transporte~. en ver- en geene transporten of verbanden die gepasseerd mogen
band en bhJ ven van ZIJn
..
· zu 11en k rac h te1oos gekracht.
se d ert d en d atum d er annexat1e,
maakt worden alleen om reden zij na dien datum gemaakt
of gepasseerd zij n.
T:..:ansporten ten beAlle transporten aan den Britschen Secretaris voor N ahoeve van Naturel- turellenzaken ten behoeve van inboorJingen zullen van kracht
len
blijven van
bl"
· Comm1ssw
· · d e p 1aat s
kracht.
lJVen, zull en d e d e N a t ure11en-L olmt1evan zoodanigen Secretaris voor N aturellenzaken innemen.
Bekrachtiging van
32. Deze Conventie zal bekwchtigd worden door een
Conventie binnen nieuw te verkiezen Volksraad binnen den tiJ. d van drie
3 maanden.
maanden na hare onderteekening, en bij gebreke van zoo1) Zie art. 15 van Wet No. 2, 1883,
2) Zie Wet No. 14, 1886.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

1009

1881]

danige bekrachtiging zal deze Conventie van nul en geener
waarde zijn.
33. Onmiddellijk na de bekrachtiging van deze Conventie, Britsche troepen
gelilk in het laatst voorafgaande artikel omschreven, zullen zull1en Transvaal
" .
.
G b. d h
l vm aten en wederalle Britsche Troepen In he~. Transva.alsche. e Ie
etze ve zijdsche uitlevering
verlaten en zal de wederziJdsche Uitlevermg van oorlogs- vanoorlogsmaterieel
materHiel geschieden.
Onderteekend te
Augustus 1881.

Pretoria,

op dezen 3den dag van

HERCULES ROBINSON,
President en Hooge Commissaris.l

CD

,l4Q)
·~·~

1
EVELIN WOOD,
~~ .~
Majoor Generaal, Ambtenaar
waarnemende het Bestuur. o 0

.8 §

1 ~Q

J. H.

DE

j

VILLIERS.

Wij de ondergeteekenden, Stefanus J ohannes Paulus Goedkeuring der
Kruger, Martinus Wessel Pretorius en Petrus Jacobus Conventie door reJoubert, als vertegenwoordigers van de Transvaalsche Bur- ¥~:~~sn~~~~~ d~~ _
· met d e b ovengenoem d e voorwaard en, gers en
. b.·IJ Ill
v belofte
e van
r
gers, stemmen h Ier
voorbehoudingen en beperkingen waaronder Zelfbestuur aan bekrachtigin? door
de inwoners van het gebied der Transvaal is teruggegeven, Volksraad bmnen~
. . . van H are MaJestei
.
•t h
onderworpen aan d e Suzereimteit
, are maanden.
Erfgenamen en Opvolgers, en wij stemmen toe om het
bestuur van het genoemde Gebied met alle regten en verpligtingen daaraan verbonden, te aanvaarden, op den 8sten
dag van Augustus 1881, en wij beloven en ondernemen dat
deze Conventie zal worden bekrachtigd door een nieuw te
verkiezen Volksraad van den Transvaal Staat binnen drie
maanden van af dezen datum.
·
Onderteekend te Pretoria ,
Augustus 1881.

op

dezen 3den dag van

S. J. P. KRUGER.
M. W. PRETORIUS.
P. J. JOUBERT.

64
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PROOLAMATIE.
AAN DE BURGERS !
Op heden den 8sten Augustus 1881 is het land weder
onder onze Regeering teruggekeerd.
Dit is gebeurd na het teeke:hen eener Conventie op den
3den Augustus 1881. tusschen de Vertegenwoordigers der
Koninklijke Commissie en de leden van het Driemanschap,
welke Conventie aan den Volksraad ter belkrachtiging voorgelegd en publiek zal gemaakt worden.
Met de grootste dankbaarheid aan onzen God deelen wij
dit aan alle jngezetenen mede.
Nu is het voor allen den tijd om de kracht van ons
land te toonen, en door Eendracht Macht te maken.
Wij danken alle Burgers voor hunnen ijver en gehoorzaamheid en vertrouwen nu ook, dat zij zonder verzuim onze
handen sterk zullen maken.
Wij verwachten dat alle ingezetenen hunne belastingen
dadelijk zullen betalen, om ons land te kunnen besturen.
Aan alle ingezetenen zonder eenig onderscheid belooven
wij de bescherming der \V et, en al de voorrechten daaraan
verbonden.
Ingezetenen die geen Burgers zijn en het ook niet willen
worden deelen wij mede, dat zij het recht hebben om zich
bij den Resident aan te geven als Britsche onderdanen, volgens art. 28 der nu vastgestelde Conventie. Maar ieder wete,
dat voor alle ingezetenen, Burger of niet, alle de gewone
rechten ·van eigendom, handel en verkeer dezelfde zijn.
Wij herhalen plechtig, onze leuze is: EENDRACHT en
VERZOENING, onze Vrijheid is Orde en Wet.
S. ·J. P. KRUGER,
Vice-President.
M. W. PRETORIUS,
P. J. JOUBERT,
Leden van het Driemanschap.
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Pretoria, 8 Augustus 1881.
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PROCLAMATIE 1)

l

DOOR ZIJNE HOOG-EDELE DEN STAATSP:B,ESIDENT
VERTEGENWOORDIGD DOOR HET HOOG-EDELE
1
1

DRIEMANSCHAP.

volgens \Vet door den Hoog-Edel Achtbaren Inleiding.
N ADEMAAL
V olksraad, op den 7 den Maart 1 . 7 7 2) vastgesteld, een
Hoog Gerechtshof, bestaande uit een Hoofdregter en twee
Strafregters, en een Rondgaand Geregtshof, uit een Regter
bestaande, in en voor de Zuid-Afrikaansche Republiek zijn
opgerigt; en nademaa1 het voor de behoorlijke en krachtdadige administratie des regts dienstig en noodig is dadelijke
voorziening te maken en de gezegde wet ten uitvoer te brengen,
zoo is het dat ik bij deze proclameer en algemeen bekend
maak het volgende : 1. De \Vel-Eel. heer John Gilbert Kotze, van de InnerBenoeming van
Temple, Lid van de Balie, en gepromoveerde in de Regten HoofJregter.
aan de Universiteit te Londen enz., is aangeste1cl tot Hoofclregter van het gezegde Hoog Geregtshof.
2. Tot clat de Strafregters, bedoeld in de gezegde Wet Pligten van Hoofdvan 7 Maart 1877, zijn aangesteld, zal de Hoofdregter kennis regter tot dat de
k . .
. Strafregters be. .
l
1 nad er In
nemen van a 11e Cl VIe1e en nm1nee1e za ren zoo as
noemd zijn.
deze Proclamatie bepaald, en za1 hij zoo dikwijls de gelegenheid het vereischt, ook de pligten van een Rondgaand Regter
vervullen.
3. De Hoofdregter van het gezegde Hooge Geregtshof za1 Plaats van zitting
zittingen houden in Pretoria, of zoodanige andere plaats als van Hoog Geregts·
Z.H.Ed. de Staatspresident bij proclamatie van tijd tot tijd hof.
za1 vaststellen.
4. Het gezegde Hoog Geregtsh9f zal, naar de gelPgenheid Zegel van Hoog
zu1ks vereischt, een zegel hebben .E:m gebruiken, het devies Geregtshof.
en den stempel dragende van het Wapen der Z. A. Republiek
binnen het volgend opschrift "Hoog Gerechtshof Z. A. Republiek," en hetzel ve zal afgeleverd ~orden aan, en in bewaring
gehouden worden door den Hoofdregter.
5. Er zal een ambtenaar verbonden zijn en behooren :Meester en Griffier,
tot het gezegde Hof, genaamd de :M:eester en Griffier van het Baljuw en andere
gezegde Hof, een ambtenaar genaa~d de Baljuw van het ge- ambtenaren.
zegde Hof, en zoodanige andere ~mbtenaren a1s bevonden
mogen worden noodzakelijk te z~n voor het ten uitvoer
brengen van deszelfs werkzaamhed~n.
6. Het gezegde Hoog Geregts 'of zal alle personen goed- Toelating van Advokeuren en toelaten om als Advoca en Procureurs Notarissen eaten, Procureurs,
'
'
enz.
1) Deze Proclamatie is bekrachtigd do r Wet No.
Wet No. 6, 1885.
,
2) Zie ante blad 682.

3 1883.
'

Zie ook
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of Transportuitmakers te practiseren die ten tijde van deafkondiging dezer proc1amatie reeds toegelaten zijn als Advocaten
Procureurs, N otarissen of Transportuitmakers te practiseren,
mits zij de gewone en noodige eeden afleggen. Dezelfde bepaling za1 ook op Beedigde Vertalers toepasselijk zijn.
Schorsing of ontslag
7. Alle person en in het gezegde Hof, hetzij als Ad vovan Advocaten, enz. katen, Procureurs, Notarisse Publiek, Transportuitmakers, of
Beedigde Verta1ers, goedgek urd, ingeschreven, of geadmitteerd, zullen desniettegenstaa de door het gezegde Hof geschorst
kunnen warden in, of ontsl gen kunnen warden van, hunne
voorregten of ambt die zij aarin hebben, mits een wette1ijk
oorzaak worde aangetoond of oge b1ijken aan het gezegde Ho f.
8. Het za1 geen persoo , niet a1dus als a1s Advokaten
Geene ongeadmitteerde Advocaten of Procureurs goedgekeurd, geadmitteerd en ingeschreven,
of Procureurs toe- toege1aten word en in het gez gde Hof te verschij nen, te pleiten
gelaten.
of te hande1en voor en te behoeve van eeu suppliant in
het gezegde Hof.
Jurisdictie van
9. Het Hoog Geregts of za1 kennis nomen van alle
Hoog Geregtshof. pleidooijen en jurisdictie
ebben in alle regtszaken, hetzij
civiel: kriminee1 of gemeng , ontstaande, of die ontstaan en
nu hangende zijn binnen de Z. A. Republiek, met jurisdictie over alle personen ho ookgenaamd wonende of zijnde
binnen den gezegden Staat.
In appel en revisie.
10. Het gezegde Hoog eregtshof za1 bevoegdheid hebbcn
de handelingen in revisie e nemen en appellen te hooren
van alle Lagere Geregtskove binnen het gezegde grondgebied en in alle gevallen.
1
I
Hollandsche taal te
11. Alle werkzaamheder;t van Hoog Geregtsof zullen verworden geb:uikt,
rigt en de documenten gehouden warden in de Hollandsche
~aar reeds mgetaa1· maar ten einde onnoodige ongelegenheid en onkosten
d1ende documenten
'
.
in het Engelsch van te voorkomen, zullen alle documenten en stukken In het
kracht.
Enge1sch gefllchreven of gedrukt, en reeds geregistreerd of
ingediend in het vorige "llooge Hnf dm· Transraal" in
eenige nog hangende zaak, van kracht zijn en beschouwd
warden als waren zij in het Hollandsch geschreven of gedrukt.
Pleidooijen, werk12. De pleidooijen en werkzaamheden van het Hoog
zaamheden en von- Geregtshof cler Z. A. Repub1iek zullen p1aats vinden en de
nissen in 't open baar. vonmssen,
·
b es1UI•ten, reg t.smtspra
·
1ten en b eve1en d am·van,
Getuigen in krimi- warden uitgesproken en van kracht verk1aard in het open
neele zaken viva voce Hof. In alle kriminee1e z~ken zullen de getuigen hun gegehoord.
tuigenis monde1ing (viva voce) en in open Hof afleggen.
Krimineele zaken in
13. Alle kriminee1e zak;en voor het gezegde Hof zullen
verhoorvo?r:I;Ioofd- in verhoor genomen en uitgewezen warden door den gezegregter en June van den Hoofdregter en. een juri~ van negen mannen wier uitnegen led en.
k
.
· ..
.
' d
d
spraa eenstemmig moet ZIJ en In het open Hof oor en
Voorman van genoemde Jp-rie warden uitgesproken, en
Civiele zaken voor alle civie1e regtsgedingen ol acties aanhangig in het Hoog
Hoofdregter alleen. Geregtshof der Z. A. Repub1~ek zullen in verhoor genomen
en uitgewezen warden door den gezegden Hoofdregter alleen,
\
zonder een .Turie.
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14. De regulatH~n en regels 1) v
regtspleging in alle Vroegere regulatien
zaken, beide civiel en krimineel, die tot op heden bestaan zulle? rnutatis mu.. In
. d e T r nsvaal zu llen mut,a. t.u; tand~s
van kracht
hebben en aangenomen ZlJn
blijven.
mtdandis, en zoo ver als dienstig, voortgaan van kracht
te zijn als de regulatien en regels van procedure van het
gezegde Hof.
15. Geen vonnis in eene krimi eele zaak waarbij iemand Bepalingen in geval
tot den dood zal veroordeeld zijn, zal ten uitvoer gebragt van doodvonnissen.
worden voordat een rapport van d regtshandeling, en een
copie van de getuigenis bij dit vethoor afgelegd, door den
Hoofdregter aan Z.H.Ed. den Staatspresident zal voorgelegd
zjjn, noch totdat de uitvoering van zoodanig vonnis zal zijn
geautoriseerd en bekrachtigd volge::Js wet. 2).
16. Het zal den HoofdregterL1geoorloofd zijn kennis te Bepalingen omtrent
nemen van een uitspraak te doe:q. in alle zaken en hande- hangende zaken.
lingen die v66r den 8sten dag van Augustus 1881, in het
vorige "Hooge Hof der Transvaal" nog hangende mogen geweest zijn, en al die maatregelen te nemen welke hem noodig
en wettig zullen voorkomen ten einde de vonnissen, orders,
regels, of voorschriften van het gezegde vorige "Hooge Hof
der Tmn:waal te executeren of ten uitvoer te brengen.
17. Het Hoog Geregtshof der Z. A. Republiek kan, onder Hoog Geregtshof
goedkeuring van Zijn Hoog-Ed~le den Staatspresident, van kan regels optrekt~jd tot tijd algemeene regulatien optrekken, tezamenstellen ;~~~ 0~::rs1~:~;~~~:
en vaststellen, veranderen of wij~igen, waarbij tijd en plaats sid~nt.
a
voor het houden van het gezegde Hof, en de wijze en vorm
van procedure die daarin moeten worden in acht genomen
omschreven worden. En verder voor de behandeling van, en
pleiten op alle acties, regtsgedingen en andere zaken, beide
civiel en krimineel, het aanstell~n van gelastigden om borgtogt te nemen en getuigen te o*dervragen, het ondervragen
van getuigen be bene es . .;e en; hetzel ve te do en geld en als
getuigenis, enz., en verder allt andere zaken en dingen,
noodig tot de betere werking 'van het gezegde Hooge Geregtshof.
J. P. KRUGER,
Vice-President.
. W. PRETORIUS .
. J. JOUBERT,
Leden van het Driemanschap vertegenwoordig nde den Staatspresident.
W. EDUARD BOK,
Saatssecretaris.
Gouvernementskantoor, Preto ia,
9 Augustus 1881.
1) De Regels van het Hoog Geregtshof zijn te vinden in de Bijlage
tot dit Wetboek.
2) Zie de Grondwet art, 86. ante Bl. 46 en Crim. Procedure 1866,
art. i39. ante Bl. 287,
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No. 24.
GOUVERNEM NTS KENNISGEVING.
InstructienaanambAan allo ambt.enar
tenaren ~etreffende wordt hiermede bekend
advertenhes
en
h unne k antoren voor d e
drukwerk.

n der Zuid-Afrikaansche Republiek
gemaakt dat alle ad vertenties van
S taatscO?.ttant
'
1) en a11e Gouvernements drukwerk door he benood1gd, besteld moeten worden
door den Staats-Secretar s, aan wien zij ve:rzocht. worden
hunne bestellingen te rig en.
Op last,

W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 15 Augustus 1881.

No. 50.
GOUVERNEMEN'fS KENNISGEVING.
Zij het bij deze kennelijk aan ieder en aan een iegelijk:
Naturellenstammen
Dat aangezien het ter kennisse van de Regering der
van buitenlan~s ko- Zuid-Afrikaansche Republiek gebragt is dat naturellen stammen.de bt:>let zrch te men die buiten de Republiek gevallen ziJ'n thans binnen
vesbgen zonder ver'
.
'
.
lof van Regering. de grenzen der gezegde Repubhek aankomen met het dmde-

ljjke voornemen en kennelijk doel zich aldaar neder te zetten zonder voorafgaand verlof daartoe aangevraagd of verkregen te hebben van genoemde Regering, zoo is het dat
de Regering bekend maakt:
Het plakken van
Dat het duidelijk moet verstaan en begrepen worden,
Naturellensta;rnmen dat het aan geen Naturellen stammen zal toegestaan worden
zonder verlof belet. zich binnen de grenzen der Zuid Afrikaansche Repu bliek
neder te zetten zonder vooraf verlof daartoe verkregen te
hebben van genoemde Regering.
Op last,
W. EDUARD BOK,
S taatssecretaris.
Gou vernementskan to or,
Pretoria, 29 September 1881.
1) Zie Instructien vervat in Circulaire aan de Landdrosten dd. 3 Nov.
1882, art. 1, Staatscourant lfi Nov, 1882,
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VOLKSRAADSBESLUIT, 6 OCTOBER 1881.
Art. 72. De Raad besluit in verband met art. 11 der Regering gemagtigd
Aanspraak van Z. H. Edle den Vice-President en naar aan- Houtbosschen te
leiding van Uitv. Raadsbesluit, dd. 5 October ll., art. 56, verpachten.
om in zake de aanbeveling tot verpachting van Houtboschen
de Regering te magtigen, zoodanige sta pp en te nemen als
zij in het belang des lands en der ingezeten, vooral van
dezulken als daarbij belang hebben, zal dienstig en noodig
achten. 1)

VOLKSRAADSBE~{,UIT, 18 OCTOm~R 1881.
Art. 127. Aan de orde: Memorie van I. M. Fereira en
35 anderen dd. Utrecht Sept. 1881, verzoekende vaststelling
van eene occupatiewet en verhuring van Gouvernements
gronden (V. R. R. 25/81) ..
I

· De Volksraad, gelet ~ebbende op de memorie nu aan Regering gemagtigd
de orde dd. Utrecht Sept. 1881 onderteekend door I. M. Gouvernementsgronden te verFerreua en 35 anderen 1~ zake het vaststellen: 1o. eenerpachten.
occupat:e-wet; 2o. het verpa hten van Gouvernementsgronden,
is van oordeel dat de tijd v or het vaststellen eener occupatiewet nog niet is aangebrok~n, doch vereenigt zich met den
wensch der memorialisten t9t verpachting van alle Gouvernementsgronden. De Raad lgaat er derhalve toe over, de
Hegering in verband met roegere bepalingen daaromtrent
op te dragen, zoodra zulks et het oog op de tegenwoordige
omstandigheden doenlijk is, lle Gouvernernents gronden te
verpachten, 2) tenzij de Rrge ing voldoende en wettige redenen moge hebben om met b trekking tot sommige plaatsen
zoodanige stappen niet te ne en. De V olksraad is van oordeel dat deze verpachting h t voordeeligst kan geschieden
door uitvoering bekend te ste en, welke gronden de Regering
voor dit doel beschikbaar hee en wa;;tr ze gelegen zijn, en
draagt de Regering dus verd r op om met betrekking tot
publikatie als anderzins zood nige maatregelen in deze te
nemen als het · meest zulle strekken tot voordeel van
's lands kas.
•

'

'

•1

'

1) In verband hiermede zie V.
. B. B., 9 Junij 1882, art. 323,
Junij 1882, art. 570, G. K. No. 1 4, dd. 6 Mei 1884, (Verand. van
Schedule II van Wet No. 15, 1880) en V. R. B. 27 Sept. 1884. art.
652, afd. 3.
dd 2) Zie voorwaarden van verpachting van Gouv. gronden G. K. No. 322,
· 10 Nov. 1884, Staatscourant 20 Nov. 1884, No. 200 en V. R. B.,
22 Julij 18851 art. 951.
24
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WET No. 1, 1881.
OP V AGEBONDAGE OF LANDLOOPERIJ,

Goedgekeurd en vastgesteld bij Volksraadsbesluiten
dd. 7 October 1881, Art. 78 en 79.

Inleiding.

AANGEZIEN het noodzakelijk is Vage bondage of Landlooperij tegen te gaan, en openbare aantasting der zeden;
Zoo is het dat de Edel Achtbare Volksraad heeft goedgevonden te bepalen en vast te stellen, gelijk hij doet bij
deze : Art. 1. Landlooperij is een misdrijf.
Landlooperij een
misdrijf.
Art. 2. Landloopers of geboefte zijn diegenen, die noch
Beteekenis van
vaste
woonplaats, noch middelen van bestaan hebben en
landloopers.
geenerlei ambacht of beroep gewoon zijn uit te oefenen.
Art. 3. Landloopers of geboefte, die wettelijk voor zooStrafbPpaling voor
landloupers.
danig verklaard zijn, zullen gestraft warden tot zes maanden
gevangenisstraf, en naar omstandigheden met harden arbeid.
Landloopers over de
Art. 4. De person en die bij vonnis voor Landloopers
grenzw gebragt. verklaard warden, zullen, in geval zij vreemdelingen zijn,
op last der Regering over de grenzen gebracht mogen worden.
Strafbepaling voor
Art. 5. Al wie eene openbare schennis van de eerbaaropeubare schennis heid of beleediging daartegen zal begaan, zal gestraft warden
der eerbaarheid.
tot met zes maanden gevangenisstraf, met harden arbm'd of
eene geldboete.
Crimineele ProceArt. 6. De voorschriften der crimineele procedure bedure van toepa,;sing treffende de prosecutie der misdrijven blijven in volle kracht
onder deze wet.
·
· d eze we t b ed oeId e m1s
· driJven.
..
voor d e vervo 1gmg
van d e 1n
In werking treding
Art. 7. Deze wet wordt, overeenkomstig art. 12 der
der wet.
Grondwet, dadelijk in werking gesteld.
De Staatspresident vertegenwoordigd door het
Hoog-l£d. Driemanschap.
Namens deze,
(Get.) S. J. P. KRUGER,
Vice-President.
Op last,
(Get.) W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gou vernementskantoor,
Pretoria, 22 October 1881.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

1881]

1017
VOLKSRAADSBESLUIT, 22 OCTOBER 1881.

Art. 176. De Raad gelet hebbende op de Memorie uit Regering gemagtigd
orn~tandighe
Wa t erb erg geteekend H. P. Prinsloo ' L. S.. du Preez .en 56 onder
den een meuw dorp
anderen, in zake den aa~leg van e~n m.euw dorp In d~t aan te leggen op de
district, en op de aanbevelmg vervat In Uitv. Raadsbeslmt, BadpZaats, district
dd. 22 Oct. 1881, art. 81, besluit de Regeering op te dragen Waterberg.
om, als door haar gerecommandeerd, het Gouvernementseigendom Badplaats als een dorp te doen aanleggen en proclameren, tenzij na een in te stollen onderzoek gemelde
plaats om de een of andere reden ongeschikt moge blijken
te zijn, en in zoodanig geval zulke stappen te nemen voor
den aankoop van een andere plaats of andersints als de
Regering in het belang der ingezetenen van W aterberg in
het bijzonder en die van het land in het algemeen zal dienstig
achten. 1)

VOLKSRAADSBESLUIT, 25 OCTOBER 1881.
ART. 186. "De Volksraad, in zijne zitting van den 25sten Goedkeuring van
October gaat er toe over alle verdere discussies over de Pretoria-Conventie,
'· 2) den 3den Augustus
'
Conventio
1881 tusschen de leden u.J. 3 August us 1881
der Koninklijke Commissie als vertegenwoordigers van Hare
Majesteit de Koningin van Engeland en de leden van het
Driemanschap, als vertegenwoordigende de Regering van het
Volk der Zuid Afrikaansche Republiek, geteekend, te sluiten.
Wel te regt mogt ZHEd. de Vice-President bij de opening
van den Volksraad verklaren :" 'Wij kunnen ons niet v leij en met de hoop dat de
Conventio in hare verschillende bepalingen u zal bevredigenzij heeft het ons ook niet gedaan-maar deze verzekering
durven wij u geven, dat wij haar geteekend hebben in de
overtuiging dat, onder de omstandigb.eden, opregte liefde
voor het vaderland en belangstelling voor de welvaart van
Zuid Afrika ons geboden hebben onze onderteekening niet
te onthouden aan deze Conventio. Wij publiceren in onze
Stoatscourant zooveel mogelijk woordelijk alles hetgeen er
geproken en voorgevallen is tusschen de leden der Koninklijke Commissie en het REd. Driemanschap en de W elEd.
heeren van de Transvaalsche Commissie, waaruit het u blijken zal, dat wij van onzen kant niets onbeproefd hebben
g~laten om die veranderingen in de Conventio te verkrijgen
die ons gewenscht toeschenen.
1) Zie V. R. B., 7 Junij 1882, art. 303, en Proclamatie nieuwe dorp
"Hartingsburg", Staatscourant 14 Dec. 1882, No. 94. Zie verder V.R.B.ll
Nov. 1884, art. 1295, en Gouv, Kennisgevingen No. 256, 15 Dec. 1885 en
No. 106, 11 Mei 1886.
2) Zie ante bl. 996.
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" ' 'Vij hebben echter de overtuiging dat vele, zoo niet
alle, van onze gemaakte aanmerkingen later zullen blijken
gegrond te zijn geweest en dat de Britsche Regering zelve
voorstellen tot wijzigingen en veranderingen in de Conventie
zal moeten indienen.'
" De Volksraad is niet tevreden met deze Con ventie en
acht dat de leden van het Driemanschap een ernstige daad
van vaderlandsliefde gedaan hebben toen zij op hunne verantwoordelijkheid zulk een onbvredigend Staatsstuk hebben
geteekend. De Volkiraad ziet zich door dezelfde beweegredenen welke het Driemanschap geleid hebben tot de teekening, gedwongen die te ratifieren. Deze beweegredenen
durft hij voor de geheele wereld zonder de minste terughouding uitspreken; ze zijn in twee woorden te noemen :" Vrees voor nieuw bloedvergieten tusschen volken die
geroepen zijn elkander te verdragen en hoog te achten;
vrees voor nieuwe tweedragt tusschen de beide hoofdvertegenwoordigers van het blanke ras in Zuid Afrika, hetwelk
de welvaart van alle Staten en Kolonien in Zuid Afrika
gelijkelijk ondermijnt.
"De Volksraad wil nog eens en nog eens het voorbeeld
geven van lijdzaamheid en geduld. Sedert 1834 hebben
de voortrekkers der Emigranten Boeren altoos geduld
geoefend en wat er ook al in Natal of te Boomplaats gebeuren mogt, zij hebben aan vredelievende schikking boven
hloedvergieten den voorkeur gegeven. Dertig jaren geleden
is de groote zegen van zulk een vredelievende houding gebleken, hebbende de vertegenwoordigers van rle Engelsche
Hegering met de vertegenwoordigers van onze Emigranten
Boeren in 1852 aan de Zand Rivier eene Conventie geteekend, die toen een einde maakte aan de verwikkelingen,
en de grondslag is geworden van onze vr~jheid en onafhankelijkheid.
"In April 1877 toen de heillooze annexatie deze Conventie verscheurde, hebben zij denzelfden weg ingeslagen;
zij hebben niet van hun regt gebruik gemaakt om zich daartegen met de wapenen te verzetten en eerst in 1880 naar de
wapenen gegrepen toen alle andere middelen waren uitgeput.
"Ook toen nog is de oorlog door ons vededigender wijze
gevoerd.
"Bij de vredesonderhandelingen werd het regt van het
volk op volkomen onafhankelijk eigenbestuur erkend, terwijl
aan de Suzerein alleen het toezigt op de betrekkingen met
het buitenland werd toegestaan; over de schulden werd niets
afgesproken; de compensatie voor verliezen gedurende den
oorlog werd bepaald tot verliezen geleden in zaken die niet
geregtvaardigd waren door de noodzakelijkheid van den oorlog.
"In de Conventie is dit bijna alles over het hoofd gezien en zijn de vertegenwoordigers van het volk ged wongen
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geworden, aan te nemen voorwaarden die een zwaren last
op het volk leggen.
"De Volksraad heeft in zijne beraadslagingen de hoofdpunten, waartegen de leden der Transvaalsche Commissie bij
de Konink1ijke Commissarissen zich hadden verzet, op nieuw
aangeroerd.
"Het is onwedersprekelijk, bij de vredesonderhandelingen
heeft het volk door zijne vertegenwoordigers tot iets geheel
anders zijne toestemming g('geven. Het volk had regt om
te verwachten dat het niet minder zou ontvangen dan daar
met de vertegenwoordigers was overeengekomen.
" Aan de Regering is daarom door den Volksraad opgedragen, de Engelsche Regering in kennis te stellen met
zijne bezwaren. De Volksraad verlangde deze veranderingen : " ' a. In plaats van leiding der Buitenlandsche aangelegenheden, toezigt daarop ;
" ' b. Geene bemoeijing met de Wetgeving des lands;
" 'c. De Resident vertegenwoordiger van de Suzerein,
zonder meer;
" ' d. De afneming der gronden in het oosten en westen
moet door Engeland vergoed worden, welk land voor zich
die gronden neemt om er naar welgevallen over te beschikken;
" ' e. De schulden van het land alleen dan door ons te
betalen als zij wel en wettiglij k bewezen zij n te bestaan en
voor wettige en noodzakelijke uitgaven des lands;
" 'f. De vergoeding voor schade in den oorlog alleen
voor verliezen niet geregtvaardigd door de noodzakelijkheid
van den oorlog.'
"Van de Engelsche Regering is een antwoord daarop
gekomen dat in hoofdzaak bewijst dat de Volksraad gelijk
heeft, luidende als volgt :"'De Conventie geteekend zijnde door de leiders die
de vredesovereenkomst hebben aangegaan en zij ondernomen
hebbende dat de Conventie geratifieerd zal worden binnen
drie maanden, kan Harer Majesteits Gouvernement geenerlei
voorstellen tot wijzigingen der Conventie in overweging
nemen voor dezelve geratifieerd is en derzelver praktische
werking behoorlijk is getoetst.'
" De Engelsche Regering erkent indirect door dit antwoord dat de bezwaren van den Volksraad geen opgeraapte
noch denkbeeldige zijn; immers zij verlangt van ons eene
Concessie dat wij, de Volksraad, ze aan een praktische toets
zullen onderwerpen.
.. ': To en de Volksraad hierop wed er te kennen gaf dat
hlJ met tevreden was met dit antwoord, omdat het in alien
gevalle nooit op het geldelijke deel der bezwaren kon toegepast worden, aangezien die nooit een onderwerp van
praktische toetsing konden zijn, was het laatste antwoord
der Engelsche Regering, dat zij tot geen verdere Concessie
meer genegen was.
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" Dit antwoord was het volgende :" 'Het Volksraadsbesluit van den 15den aan den Graaf
van Kimberley toegezonden hebbende, heb ik instructie ontvangen u in antwoord daarop te gelasten, aan het Driemanschap te herhalen dat Rarer Majesteits Gouvernement geenerlei voorstelien voor een wijziging der Conventie in beraad
kan nemen voor nadat dezelve geratifieerd is en de noodzakelijkheid voor verdere Concessie door ondervinding is
bewezen.'
"Dit antwoord is duidelijk en laat geen oorzaak van
twijfel. Het is daarom dat de Volksraad besluit, gelijk hij
besluit bij dezen: Niet verder meer over de Conventie te
discussieren en alie bezwaren handhavende tegen de Conventie, zooals die in de zittingen der Koninklijke Commissie
zijn aangegeven of in den Volksraad zijn opgesomd, en ten
einde voor alien en een ieder te toonen dat liefde voor vrede
en eendragt hem bezielt;
'' Vooralsnog en voorloopig de artikelen der Conventie
aan een practische .toets onderwerpende, hiermede voldoende
aan het verzoek van de Engelsche Regering in het telegram
van 13 October 1881, er toe overgaat de Conventie, den
3den Au:gustus 1881, (als bovenvermeld geteekend) te ratifieeren.
"Ter uitvoering. waarvan de led en van den V olksraad
dit besluit onderteekenen, alien hocfd voor hoofd, en den
V oorzitter en den Secretaris opdraagt, in naam van den
Volksraad, van die ratificatie kennis te geven en eindelijk
de Regering te verzoeken van die ratificatie en van dit
Volksraadsbesluit in zijn geheel alie bevriende Regeringen
kennis te geven."
Geteekend:
C. J. BODENSTEIN,
G. J. VISAGE,
Voorzitter.
c. c. VAN HEERDEN,
F. G. JOUBERT,
H. J. SMIT,
H. P. N. PRETORIUS,
A. F. KOCK,
J. P. MINNAAR,
P. fl. ROOS,
H. R. LEMMER,
J. S. NIEMAN,
P. A. CRONJE,
S. P. BOTHA,
J. H. FOUCHE,
G. D. VAN DEN HEEVER,
J. M. VAN ROOIJEN,
J. D. WEILBACH,
J. M. MALAN,
C. L. NEETHLING,
G. J. STROH,
D. P. TALJAARD,
C. J. COETZEE,
J. P. OTTO,
G. S. MARE,
P. T. VAN STADEN,
J. S. LOMBAARD,
C. B. OTTO,
J. BIRKENSTOCK,
N. C. GEY,
J. J. SPIES,
P. SMIT,
T. G. N. STEENKAMP,
N. J. SMIT,
A. A. STOOP,
J. P. JOUBERT.
C. F. LABUSCHAGNE,
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VOLKSRAADSBESLUIT, 2.5 OCTOBER 1881.
Art, 192. De Raad, in overweging genomen hebbende R;egering gemagtigd
den inhoud van Uitv. Raadsbesluit, art. 84, dd. 25 Oct. 1881, n Ieuw ~orpd' aa? te
.
t e magt'1gen om 1n
. h et d'IS t riC
. t ou t- 1zoutpansberg.
eggen m 1strwt
besluit de Reg(!)enng
pansberu een zoodanige geschikte plaats als een dorp, indien
noodig door aankoop, te doen aanleggen, waardoor de belangen van de inwoners van het district Zoutpansberg in
het bij zonder en die van het land in het algemeen word en
bevorderd. 1)

z

VOLKSRAADSBESL~IT,

25 OCTOBER 1881.

Art. 193. Aan de ord Uitv. Raadbesluit, art. 86, in Diensttijd van Comzake wijziging van art. 101 van e Grondwet 2) V. R. R. 62/81). mandant-Generaal,
.
Commandauten en
. z1c
. h.· te vereemgen
De Volksraa d b es l u1t
met U't
1 v. R aad s- Veldcornetten.
besluit van 2.5 October 1881, 1artikel86, met verandering van
Commandant-Generaal10 jaren, Commandanten .5 jaren 3) en
Veldcornetten 3 jaren. 4).
1

\

WET No.

~2,

18 1.

5)

IN

Vastgesteld bij Volksraadsbesluiten,
Artikelen 166 e

en 22 Oct. 1881,

AANGEZIEN het noodzak ijk is den druk der belas- Inleiding.
tingen meer evenredig over a e burgers te verdeelen, en
verder wenschelijk de inkomst des lands te vermeerderen,
zoo is het dat de volgende b alingen, bevattende veranderingen of w~jzigingen in d bestaande Ordonnantien en
Volksraadsbesluiteu, alsook ieuwe voorschriften van belasting worden vastgesteld.
ART. 1. Het vijfde a ikel van de Ordonnantie No. 2, Verandering van
1871 6) worde veranderd Is volgt :- 7)
Ordonnantie No.
.
De b est aand e ar t 1'k e n me t m'tzon d ermg
van N ego t'1e- 1871 ' art. 5.
winkel en met deze bijv gingen :-

2,

l) In verband hiermede zie G. K. No. 35, dd. 7 Febr.1884, Staatscourrtnt, 7 Febr. 1884, No. 156. en V. R. B. 6 Junij 1885, art. 306 en 307,
G. K. No. 111, dd. 6 JuniJ 1885 en V. R. B. 21 Julij 1886, art. 1086.
2) Zie ante bl. 48.
3) Zie Instr. voor de Commandanten v. 1858, art. 6, ante bl. 101.
4) Zie Instr. v. d. Veldcornetten, Wet No. 2. 1885, art. 2.
5) Zie Wet No. 6, 1882, en No. 9, 1886.
6) Zie ante bl. 428.
7) Zie verdere verandering in dit artikel door Wet No. 6, 1882.
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Jaar.

Halfjaar.

3 maanden.

1. Hotelhouders in dorpen £20.0.0 £15.0.0 £8.15.0
2. Houders van logies- en
kosthuizen .. . .. . .. .
7.10
5.12.6
3. 5.0
3. Generaal agent, make7.10
5.12.6
laar of boekhouder ...
3. 5.0
4. Executeursk~mers
of
Maatschappijen van der50.0
gelijken aard
37.10.0 21.17.6
5. Banklicentien voor iederen tak
150.0
112.10.0 67.10.0
6. Advocaten 1) of procureurs werkzaam onder dezelfde
firma op verschillende plaatsen, voor ieder zoodanig
eene extra licentie.
Tarief van belasting
AR·r. 2. Als een nieuw artikel 6 van dezelfde Ordonvoor handelaren,
nantie :-2)
wiJ?kelier~, hantdels1. Handelaren of houders van een negotiewjnkel, hanhmzen of maad elsh mzen
.
..
d'1e een h an d elsb ed flJ"f mt.
schappijen.
of maat se h applJen,
oefenen binnen dezen Staat, zijn voor elke bezigheid of takbezikheid onderworpen aan een vast tarief, opklimmende in
evenredigheid van bun verkoop, volgens dezen schaal :£ s.
Voor verkoop v~n £2,500 of minder
· 7 10
10 0
,
,
P
2,500 tot 5,000
:/,
5,000 "
7,500
12 10
"
"
"
"
i'
7,500 " 10,000
15 0
"
"
j,
10,000 " l5,000
20 0
,
,
,
15,000 , 20,000
25 o
"
"
'
20,000 " 25,000
30 0
g
"
25,000 " 30,000
35 0
1'
~'
30,000 " 40,000 .. . .. . . . . 45 0
"
"
en zoo verder, vqor iedere £10,000 of gedeelte er van £10 meer.
Jaarlijksche toezen2. Jaarlijki in de maand Januarij zal aan elken belasd~ng van aanslag- tingschuldige v or deze licentie een Aanslagbillet gezonden
billet.
worden, dat hij binnen veertien dagen na ontvangst behoorlijk
ingevuld en ge eekend terugbezorgt aan het kantoor van den
·
ambtenaar, daahoe door de Regeering aangesteld en waarin
hij onder zijn ~ed verklaart in welke klasse hij zich aangeeft.
Wijze van bereke3. Bij de erekening daarvan zal hij het gemiddeld bening voor oude in- drag van zijn v rkoop gedurende de drie laatste jaren mogen
wooers
nemen.
Wijze van bereke4. Ieder di~ zoodanige handelsbezigheid vestigt, na de in
ning voor nieuw
werking treding: dezer wet, zal aanvang(O}n met de betaling der
ingekomene.
licentie voer de ! laagste klasse, maar verpligt wezen v66r den
15den Decembe~ van het loopende dienstjaar deze naar bovenstaande schaal aan te vullen tot de klasse waarin hij behoort,
en het meerdere dat hij verschuldigd is bijbetalen.
Tarief.

t
1

--------

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

--

··-

1) Zie Bijvoeging door Wet No. 6, 1882, verder V. R. B., 10 Junij 1873,
art. 133, en 27 Junij 1882, art. 595.
2) Zie verdere wijziging door Wet No. 6, 1882.
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5. De ambtenaar be1ast met de i~vordering dezer licentie Bevoegdheid van
za1 bevoegd zijn, de naauwkeurighei~f der gedane eigen aan- belastiuggaarder.
gifte te onderzoeken door den belastingschuldige op te roepen
om voor hem zijne boeken open te leggen, en de naauwkeurigheid van zijne opgave te bewijzen.
Indien het echter bewezen worilt, dat zijn eigen aangifte Geene terugbetaling
het bedrag van zijdn v~rkobophte boven gaat, zbal de :regeering ~~~n\~e~eel betaalde
het to veel hetaal e met e oevent terug te etalen. 1 ).
ART. 3. A1s een nieuw artikel 7 dezelfde ordonnantie:-2)
1. Alle goederen van buiten af ingevoerd zijn, behoudens Invoerregt van 5
de nadere bepa1ingen in deze wet, onderworpen aan een regt percent op alle goederen.
van VIJ"f percent d er waar de.
2. Bij de berekening der wa~rde van goederen regtstreeks Berekening van
van Europesche marlden of door Europesche kooplieden regt- Europesche goestreeks ingevoerd, zal vooraf drie-en-dertig en een derde deren.
percent gezet worden op de factuursprijs.
3. De vo1gende artikelen zijn boven en behalve het Goederen onderworalgemeen in voerregt ad 5 percent no er onderworpen aan eene pen aan eene spe. 1e mvoer
·
b e1astmg,
·
1 omsc
' h reven
"
·
ciale invoerbelasting
speCia
as
ac h ter elk artikel.
De navolgende artikelen zijn onderhevig aan 10 percent:
Goud-, Zilver- ,en Juwelierswaren·
IJzer.
·
Vleesch, visch/ en melk in blikjes.
Geweren en pistolen ingevoerd per loop ...
Kruid
Lood
,I]
Kaarsen
~a
Tabak. (Ruwe staat)
I \1)0..
do. ( Gemannfact ureerd) J
Boter
I
Kaas
I
Chigorie
I
Koffij
I
Meel
I .
Mielies en Kafferkoorn
I]
Varkensvet (Lard)
I&
Ham
}-g
Varkensvleesch
Spek
\1)
I 0..
Worst
I
Rijst
I
Zout
I
Zuiker
I
Lekkers en. Jams (nitgez nderd die uit j

1 .
~

'M
~

s. d.
10 0 Tarief.
4
2
2

9
6
6
6
1.5 0
15 0
15 0
5 0
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
5 0
2 6
5 0
1
10
12

1) Zie art. 5, laatste gede lte, van Wet No. 6, 1882.
2) Zie art. 3, afd.. 6, van We .No. 6, 1882, en art. 3 van Wet No. 9, 1886.
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12 6
Zuid-Afrika)
I ]
Ingelegde Vruchten en Gro. nten (uit- I &
gezonderd die van Zuid- frika)
~0
12 6
10 0
1 ;::;
Zeep (Geparfumeerd)
do. (Niet geparfumeord en niet min- I
dan in eene hoeveelheid an 50 lbs.)j ~
5 0
Bier
'/
I ,. . ;
1 0
Wijn (uitgezonderd die van zl.-Afrika) ~
5 0
/
J ~
6 0
Gedistilleerde dranken
Azijn (uitgezonderd die van Z.-Afrika) 3.
1 0
Sigaren per honderd . . . f. . .. . . ..
2 6
Kafferpikken per stuk... ~..
0 6
/·..
0 3
Kafferkralen per lb.
Kleederen per stuk. . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. .
1 0
Bevoegdheid van
4. De ambtenaar der~egering met de invordering dezer
belastinggaarder om belasting belast, is geregti d om de goederen, door wien ook
goederen te taxeren. ingevoerd, en waarvan
een factuur of bewijs van waarde
kan worden overgelegd, te taxeren en te belasten volgens
wet, en die terug te ho den totdat de invoerregten betaald
zijn, o± securiteit voor d betaling gegeven is.
Pligten van impor5. Ieder persoon d'e goederen van elders invoert, zal
teur.
den vrachtbrief en de acturen overleggen en als waar bezweren, en bij gebreke daarvan de quitantie der door hem
gekochte en ingevoerde goederen.
Regering zal
6. De Regering za op de daarvoor door haar geschikt
belastinggaarders
geachte punten belasti ggaarders plaatsen voor deze invoerplaatsen.
regten, en de instructi vaststellen voor den am btenaar met
de invordering belast. (
ART; 4. Als een n~euw Artikel 7 dierzelfde Ordonnantie,
waardoor Artikel 6 ve~valt.
1. Ieder handela r, 1) en handelsbezigheid of maatBoete voor overtredingen.
schappij, een handelsb drijf uitoefenende, zal voor elke overtreding beboet worde van £3-£30, of bij wanbetaling
gevangenisstraf onder aan. De aanbrenger kan naar omst<indigheden worden eloond.
2. Overtreding va Art. 6 dezer Ordonnantie zal gestraft
worden als volgt :a. Voor het nie behoorl~jk of het geheel niet houden
der boeken een boete van £7 lOs.-£30.
b. Voor het ni t doen van de eigen aangifte binnen
den bepaal en tijd, eene boete van £3-£15.
c. Voor de b wezen onwaarheid der eigen aangifte,
tot vijf ma 1 het bedrag der verschuldigde licentie.
3. Overtreding va Art. 7 zal gestraft worden als volgt:a. Eene boett:'gelijkstaande met v~jfmaal het bedrag
· der verse uldigde regten. .
En bij h rhaling der overtreding, bovendien met
verbeur~ erklaring der goederen.

J

r

1) Zie art. 4, afd. {,van Wet No. 6, 1882.
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b. De aanbrenger zal ontvangen ee e belooning, welke
nlitar gelang van omstandighed n tot de helft der
boete kan beloopen.
4. Nie.ts in deze bepalingen van boete zal den overtreder Geene ;rri~waring
vriJ'waren voor eene criminele vervolging, wegens het door vot~r cnmbmee~e
j
. h e1'd ofac
na eta1 mg
hem in dezen gep 1eegd b ed rog of verzmm,.
nal at1g
vanJe boete.
onwilligheid.
I
ART. 5. Alle W etten en Volksraads~esluiten in strijd Herroepingsclausule
met de wijzigingen, veranderingen en b1palingen in dezen
Wet vervat worden bij dezen herroepen. 1
ART. 6. De wijzigingen, verandering n en bepalingen in In werking treden
dezen Wet vervat treden dadelijk in wer ing overeenkomstig der wet.
Art. 12 van de Grondwet.
De Staatspresident vertegen oordigd door het
Hoog-Ed. Driemanscha ,
Namens
(Get.) S. J. P. KRUGER,
Vice-President.

WET No. 3, 1881.
BIJLAGE VAN DE GROND

ET.

Goedgekeurd en vastgesteld bij Vo1ksr adsbesluiten,
dd. 17 en 23 Oct. 1881, Artikelen 1 6 en 121.
Art. 1. De uitvoerende magt berust ij den Staatspresi- Magt en verantdent, die aan den Volksraad verantwoor elijk is. Hij wordt woordelijk.heid van
· e Burgers gek ozen Staatspres1dent.
b IJ.. d e meer d erh e1'd d oor d e stemgeregt1g
voor den tijd van vijf jaar. Hij is bij aftreding wed er her- Kiezing en ambtstijd
kiesbaar. 1)
I
2. De Staatspresident oefent zijn~ magt uit met den Magtuitoefening.
Uitvoerenden Raad.
Den President zal een Uitvoeren e Raad toegevoegd Zamenstelling van
worden, bestaande uit den Commandan -Generaal, twee stem- Uitv. Raad.
geregtigde Burgers en een Secretaris, 2) welke gelijk stem
zullen hebben en den titel voeren van Leden van den Uitvoerenden Raad. De President en l den van den Uitvoe- Regt van zitting in
r~nden Raad zullen wel zitting, do ,h geen stem in den Volksraad.
Volksraad hebben. Het zal den President van den Uitvoer~nden Raad vrijstaan bij voorkomepde belangrijke zaken,
d1e hoofdambtenaren uit te noodig1n in den Uitvoerende
Zie de Grondwet, art. 61, ante bl. 43. J
Zie de Grondwet art. 85, ante bl. /45 en art. 89, ante blz. 46.
Ingevolge V. R. B., 22 Oct, 1884, art. 981, is de Sup. v. Naturellen zaken
ex officio lid v. d. Uitv. Raad.
1·
1)
2)

65
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Stem en verantRaad tegenwoordig
zijn, wiens departement het te bewoordelijkheid va~ handelen ouderwerp
eer direct aangaat. .Gezegde hoofdhoofdarnbtenar~n m
d
. d
u·
zekere O'evallen in ambtenaar zal als an een stem 1n en 1tvoerende Raad
Uitv. R:ad.
hebben, mede verant omdel~jk zijn voor de genomen be~
sluiten, en die mede ~derteekenen.
·
Aangaande voor3. De Staatspresi ent doet de voorstellen van wet aan
s~ellen en verdedi- den Volksraad en bela t met hunne toelichting en verdediging
gmg van wetten. allereerst den ambtena~T tot wiens departement zij behooren. 1)
Aanstelling van
4. De Staatspresicijent stolt alle ambtenaren aan, of zelf,
ambtenaren en qua- 6f bij opdragt door de hoofdam btenaren met inachtneming
lificatii:in derzelve. van d e qual'fi
· ht en b'1J.. d e G ron d we t vas t .
1 eat'..
1en en d e vere1sc
gesteld, 2) met die vebndering dat alle ambtenaren moeten
zijn stemgeregtigde burgers of produceren moeten goede getuigschriften tot satisfactie der Regering; dat zij daarbij
moeten zijn bezitters van vast eigendom of voldoende securiteit moeten stellen naar goed vinden der Regering. 3) Het wordt
Aanste1ling van
verder vastgesteld dat !met betrekking tot de aanstelling van
L" nddrosten die evene~ns aan de bovengemelde vereischten
Landdrosten.
zullen moeten beantwoorden, de Uitv. Haad telkens bij het
ontstaan eener vacatu~e twee personen aan het volk zal
voordragen, zooals bepaald in art. 128 der Grondwet, om
den stemgeregtigden burgers van het betrokken distrikt de
gelegenheid te geven ;uiterlijk binnen den tijd van twee
maanden hunne keuze uit zoodanige twee candidaten bij
vrije stemming en door meerderheid te bepalen en den Uitvoerende Raad schriftblijk van den uitslag van zoodanige
stemming kennis te gelven. 4)
Aangestelde ambteDe lijst van de a~zoo aangestelde ambtenaren zal jaarnaren aan Volks·lijks door den Presidbnt ter goed- of afkeuring aan den
raad onderworpen. HEd. Achtb. Volksraad worden aangeboden ..5)
5. De Staatspresiddmt kan zich als zoodanig niet zonder
Staatspresident mag
zich ni.et zonder toe- toestemming van den V olksraad buitenlands begeven. Het
~~~:~~~ ~a~t:~ zal den Uitv. Raad echter v:ijstaan, ZHEd. in dring~nde
lands begeven.
gevallen verlof tc geveh om bmtenslands te gaan voor pnvate
aangelegenheden. 6)
Optreden van Vice6. Ingeval van on~zetting uit zijn post, onbekwaamheid
President in geval door ligchaams- of ver$tandsgebreken of dood van den Staatsvan vacature.
pres1'd ent, tree d t h et door den VolkPraad benoem d I'd
1 van
den Uitv. Raad als V~e-President op, die in overleg met den
Uitv. Raad en desveteischt onmiddelijk den Volksraad zal
oproepen om voorziening te maken voor de Electie van een
anderen Staatspresiden~ en daarop in functie zal blijven totdat de nieuw verkozert Staatspresident zijn ambt als zoodanig
heeft aanvaard. 7)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zie de Grondwet,
,

Zie
Zie
,
,
,

t. 67, ante bl. 44.
1" 79-80, ante bl. 45.
Wet No. 7, 1885.
de Grondwet, art. 128, ante, bl. 53.
,, 46, litt. (h.), ante bl. 41.
1, 63, ante, bl. 43.
1, 64, an,te, bl, 43,
,

,
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7. Volgens de bedoeling van Art. 2 van dez \Vet zullenHoofdambtenare:n
als Hoofdambtenaren beschouwd worden: De Staa sprucureur, onder 2.
Thesaurier, Auditeur, Superintendent van Natur llen, Superintendent van Onderwijs, \Veesheer, Registrateu van Acten,
Landmeter Generaal en Postmeester Generaal.
8. Geregeld eens in de maand vergadert d Uitvoerende Uitv. Raadszittingen
Raad. 1)
9. De Staatspresident met twee lede maken een Quorum.
quorum uit. 2)
10. Veranderingen in de afdeeling va districten ofDistrictsverandewiJ'ken geschieden volgens art. 98 van de ou e Grondwet. 3) ringen volgens
Grondwet.
11. Districtsraden en stads- of dorpsb sturen kunnen
opgerigt worden waar de bevolking zulks v langt. Aan het Districtsraden en
hoofd van ieder district staat een Landdr st, die 8J} uffie£u stads- of dorpsbeVoorzitter is van den Districts-raad, te kie en door de bur- sturen.
gers van het district, uit zooveel leden bestaande als er
veldcornetschappen zijn.
12. Aan de Districtsraden is
g der openbare Openbare wegen
wegen of andere openbare werken' in
t District toever- omler zorg van
trouwd, benevens van alle an iere zaken elke door de wet districtsraden.
bun worden opgelegd. 4)
13. Met uitzondering van de bij d Wet vastgestelde Kosten van ~estuur,
sabrissen worden alle kosten van het di .riot's bestuur door v~rantwoordmg aan
J aarl"k
. '
zelf ge d rag en.
IJ s
or d t d. aartoe eene U1tv. Raad.
h et d1stnct
begrooting van inkomsten en uitgaven emaakt, door den
districtsraad vastgesteld en aan den Ui oerenden Raad ter
goedkeuring opgezonden. Telken jare w dt op gelijke wij ze
rekening gedaan van het verloopen die stjaar, die door den
Districtsraad wordt gesloten en voor fi ale goedkeuring aan
den Uitvoerenden Raad wordt opgezon on.
De Districtsraad zal v66r het hefiE~ van eenige belasting Belast. vereischen
de goedkeuring van den Volkraad voo af ontvangen.
goedk. v. Volksraa:d.
14. Aan het hoofd van ieder sta - of dorpsbestuur, bij Burgemeester hoofd
de Wet als zoodanig erkend, staat ee burgemeester en een van stads- of dorpsraad van 5 of 7 leden, naar de bevo ing. 5)
bestuur.
Alle kosten tot goedmakiug van deze plaatselijke admi- Belastingen vernistratie worden door iedere plaats ge ragen. Voor het heffen e~schen goedkeu.
b 1 ·
rmg van Volksraad.
van eemge e astmg door een stads of dorpcbestuur wordt
de goedkeuring der \Vet vereischt.
Voor de plaatselijke begrooti g en rekening gelden Verantwoording.
dezelfde regelen als in het vorig rtikel voor die van een
district zijn vastgesteld.
15. Behal ve de gewapende ~rgermagt, in tijden van Verdediging des

*

1)
2)

3)
4)
5)

Zie de Grondwet art 87 xnte bl./46.
,
,
,
' , · 86: ,
1 46
'!
"
"
" 98, "
:!: 48:
Z1e nu Wet No. 6, 1883.
,

, 10, 18Rfl.
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lands door burgermagt, lands politie
en artillerie.

alge~~:::

onlusten of oorlo! op te r::::n, bestMt er een
Landspolitie en ee corps Artillerie, te zamen minstens een
honderd vijf en tw ntig manschappen sterk, waarvoor telken
jare een vaste sol op de begrooting staat uitgetrokken. 1)
EGTERLIJKE

MAG1~.

1. Het volk ertrouwt de regtspraak toe aan :a. Een Ho g Geregtshof uit twee of drie Regters bestaand met een jurie in ci viele zaken, indien
door eEm d.er partijen vereiBcht. 2)
b. Een Rond.gaand Geregtshof uit een Regter bestaandt, 3)
c. De Lan drosten in hunne qualiteit.
Landdrosten.
Tijd van uitspraken.
d. De uits .raken van beide Hoven geschied.en binnen
eene maand na het sluiten der pleidooijen. 4)
Qualificatie van
2. De Hoofdregter moet het Diploma van Doctor in de
Hoofdregter.
Regten hebben. 5)
Resort van den
3. Het Openbaar Ministerie der Publieke V ervolging
Staatsprocureur.
berust bij den Staatsprocureur, en onder zijn toezigt bij de
Publieke Aanklage'rs der verschillende distrikten. 6)
Ambtstijd van
4. De leden der beide eerste Hoven (zie art. 1) worden
Regters.
voor hun leven aangesteld. 7)
Betreffende ontslag.
5. De wet regelt voor hen de wijze waarop hij wangedrag of onbekwaamheid hun ontslag, eervol of niet eervol,
zal worden verleend. 8)
Herroepingsclausule
Alle wetten en bepalingen, in strijd met deze wet, warden dadelijk herroepen.
.
In werking treden
6. Deze bijlag~ van de Grond wet zal volgens art. 12 en
der Wet.
69 van de Grond~et in werking treden.
Zamenstelling van
Hoog Geregtshof en
Rondgaand Hof.

De Staatspr~sident vertegenwoordigd door het
oog-Ed. Driemanschap,
N amens deze,
\

·

(Get.) S. J. P. KRUGER,
Vice-President.
Op last,
(Get.) \V. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.

Gouvernementskantoor,
Pretoria, 27 October 1881.
1) Zie nu Wet No. 4, 1886.
2) Zie Wet No. 3. 1883, art. 2, litt. a.
3) "
" 3, 1883, " 7.
."
" 3, 1883, " 2, , b.
4) "
5) ,
"
, 3, 1883, " 2, , c.
6) , ante, bl. 682 en aanteekening 4) aldaar.
7) "
" 683,
4.

s) ,

, ss3,

*e 5.
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REGULAT EEN WET No. 4, 1881.

1
)

VOOR HET ARTI LERIE-CORPS DER ZUID-AFRIKAANSCHE REPU LIEK, VOLGENS VOLKSRAADBESLUITEN dd. 7 EN 18 OCTOBER 1881, AR'rT. 117,
118, 119 en 12
het noo ig bevonden wordt om de Regulatien
N ADEMAAL
te vervaardigen oor het beheer van het Artillerie-

Inleiding.

Corps van de Zuid-Afrika sche Republiek, zoo wordt mits
deze bepaald en vastgesteld ·
ARTIKEL 1. Het Artille ie-Corps van de Zuid-Afrikaan- Van het Corps.
sche Republiek bestaat uit d burgers welke reeds als Artilleristen ingezworen en geoefen: zijn, of nog oefening in dat
wapen ondergaan, zij nde eerstg~melden verpligt om ook als
Artilleristen dienst te doen in g~vallen van oorlog of kommando, of wanneer daartoe opgel;oepen namens het Gouver\
nement.
2. Die als Artilleristen in di~nst willen treden moeten Wie toegelaten kunzijn burgers boven 16 jaren ou , ongehuwd, gezond van nen worden.
ligchaam volgens certificaat van G u vernements-geneesheer,
moeten toestemming hebben van h nne ouders of voogden
waar dezulken bestaan, en moeten v 6r hunne toelating den
eed van getrouwheid aan den Staat en deszelfs wetten en
gehoorzaamheid aan hum,e officieren en bijzonderlijk aan
de bepalingen dezer Regulatien aflegge
3. Artilleristen worden gehouden o de stipste gehoor- Gehoorzaamheid
zaamheid in acht te nemen ten opzigte an alle wettige be- verschuldigd.
velen en orders hunner officieren, betreffe de hunne diensten,
gedrag en levenswijze, en moeten hunne fficieren tevens de
aan hunne betrekking verschuldigde eer b wijzen.
4. De Artilleristen houden verblijf en ebben logement Verblijf en dag
op het Fort of zoodanige andere plaats als un van tijd tot verlof.
tijd mogt worden voorgeschreven en kunnen zich niet daarvan verwijderen dan na bekomen verlof va den Kapitein
of zijn plaatsvervanger, welk verlof altoos eschouwd zal
warden te z~jn vervallen zoodra taptoe geblazei wordt.
5. De Artilleristen moeten verlof tot afwezi heid uit de Verlof tot afwezig•
Hoofdstad bekomen van den W elEd. Gestr. Hee Comman- heid.
dant-Generaal, die bevoegd zal zijn om het ve lof toe te
st~an, op een certificaat van den Kapitein dat zul e afwezig~e~d kan plaats hebben zonder nadeel aan de plich betracht~?mg van het Corps, en zoodanig verlof zal niet voor ngeren
t~d worden verleend dan zes weken in tijd van vr de. In
tl]d van oorlog of kommando, zal zoodanig verzoek om\ verlof
1). Zie Wet No. 8, 1~82, waarbij deze Wet en Wet No. 5, 1881, zijn
vereemgd. Verder V.R.B. 12 Julij 1883, art. 713; verbeterde Regulatien
gepasseerd in October 1884, en V.R.B. 7 Julij 1885, art. 715,
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onder het~vereischte certificaat van den Kapitein gerigt
moe~en wo en aan den Krijgsraad, die alsdan daarop zal
beshssen.
Moeten steeds
6. De Artilleristen mogen niet in de kleeding van private
Uniform dragen.
personen omwandelen gedurende hunnen diensttijd, maar
moeten steeds\in het uniform, hun van Gouvernementswege
verschaft, vers~hijnen.
Reinheid.
7. De Art:J:lleristen worden gehouden om te zorgen voor
de reinheid en orde in hunne slaapvertrekken, in hunne
kleeding en van hunne personen.
Kleeding inspectie.
8. Er zal maandelijks eene inspectie van de kleeding
door den Kapitein worden gehouden, wanneer de Artilleristen
de hun verschafte kleedingstukken moeten toonen, en waar
eenig kleedingstu:K~iet geproduceerd kan worden en de tijd
voor deszelfs gebru 'k nog niet verstrektm is, zal het hersteld
moeten worden op osten van den nalatigen Artillerist.
Verantwoordelijk9. Elk Artillerikt zal verantwoordelijk zijn voor de veiheid.
lige bewaring van de wapenen en zadel en toom hem van
Regeringswege versch\ft, en mag dezelve niet ter leen geven
aan iemand hoe ook genaamd, zonder voorkennis en verlof
van den Kapitein.
Bezorging van
10. Wanneer een Artillerist zich op verlof begeeft, zal
goederen.
hij verpligt zijn om vooraf zijne kleedingstukken, wapenen,
enz., onder behoorlijke in ventaris aan den Luitenant te overhandigen ter bewaring tot z~ne terugkomst, en voor het 'geval van afwezigheid in dien_st wordt hij gehouden zijne goeJeren v66r zijn vertrek \lehoorlijk te verzorgen tegen schade,
door dezelve weg te paklien, of te stellen onder bewaring
van zijn kameraad, of va~ den Luitenant.
Gereedheid tot
11. De Artilleristen .''moeten op de bepaalde dagen en
dienst.
uren gereed zijn tot al1e diensten, a]s oefening in hunne
wapenen,
verpleging hun'ner
paarden,
rijden van- expressen,
.
I
•
verzorgmg van wa pen en en tmgen, en tot ontvangst van
onderwijs in de school en muziek.
Gedrag.
12. De Artilleristen worden gehouden te waken tegen
slecht gedrag of daden van eenigen aard waardoor hun
kara.kter en dat van het Corps in het algerneen kan worden
benadeeld, en moete:n zich vooral wachten voor slecht gezelschap en onmatigheid.
Rapport van
13. De Artilleristen, zoowel Onder-officieren als manverrigtingen.
schappen na eenig bevel ontvangen te hebben ter uitvoering.
hetzij 's daags of's nachts zullen van hunne verrigtingen rapport
moeten doen onmiddelijk na de -toldoening, en bij de terugkomst van verlof onverwijld zich in persoon bij den Bevelvoerenden Officier aanmelden.
Godsdienstoefening.
14. De Artilleristen moeten geregeld elken Zondag de
GodEdienstoefening bij wonen.
Huwelijk.
15. De Artilleristen, zoolang zij in actieve dienst zijn,
mogen niet huwen dan na bewezen te hebben, ten genoege
van .ZHEd. den Staatspresident of den W elEd. Gestr. Heer
1
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Commandan t-Gen aal, dat zij in staat zijn om buiten bun
sold~j, te voorzien in de kosten voor onderhoud van een
huisgezin en ZHEd. verlof daartoe te hebben bekomen.
16. Diegenen d e toegelaten worden tot de dienst moeten Diensttijd.
zich daaraan verbin n voor den tijd van 3 jaren, waarna
bun diensttijd als a ·tieve Artilleristen verstreken zal zijn;
maar zij zijn desniett in verpligt om actieve dienst te doen
bij het Corps in tijde van oorlog of kommando, of wanneer
daartoe namens de Re ,ering gerequireerd.
17. Afgetreden A il:illeristen worden gehouden, onder Verwisseling van
verbeurte bij nalatighm
van eene boete van £1 sterling woonplaats.
wanneer zij eene verwis eling van woning maken, daarvan
onmiddelijk kennis te ge en aan den Kapitein, die van zoodanige kennisgeving aan eekening zal moeten doen op de
rol van het Corps.
18. Afgetredene Artill ·isten zullen, wanneer opgeroepen Hoe afgetreden bij
tot actieve dienst, bescho wd worden te staan onder bun actieve dienst.
eed als Artillerist, en ond worpen zijn aan de bepalingen
dezer regulatien voor zoover e toepassel~jk, tot aan bun dertigste levenjaar, tenzij daarin verhinderd door ziekte of ten
gevolge het verlaten van het Land.
19. Het Artilleriecorps ' rdt beheerd door de hierna te Van de officieren.
meldene Officieren, die hunne instructien ontvangen van den
\VelEd. Gestr. Heer Comman ant-Generaal of van den bevelvoerenden Kommandant va eenige legerafdeeling, waarbij
het corps of eenig gedeelte daa van ten dienste zal worden
gesteld.
20. De offideren van het c rps zullen zijn de kapitein, Bepalingen van
luitenant, de onder-officieren, s rgeant, korporaal en born- officieren.
bardier.
21. De \VelEd. Gestr. Heer ommandant-Generaal zal Verdere tijdelijke
het regt hebben om in tijden an oorlog of kommando benoemingen.
verdere benoemingen van Officiere te doen, die echter alleen
van kracht zullen zijn, zoolang e afgetredene Artillerie
velddienst doet, overeenkomstig be alingen van artikel 18.
22. De Officieren zijn geregtigd ot uniformen van betere Onderscheiding van
kwaliteit, tot onderscheiding van-hun ng, en Onder-officieren rang.
worden bevmderd door den \VelEd. Gestr. Heer Commanllant-Generaal op voordragt van den apitein, gestaafd met
bewijz~n van goed gedrag- en verdienst lijkheid, en tot onderschmdmg van bun rang zij n geregtigd t t een of meer streepen
op . den regtermouw van een geelen leur. De uniform of
eemge verandering daarin van tijd tot 'jd, wordt door den
\VelEd. Gestr. Heer Commant-Generaal epaald.
23 .. De Officieren van het Corps h uden bun verblijf, Verblijf van o~cie
?e Kap1tein in zijn kwartier, en de Lui nant op het fort, ren en hunne phgten
m de barakken of elders, en hebben t ezigt op de manschappen, wapenen, paarden en tuigen, de reinheid en orde
van kazerne, magazij nen en oefeningsgron en, zorgen voor
de behoorlijke nakoming der pligten door e manschappen,
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regelen nder bekrachtiging van den WelEd. Gestr. Heer
Comman ant-Generaal de uren voor eten en oefening in
wapenen, chool en muziek, en voor de wachten; hebben acht
op de rei houding der stallen en verpleging der paarden
door de m nschappen, eu de schoonheid en instandhouding
der wapen , en geven een goed voorbeeld aan de manschappen in de getrouwe en ijverige nakoming van alle op
hen rustende pligten.
Kennis tot bevel24. Elk fficier en Onder-Officier zal verpligt zijn zich met
voering.
het geschut,
instructien daarover, en de manier van exerceeren bekend te maken, ten einde, indien vereischt, het
bevel te kunne
Regeling van
25. De Kd itein regelt de wachten zoowel 's nachts als
wachten.
bij dag, bij h t fort en de magazijnen, en wordt bevolen
naauwkeuriglijk toezigt te houden op de behoorlijke aflossing
derzelve.
Inspectie van grof
26. De Offi · eren doen maandelijks eene speciale inspectie
geschut.
van het grof ges hut, en rapportec ren aan den W elEd. Gestr.
Heer Commandan -Generaal over deszelfs toestand. ZEd. zal
het regt hebben, m, wanneer vereischt de noodige reparatien
te doen plaats he ben.
Rol van Artillerie.
27. De Kapit in zal een boek houden onder den naam
van "Rol van de Artillerie," waarin hij de namen, ouder·
dom, aftreding en en beschr~j ving van elk en Artillerist zal
aanteekenen; alsoo elke verwisseling van woning en eenige
nadere bijzonderhe
betreffende den persoon die hem op·
merkelijk mogt voo komen.
Orderboek.
28. De Kapitei zal verder een Dag- of Orderboek hou·
den, waarin dagelij s aanteekeningen door hem. gehouden
zullen warden van d pligtsuitoefeningen van het Corps, en
zal dit boek ten ee igen tijde ter inspectie van ZEd. den
Commandant-Generaa moeten onderwerpen.
Kleedingboek.
29. De Kapitein al verder een boek aa11leggen en houden als "Het Kleedi g-boek," waarin aanteekening gedaan
moet worden van alle kleedingBtukken aan de Artilleristen
verstrekt, de datum an uitreiking en aard van kleeding,
en tevens de handteek . ing van elk Artillerist voor ontvangst
van zijne kleederen.
Oefeningsboek.
30. De Kapitein z verder een "Oefenings-Boek" houden, waarin aanteekeni g gedaan moet warden van het
resultaat van elke oefeni g met het grof geschut en karabijn,
en zal er naauwkeuriglijl warden vermeld de wijze waarop
elk Artillerist zich daar n heeft gedragen, met het oog op
eene latere bevordering.
Verdere bepalingen.
31. De Commandan Generaal zal zelf of door eene
Kwartaals inspec 1ie Commissie inspectie moet n doen geregeld biJ' het einde van
door den Comman'
' ..
qant-Generaal.
elk kwartaal, van de kazern n, magaziJnen, wapenen, paarden,
manschappen, kleeding, o. ening, enz., ten einde zich te
kunnen verzekeren dat ge egelde orde gehandhaafd wordt,
"behoorlijk toezicht uitgeoefend wordt o:p de instandhouding
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van Gouverneme ts eigendommen, en om verder voorzorg te
kunnen nemen to voorziening in wapenen en paarden.
32. De Kapi ein zal bij die gelegenheid steeds een Rapport van Kapischriftelijk rapport aan den Commandant-Generaal of diem; ~ein bij. kwartaals
. . moe t en n d'1enen over d en t oes t an d van h et Corps, mspectie.
Commissie
het gedrag en de v rderingen d.er manschappen, de strafuitoefeningen die plaa. s gehad mogen hebben en al hetgeen
wensche1ijk mogt vo rkomen onder de aandacht van Z.W.-Ed.
te brengen.
33. Tenders voo leverantie van benoodigdheden van Leverantie van
allerlei soorten worde bij het einde van elk jaar aangevraagd benoodigdheden.
door den Betaalmeest , en beslist door den CommandantGeneraal, waarna beho rlijke contracten zullen warden aangegaan onder handteek ing van den Leverancier en Borgen,
ter eener, en van den etaalmeester namens den Commandant-Generaal ter ande er zijde, van welke contracten het
duplicaat origineel zoo veilig mogelijk ter referte bewaard
zal moeten warden.
34. De Luitenant ordt belast me~r bijzonderlijk met Beheer van
het wezigt op en zal aan eekenen en rapporteeren over alle leverantie.
ongeregeldheden in de l verantie van de goederen volgens
de verschillende contract. n, zoowel voor de manschappen
als voor de paarden, en d Betaalmeester zal geene uitbetaliug van e~ne rekening m en doen dan na bekomen certifikaat van de behoorlijke l vering door den Kapitein, Luitenant en Betaalmeester,
a authoris:;itie van Z.W.-Ed. den
Commandant-Generaal.
35. Ingeval eenig Arti erist ziek wordt aan eene aan- Hospitaal bepastekel~jke ziekte, zal hij onmi de1ijk uit de kazerne verwijderd lingen.
moeten warden ter verplegin
36. De Betaalmeester lev rt b~j het einde van elk dienst- Rapport van
jaar aan Z.W.-Ed. den Comm ndant-Generaal, een generalen Betaalmeester.
staat van zijne uitgaven en ehoudene administratie, welk
rapport door Z.Ed. aan den .Ed. Uitv. Raad zal worden
voorgelegd.
37. De onderwijzer houdt zich stiptelijk aan de uren Pligten van
voor onderwijs die bepaald worde voor de Artilleristen door onderwijzer.
de Officieren, onder bekrachtigin van den WEd. Gestr. Heer
den Commt.-Generaal, en doet apport aan den Kapitein
maandelijks over het schoolbezo k der Artilleristen, hun
g.edrag in de school en hunne vo deringen, en zal overigens
z10h moeten beschouwen te staa onder oppertoezigt van
den Inspecteur van het Onderwijs en zijne instructien over
de vakken en manier van onderwij moeten opvolgen.
38. De kapelmeester is gehoud n aan de instructies die Pligten van den
hem van tijd tot tijd mogen wo den gegeven door den kapelmeester.
Kapitein, onder voorkennis van ZE . Gestr. den Commandant-Generaal, ten opzigte van de ur n en oefening van het
Corps in muziek, of deszelfs optredin bij publieke en private
feestgelegenheden en is gehouden te aken over behoorlijke
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en instandhouding der instrumenten, die ten diensie
van het uziekkorps worden gesteld.
•
39. D Regeering stelt jaarlijks een zeker aantal bommen,
Ammunitie tot
oefening.
kogels en s hroot voor elk grof geschut beschikl>aar aan den
Kapitein, o dat de veldoefening der kanonnen behoorlijk
kan worden nderwezen aan de artilleristen, alsook een zeker
bedrag van mmunitie voor oefening met de karabijnen,
opdat de arti leristen bekwaam worden om zichzelven ook
te kunnen verdedigen in geval van nood.
40. De uit~ling van kleedingstukken aan de manschapUitdeeling van
kleeding.
pen zal moeten laats hebben jaarlijks, op 1 April en 1 October, en zal worde 1 bewerkstelligd door den Betaalmeester en
den Kapitein, tege kwitantie van den artillerist, overeenkomstig art. 29, en Lle voorschriften van Staat 1, bier aangehecht.
41. De naamteekeningen der artilleristen voor ontvangst
Naam.te~kening.
van eenig artikel d( op eenig o:fficieel document moeten
eigenhandig plaats hebben.
42. De voedings-materialen worden aan de manschappen
Uitdeeling van
eetwaren.
verdeeld door den Luitenant, overeenkomstig toelagen vermeld in Staat 2, bier aangehecht.
Betaling van soldij.
43. De soldij voor de o cieren en manschappen wordtdoor
den Betaalmeester tegen k "tantie uitbetaald maandelijks, overeenkomstig Staat 3, behoude s de latere bepalingen hieromtrent.
44. Alle huishoudelijk bepalingen, zooals bijvoorbeeld
Huishoudelijke
bepalingen.
omtrent het uitdooven van ichten, vallen onder de termen
van artikel 23, en de verschillende signalen zullen ! uur
vooraf geblazen moeten worden.
45. In dienstpligt en tltcht zullen de o:fficieren door
S traf bepalingen.
bijzondere Reglementen voorzien, onder goedkeuring van den
vVEd. Gestr. beer Commandant-Generaal, handelen met dien
verstande nogthans dat misdaden, door o:fficieren, onderofficieren of manschappen begaan wordende, volgens de algemeene wetten des lands behandeld y;ullen worden.
Strafbepalingen.
46. Afgetredene artilleristen die zonder wettige verRchooning weigerachtig of nalatig zullen zijn om dienst te doen
wanneer daartoe door de Regeering opgeroepen, zullen naar
den aard der zaak gestraft worden.
Slotbepalingen.
47. Elk artillerist wordt bij zijne inzwering voorzien
met een copy van deze Regulatien.
Herroepingclausule.
48. Alle wetsbepalingen over de artillerie in strijd met
deze Regulatien worden mits deze herroepen.
In werkingtreden
49. Deze Regulatien hebben kracht van wet van af den
der wet.
datum van publicatie.
STAAT 1.
Kleeding.

Officieren ontvangen elk op 1 April van elk jaar een pak
kleeding, bestaande uit baatje, broek en pet, en verder 1 paar
stevels, 3 hem den, 2 onderhemden, 2 paar sokken, 1 overjas,
2 handdoeken, 1 kam en borstel, 2 schoenborstels en schoensmeer tegen een half blikje per week, en op 1 October van
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elk jaar
stevels, 1 hemd, 1 paar sokken,
1 handdoek. De onder-officieren en manschappen ontvangen
elk op 1 April
n elk jaar 2 pak kleederen, 2 paar stevels,
3 hemden, 2 ond rhemden, 2 paar sokken, 1 overjas, 2 handdoeken, 1 kam n horstel, 2 schoenenborstels en schoensmeer tegen een h If blikje per week; en op 1 October van
elk jaar 1 broek, 1 paar stevels, 1 hemd, 1 paar sokken en
1 handdoek, en ve er, zeep naar vereischten van het wasschen, niet boven
lb. per week; alsook voor elk officier
op 1 April 2 komo arsen, en elk Artillerist 2 kombaarsen
met 2 lakens en slo en voor ieder. Uniform bij in diensttreding voor den geh elen diensttijd.
STAA'r 2.

Elk officier, onde officier en artillerist zal ontvangen : Voeding.
1t lb. vleesch, 1 lb. br od dagelijks; en per week, i lb. koffij,
1 lb. suiker, 1 lb. r~jst, k bottel azijn en-! lb. gort, wordende
zout, peper, bout en gro nten voor officieren en manschappen
overigens gezamenlijk a gekocht, zullende de aangekochte
groenten en andere voedi gsmaterialen hierin niet gespecificeerd gelijkelijk worden erdreld en niet meer kunnen bedrageiJ. dan £2 pond per eek voor het geheele Corps.
ST A'r 3.
Soldij.
De Soldij wordt betaald Is volgt : 1)
Kapitein, tegen 12 sh'llings en 6 pence per dag.
Luitenant,
,
9
"
"
Sergeant,
,
4
" "
Korporaal,
,
2
" "
Bombardier, ,
1
6
" ," ,"
Artillerist,
,
l
Terwij_l de Onderwijzer een j arlijksch salaris van £200,
de Kapelmeester van £200 en e Betaalmeester van £'2.5
zal ontvangen.
op
Aldus vastgesteld door den HE
heden den 17 den dag van October

De President, vertegen wo rdigd door
het Hl£D. Driemans hap,
N amens deze,

S. J. P.
Op last,
W. EDUARD BOK,
S taa tssecretaris.
Gou vernemen tska.ntnor,
Pretoria, 31 October 1881 .
.. 1) Gewijzigd door Wet No. 8, 1882 en Wijzigingen in Oct. B84 en
JuhJ 1886, zie ook in verband met de uitbetaling van Soldij,Wet No.4, 1886.
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VO KSRAADSBESL UIT, 1 NOVEMBER 1881.
Terugroeping van
Art. 2 6. De Raad gelet hebbende op de aanbeveling
Pro~lamatie, d.d. 12 der Begrootr gs-Commissie vervat in art. 263 dezer besluiten
April 1 ~ 7 ?• be~ref- om den pos "Terugbetaling 'Van Oorloysbela.c;:ting" volgens
fende mt ,werkmg
.
·
·
.
·
'
stelliug van V.R.B. opgave Bntsc
Gouvernement nog schuldig £13,966" van
22 September 1876, de Begroting t schrappen, kan zich na rijp beraad niet met
art. 37, bepa~ende die recommanda ie vereenigen, aangezien hij beschouwt dat
oorlogsbelastmg.
·
· 'd
..
t d b · 1

zulk een stap In triJ zou ZIJ n me e egmse en van regtvaardigheid en de geest der Conventie, en gaat er derhalve
toe over den post p de Begrooting te doen blijven en de
Regering op te drage stappen te nemen, om bij het Britsche
Gouvernement aanzoe om terugvordering van alle oorlogsbelasting door hetzelve kwijtgescholden te doen, en verder aan
al zoodanige personen die hunne oorlogsbelasting nog niet
met de betaling van an ere belastingen verrekend hebben,
hunne oorlogsbelasting o dezelfde wijze terug te doen geworden.

VOLK~ADSBESLUIT, 1 NOVEMBER 1881.
Art. 282. e Raad besluit dat een ieder burger het regt
hebben zij e bijdragen en plaatsbelasting te betalen in
· IS
· voor en op gronden in een
district waar\ hij· woonac h tig
ander district gel~en, en dat alle bepalingen en Volksraadsbesluiten of wetten hiermede in strijd, bij deze zijn vervallen.
De Raad draagt verder aan de Regeering op de bovenstaande
bepaling op zoodanige wijze uit te voeren en te regelen en
zoodanige verdere maatregelen in dezen te nemen als kunnen
strekken om de betaling van belasting door de burgers te
vergemakkelijken en tevens de behoorlijke administrat.ie der
ambtenaren in deze zullen verzekeren. 1.)

Betaling van belasting in district waar zal
gronden niet gelegen
zijn.
het

VOLKSRAADSBESLUIT, 2 NOVEMBER 1881.
HerroepingvanWet
Art. 288. De Volksraad besluit, de Wet No,8,1880 ~),
No. ~· 1880, .en in del. 27 Mei 1880 te herroepen · de Ordonnantie 3) ter opwerkmg ste!hng van . .
'
'
.
.
Ord. No. 3, 1866 . rigtmg van een kantoor voor het Registreren van Acten m

de Z. A. Republiek, vastgesteld bij Volksraadbesluit, October
1866, met al de daarin gebragte wijzigingen en veranderingen 4), op nieuw dadelijk in werking te stellen de Regering

1) Zie Gen. Instructien Januarij 1882, art. 8, Volhraadsb~sluit 8 Junij
1882, art. 317, en verdere aanbalingen onder 1) ante bl. 454.
2) Ante bl. 755.
3) No. 3, 1866, ante bl. 253.
4) Deze zijn vervat in Volksraadsbesluiten 21 Junij 1870, art. 199;
22 Mei 1875, art. 114; 2 Junij 1875, art. 183; en 5 Junij 1876, artt.
111, 11.2 en 113,
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oij te dragen, in laatstgen emde Wet al zoodanige WIJZigingen, veranderingen en bi voegingen te ma~e~ als zij ~wod
zakelijk mogen achten, e. de aldus gewiJZigde wet 1n de
eerstvolgende zitting ter ap~robatie van den Volksraad voor
te leggen 1),

VOLKSRAADSkESLUIT, 5 NOVEMBER 1881.
\

Art. 347. Z. H. \Edle de Vice President client ter be-Bijvoeging van Wet
handeling in Uitv. R~ads besluit art. 99 dd, 4 November, No. 2, 1873.
in zake de aanstelling eener Delgingfonds-Commissie, "die
zich tevens zal belasten met werkzaamheden op andere Delgingfondsen betrekking hebbende, indien door de Regeering
aan haar opgedragen." ·,
Dit Besluit wordt in zijn geheel voorgelezen, als ook
Wet No. 2, 1873, 2) onder anderen vaststellende, dat drie burgers der Z. A. Republiek, door den Volksraad zullen worden
gekozen om met den T~esaurier-Generaal eene honoraire
commissie van opzicht e~ bestuur over genoemd Delgingsfonds te hebben.
~
Nadat de Raad zich ee parig had vereenigd met de aanbeveling om zoodanige Co missie te vormen, ging hij tot
kiezing der drie leden over.

\

No. 76.

GOUVERNEMENTS. KENNISGEVING.
Ter algemeene kennisgeving wordt onderstaand Uitvoe- Verandering van
rend Raadsbesluit, gedateerd 15 Sept. 1881, hiermede ge- den naam van Goupubliceerd.
vernet?ents Land..
.
meter m Landmeter.
Art. 31. Aan de orde de wenschehJkheid om den naam
''Gouvernements Landmeter" te veranderen.
Besloten, dat die in het vervolg zal wezen "Landmeter."
W. \ARD BOK,
Staa tssecretaris.
Gou vernementskantoor,
5 November 1881.
~~~~~~

\

1) Zie nu Wet No. 5, 1882.
2) Zie ante bl. 478.
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REGULATIE EN WET No. 5, 1881.

1
)

VOOR HET CORPS TRANSVAAL RIJDENDE POLITIE.

[Vastgestel<l en goed ekeurd door Volksraadsbesluit, dd. 2
en 3 November 1881, artt, 286, 290, 292 tot en met
297 en 299.] /
!

I

NAD~JMAAL h~t noodig bevonden wordt om Regulatien
te vervaardigen voot het beheer van het Corps Transvaal
Rijdende Politie, zop wordt mits deze bepaald en vastgesteld:I
1. Het Hoofdklwartier van het Corps zal zijn te Pretoria.
Hoofdkw. te Pretoria
2. Die als Tro~per in dienst wil treden moet zijn, geWie toegelaten
kunnen worden.
zond van ligchaam: volgens certificaat van GouvernementsGeneesheer, en moet v66r zijn toelating den eed van getrouwheid aan den Staat en deszelfs wetten en gehoorzaamheid aan zijne officieren, en b~jzonderlijk aan de bepalingen
dezer Regulatien afieggen.
3. De Troepers worden gehouden om de stipste gehoorGehoorzaamheid
verschuldigd.
zaa~heid in acht te nemen ten opzichte van alle wettige
bevelen en orders hunner Officieren, tevens de aan hunne
betrCJkking verschuldjgde eer bewijzen.
Algemeene verlof4. De Troepers houden verblijf in de daartoe bepaalde
bepaling.
kwartieren en zullen zich niet mogen verwijderen zonder
bepaalde permissie van den Kapitein of diens plaatsvervanv.anger van de Troep waartoe zij behooren, en indien het
verlof zich uitstrekt tot een langere t~jd als vier-en-twintig
uur, zoo zal het door de Bevelvoe::ende Officier geteekend
moeten zijn en ter goedkeuring voorgelegd aan den WelEd.
Gestr. heer Commandant Generaal. Indien echter gedurende
den verloftijd er een oorlog uit mogt breken, zoo zal het
verlof a1s vervallen beschouwd worden en den verlofganger
onmiddelijk naar zijn of het naast b~jgelegen kwartier van
het Corps terugkeeren.
Vrederegters.
5. De Comri:landeerende Officier en de Officier een Troep
commancleerend ·zal ex officio Vrederegter zij n, zonder hijzondere betaling
Uniform dragen.
6. De Troe ers en inferieur in rang zu11en niet anders
dan in de klee ing mogen zijn hen door het Gouvernement
verschaft.
Reinheid.
7. De Troe ers word en gehouden om te zorgen voor de
reinheid en ord 111 hunne slaapvertrekken, a1s ook kleeding
en persoon.

Inleiding.

------------~----------·----------------

-------

1) Zie Wet

o. 8, 1882, waarbij deze Wet en Wet No. 4, 1881 zijn
vereenigd. Verder V.R.B.B. 12 Julij 1883, art.. 713 en 7 Julij lfl8S, art. 715.
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maandelijk~.·

K~eeding

8. Er zal eene
en inspectie van de ldeeding
inspectie.
door den Kapitein worden geho den, als wanneer de Troeper
de kleedingstukken zal moete . vertoonen en ontbreekende
of verwaarloosde weder aan m ·eten schaffen.
9. De Commandant-Gener al zal zelf, of door eene Corn- Kwartaal-Inspectie
biJ' het door den CommanVa n Officieren ' inspecti moeten doen gereaeld
Ssle
0 ..
mi
dant-Generaal.
einde van elk kwartaal, va de kazernen, magaziJnen, wapens, paarden, manschappe , kleeding, oefening, enz., ten
einde zich te kunnen verze eren dat geregeld orde gehandhaafd wordt, en behoorlij overzicht uitoefenen op de instandhouding van Gouver ements eigendommen, en om
verder voorzorg te kunnen nemen tot ·voorziening in wapens
.en paarden.
10. De Kapitein za bij die gelegenheid steeds een Rapport van den
schriftelijk rapport aan en Commandant-Generaal of diens Kapitei.n ~i~ Kwar. . moet en In
. d"wn n over d en t oest an d van h et Corps, taal-InspectJe.
commissie
het gedrag en de vord ringen der manschappen, de strafoefeningen die plaats g ad hebben mogen en al hetgeen
wenschelijk mogt voorkomen onder de aandacht van ZHEd.
te brengen.
/
11. l1::::lk Troeper zal verantwoordelijk zijn voor de vei- Verantwoordelijklige bewaring van de vviapenen, zadel en toom hem van Re- heid.
geringswege verschaft, i en m:1g dezelve niet terleen geven
1
aan iemand hoe ook enaamd, zonder voorkennis en verlof
van den Kapitein.
12. \Vanneer een T'roeper zich op verlof begeeft, zal hij Bezorging van goeverpligt zijn om voor f zijn kleedingstukken, wapens, enz., deren.
onder behoorlijk inv: ntaris aan den Kwartiermeester te
overhandigen ter be aring tot zijn terugkomst en voor het
geval van afwezighei in dienst, wordt hij gehouden zijne
goederen v66r zijn vertrek behoorlijk te verzorgen tegen
schade, door dezel ve weg te pakken of te stellen onder bewaring van zij n ka eraad of van den Kwartiermeester.
13. De Troeper moeten op de bepaalde dagen en uren Gereedheid tot
gereed zijn tot alle iensten, als oefening in wapenen, ver- dienst.
pleging hunner paa den, rijden van expressen, verzorging
van wapenen en tu gen.
14. De Troeper wordt gehouden te waken tegen slecht Gedrag.
gedrag of daden va eenige aard waardoor zijn karakter en
dat van het Corps n het algemeen kan worden · benadeeld
en moet zich voora wachten voor slecht gezelschap en onrnatigheid.
15. Officieren n manschappen, na eenig bevel ont- Rapport van vervangen te hebben t uitvoering, hetzij 's daags of 's nachts, rigtingen.
zul~~n van hunne v Trigtingen rapport moeten doen onmidd~~IJk ~a de voldoe ing en bij terugkomst van verlof onverW1Jld ZICh in perso n bij den Bevelvoerende Officier aanmelden.
16. De Troeper~ rnoeten geregeld elken Zondag de Gods- Godsdiemtoefening
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dienstoefening b ·wonen of naar die kerk gaan waartoe zij
behooren.
Diensttijd.
17. Diegen n die toegelaten word en tot de dienst moeten
zich daaraan ve binden voor den tijd van drie jaren.
Bepaling van offi18. Indien het Corps honderd man sterk is of meer, 1)
cieren.
behooren tot d n staf :
Een Ka itein,
Een Ad iidant, hetwelk een van de Officieren van het
Co s zal zijn;
Een K artier en Betaalmeester ;
Een K artie.cmeester-Sergeant;
Een Se geant-Hoefsmid;
Een Z elmaker-Sergeant.
STAF: Voor lke Troep van vijftig man : Een E rste Luitenant;
Een
eede Luitenant; 2)
Een ergeant-Majoor;
Een ergeant;
Twee Corporaals.
Verdere tijdelijke
19. De WelEd. Gestr. beer Commandant Generaal zal
benoemingen.
het regt he ben om in tijden van oorlog of commando verdere benoe ingen van Officieren te doen, die echter alleen
van krach zullen zijn zoolang de oorlog of commando duurt.
Onderscheiding van
20. D Officieren zijn geregtigd tot uniformen van beter
rang.
kwaliteit, ot onderscheiding van hun rang. De rangen beneden di n van Officier zullen bepaald worden door den
Comman erende Officier, op voordracht van de Eerste
Luitenan commandeerende zijn Troep. De onderscheidingsteekens z lien zij n met streepen op de link er mou w.
Monsterrol.
21. r zal een monsterrol gehouden worden door een
der offic ·eren daartoe benoemd, waarin de namen en signalemente der manschappen opgeteekend zullen staan.
Orderboek.
22. Waarin dagelijksche aanteekeningen gehouden zullen
worden an pligtsoefeningen van het Corps en zal dit boek
ten alle tijde ter inzage klaar moeten zijn voor de daartoe
bevoegd Regeringspersoon.
Kleedingboek.
23. De K wartiermeester zal een boek aanleggen . en
houden als ''Het Kleedingboek." waarin aanteekening gedaan m,oet worden van alle kleedingstukken, den datum van
o~tvanqst en soort van kleeding en tevens een handteekenmg v<Dor ontvangst.
Leverantie van
241. Tenders voor leverantie van henoodigdheden van
benoodigdheden.
allerleii soort worden bij het einde van elk jaar aangevraagd
door den Betaalmeester en beslist door den den Kapitein
van h~t Corps, waarna behoorlijke contracten zullen worden
aangegftan onder handteekening van leverancier en borgen
1) Omtrent getal van Corps zie V. R. B. 20 Julij 1886, art. 1063.
2) Tweede Luitenant afgeschaft in Julij 18R6.
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ter eener en van den Betaal1ester, namens den Kapitein,
ter ande;e .zjjd. e, van welke eo. tracten het duplicaat m·igineel
zoo veilig mogelijk ter referte ewaard zal moeten worden.
25. De Kwartiermeester w16rdt belast meer bijzonderHjk Beheerv.leveranties
met het toezigt op, en zal aan;teekenen en rapporteeren over
alle ongeregeldheden in de le/vtrantie van de goederen, volgens de verschillende contrac~en~ zoowel voor -de manschappen als voor de paarden, _en /de Betaalmeester zal geene uitbetaling van eene rekemng mogen doen clan na het bekomen certificaat van de behoorlijke levering van den KapiteinKwartiermeester en Betaalmeester, en na anthorisatie van
ZHEd. Gestr. de Command~'Lut-Generaal.
26. Indien een der rnansehappen door eene aanstekelijke Hospitaalbepaling.
ziekte mogt worden · aangetast, zoo zal h~j onrniddelijk uit
het kwartier verwijderd w:orden naar de daartoe aangewezen
hospitaalplaats.
·
27. De Betaalmeesteri le vert bij het einde van het dienst- Staat door BE>taaljaar aan den Kapitein v~n het Corps een Staat, welke staat meeRter.
voorgelegd zal worden aan den Corn mandant-Generaal en
verder ter appobatie aan! den Volksraad.
28. De Regeering stelt jaarlijks een zeker aantal patronen Ammunitie tot
beschikbaar om de manschappen in het schieten te oefenen. oefening.
29. De uitdeeling vfm kl eding aan de manschappen zal Uitdceling van
moeten plaats hebben ~aarlijks op 1 April en 1 October, kleeding.
en zal worden bewerkst~lligd door den Betaalmeester en den
Kapitein, tegen kwitanitie van ontvangst, overeenkomstig
vroegere bepalingen.
'
30. De handteekening van eenig persoon moet door den Handtrekening.
persoon zel ve geschieder· .
31. De uitdeeling van eetwaren zal geschieden onder UitdePling van eettoer.icht van den Kwadiermeester~ overeenkomstig na,der te waren.
bepalen regels.
32. De soldij .vo r Officieren en manschappen wordt Betaling van soldij.
maandelijks door den etaa,lmeester uitbetaald, tegen handteekening op de betaallijst, vereenkomstig nader te be pal en regels.
33. Alle signale zullen een kw art uur v66r do uit- Signalen blazen.
oefening geblazen wor en.
34. Eenige vero achtzaming van plicht of misdaad in Strafoefening.
betrekking met dit C rps, zal de overtreder gebracht worden
voor een raad van 0 ficieren, bestaande uit drie Officieren.
Eenige misdaad tegen de Civiele wetten zullen door de Civiele
magt gestraft worden
35. Elke man al bij zij n inzwering voorzien worden Regula ties.
met eene copie dezer regulaties.
36. Officieren on vangen elk op 1 April van elk jaar een Staat van kleeding.
pak kleeding, bestaa de uit baatje, broek, hoed en sluijer,
een paar stevels, dri hemden, twee onderhemden, twee paar
sokken, een overjas, twee handdoeken, een kam en borstel,
twee schoenborstels en schoensmeer, tegen een half blikje
per week; en op
October van elk jaar: een broek, een
66
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paar stevels, een he d, een paar sokken, een handdoek. De
onder-officieren en
anschappen ontvangen elk op 1 April
van elk jaar: twee pakken kleeren, twee paar stevels, drie
hemden, twee over emden, twee paar sokken, een overjas,
twee handdoeken, en kam en borstel, twee schoenborstels
en schoensmeer, teg n een half blikje per week; en op 1 Oct.
van elk jaar een br ek, een paar stevels, een hemd, een paar
sokken, een hand oek en vier pond zeep per man in de
maand; op 1 Apri : twee comhamzen, twee lakens en twee
sloopen. Uniform ij indiensttreding.
Voeding.
37. Elk Offic'er of man zal ontva.ngen 1! lb. vlee5ch,
1 lb. brood dagel jks en per week ~ lb. koffie, 1 lb. rijst,
1 lb. suiker, k bo tel azijn, ~ lb. gort; wordende zout, pep er
hout en groenten door de K wartiermeester aangt;kocht, niet
£2 de vijf-en-twi tig man te boven gaande.
:Betaling.
38. Tot be trij ding van alle onkosten in de regulatie
vervat, zal door de Regering aan Kapitein Ferreira of zijnen
plaatsvervanger worden toegestaan, tot instandhouding van
deze politiemagt te weten:
Aan Kapt. Ferre ra of zijnen plaatsvervanger £300
'sjaars
, den eerste Officier
,
,
150
,
,
, twee en Officier ,
,
125
,
,
,
134 1Os.
,
, Beta lmeester
,,
terwijl voor ie ere manschap aan Kapitein Ferreira of zijnen
plaatsvervang zal worden uitbetaald £109 10s. 'sjaars.
Hospitaaldeparte39. Een octor moet voor het Corps vastgesteld worden
ment.
en zal hij
de Commandant Generaal nadere bepalingen
kunnen tre:ili n. Het Doctors loon zal door het Gou vernement
worden beta ld.
Transport.
40. Ind en het Corps of een onderdeel te velde trekt zal het
Gouvernem~nt voor de noodige wagens en ten ten moeten zorgen.
Terugbetaling van
41. Van elke soldij zal maandelijksch tot £6 afgehouvoorschotten.
den kunnen worden tot terugbetaling aan het Gouvernement.
Buitmaking.
42. Indien het Corps in actieve dienst is en er eenige
buit gemaakt wordt zoo zal het Corps daarin een deel hebben,
onderworpen aan nader te bepalen voorwaarden.
Oppertoezigt.
43. De Kapitein van het Corps ontvangt zijne orders
en instructien van den Commandant Generaal.
In werking treden
44. Deze Regulatie en Wet zal dadelijk in werking
der Wet.
treden, volgens Art. 12 der Grondwet.
De Staatspresident vertegenwordigd door het
·
Hoog-Ed. Driemanschap,
Namens deze,
(Get.) S. J. P. KRUGER,
Op last,
Vice-President.
(Get.) W. EDUARD BOK,
Staatssecretarif;.
Gouvernementskantoor, Pretoria,
7 November 1R81.
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VOLKSRAADSBESLUIT,

f NOVEMBER 1881.

Artikel 352. De Raad, gelet ' ebbende op de motie van Bepalingen omtrent
den heer Stoop, gesecondeerd ~oor den heer Labuschagne, groote van plaatsen.
alsook op het groote misbruik dat er heerscht door plaatsen
in kaart te brengen tot eene grootte van een aantal morgen
ver boven de werkelijke bepalingen der \Vet, gaat er toe
over den inhoud van art. 14,, van de Ordonnantie No. 3,
1864, 1) en andere besluiten bptrekkelijk en in verband met
de oprigting van bakens en grenspalen, waarop het gepleegde
misbruik blijkt gegrond te zijh, zoodanig te vefklaren, dat
daaruit geen beteekenis zal ~~trokke,n worden die in strij~~
is met de Inspecteurs-Instructve No. 3, 1869, vastgesteld biJ
Volksraadsbesluit, art. 240, dd. Junij 1869, 2) de Instructie
voor de Landcommissie, 3) t~n art. 7 van de Grondwet, 4)
en dat derhalve geen kaarten als wettig zullen worden erkend
van plaatsen die meer grond bevatten dan 60 minuten lang
en breed elk. Deze bepaling zal van kracht zijn tot aan de
eerstvolgende zitting van d n Volksraad, wanneer de Regering verzocht wordt zoodan' ge wijzigingen in a.lle wetten in
verband met de questie vo r te leggen als aan het doel zal
beantwoorden. 5)
VOLKSRAADSBESLUI'f, 7 NOVEMBER 1881.
Artikel 353. De Raad, gelet hebbende op de Concessie Goedkeuring van
aan D. Benjamin, voor het uitsluitend regt op alle goud- Oon?ess~e aan
·:ffi
d
"
·
1
t
·
f
d d e BenJanun
en terugrl en en an ere m1Jnen, m1nera e er sen In o on er
trekking van Proclaplaatsen of gronden genaamd Ponieskrantz, Lodovina, vVater- matie, 14 Mei 1873.
houtboom, Grootfontein, Belvidere en Driekop gelegen in het
district Lijdenburg in de Zuid-Afrikaansche Republiek, of
zoodanig gedeelte · daarvan als thans in zijn bezit is, door de
Regering voorgelegd met de begeerde veranderingen door den
Volksraad keurt dezelve goed en herroept bij deze de Proclamatie der Regering waarbij de gezegde gronden of eenig
gedeelte daarvan tot een goud veld zij n verklaard." 6)

VOLKSRAA~ESLUIT,

7 NOVEMBER 1881.

Artik.el 3.54. De ~ehandeling van Uitv. Raadsbesluit,
art. 100, d.d. 4 Nov. 1881, in zake herroeping van Wet
No. 6, 1881, (VRR 79/8 ).
·

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

1) Zie ante, bl. 174, 243 en '\5.
2) "
"
" 326.
"
" 369.
3) "
4) "
"
" 81.
5) :' V. R B., 7 Julij 1882, art. 744 en 755.
6) Z1e Staatscourant 20 Mei 1873, No. 474, Gouv. Kennisgeving No. 83 •
dd . 11 November 1881.
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Deze wet
zijnde, nam de Volksraad na eene
korte discussie met eenparige stem men het volgende besluit:
Herroeping van Wet
Do Volksrarup-, gelet hebbende op Uitv. Raadsbesluit
No.6! 1881, totv:f>r·art. 100 d.d. 4 d~er, in zake do herroeping van Wet No. 6'
betermg van Cnm. 1881 , 1)' gaat er toe over c1e gezeg d o ur
Justitie.
ne t t e h erroepen en'
de Regering op to dragen in plaats daarvan zoodanige wijzi.
gingen te brengen
oude wetsbepalingen aangaande zaken
waarover do genoem e wet handelt, als de Regering noodig
moge achten, en di ter approbatie van den Volksraacl te
leggen in de eerstvolg nde zitting. En de Volksraad besluit
verder, dat tot tijd e wijle genoemde wijzigingen door de
Regering zijn gemaakt alle wetten en besluiten die tot op
de ui vaardiging derzel£ Wet No. 6, 1881, van kracht waren
en die door die wet z 'n herroepen, op nieuw kracht van
wet zullen hebben."

VOLK~AADSBESLUIT,

7 NOVEMBER 1881.

Art. 355. an de orde is nu de hehandeling van Uitv.
Raadsbesluit, at. 105, d.d. 7 November 1881, over de herroeping vari ta~ief voor reis- en andere onkosten vervat in
Gouvernements \Kennisgeving No. 141/1880 (v R R 82/81).
Het besluit Jen de gemelde Gouvernements K.ennisgeving
worden voorgele.rn.
Z.H.Ed. de Vice President maakte eenige opmerkingen
over het oneven~edige, het hooge van het tarief in sommige
gevallen, en versfrekte op verzoek eenige inlichtingen, waarop
de Raad het volgende besluit bij meerderheid van stemmen
nam:Herroeping Tarief
De Volksraad, den inhoud van Uitv. Raadsbesluit, art.
voor Toelagen aan 105 d.d. 7 Nov. 1881 in overwegin(r0 genomen hebbende,
reizendeambtenaren
· d e G· ouvernements
'
IT""enmsgevmg
·
·
No. 141 , 1880 , 2)
bepaald bij G. K. b esI'mt
No. 141, dd 7 Junij te herroepen, zooals hij ze herroept bij dezen, en besluit
1880.
verder alle tarieven in gebruik onder de Zuid-Afrikaansche
Republiek, die door genoemde Gouvernements Kennisgeving
vervallen mogen zijn, op nicuw van kracht te verklaren.
De Volksraad draagt verder aan de Regering op, een nieuw
tarief voor reis-, verblijf- en andere onkosten voor ambtenaren op te trekken en dat ter goedkeuring van den Volksraad in zijne eerstvplgende zitting voor te leggen. 3)

Zie ante. bl. 988.
Zie Staatscourant 15 Junij 1880, No. 195.
Jl;ie Wet No. 3, 1882, No. 8, 1883, Concept Tarief, gepubl. Staats.
courant, 7 Augm~tus 1884, No. 182 en V. R. B. 9 Julij 1885, art. 757, en
Wet No. 7, 1886.
1)
2)
3)
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VOLKSRAADSBESLU T, 8 NOVEMBER 1881.
Art. 363. Aan de orde ordt gesteld Uitv. Raadsbesluit,
art. 101, dd. 4 Nov. 1881, i zake het "verkoopen, verhuren,
enz. van het regt op min ralen op vaste eigendommen"
(V RR 80/81).
Dit besluit met de daarb j behoorende stukken en de
opinie van den Staatsprocur~ur wo:den voorgelezen, en na
het wisselen van eenige den~beelden daaromtrent w.erd de
Haad verdaagd tot heden mid ag 2 uur.
"De Volksraad besluit, d t, aangezien het noodig is het
regt van den Staat te verzeke~n ingevallen van mineralen,
"Art. 1. Dat geen verko~p van regt op mineralen ofBepaling van
verpachting of afstand van vruchtgebruik van zulk een regtHeerenhrt~gten fbijf
.
1
d t ld Cllanwe~1g
J
.
t e ZlJn
.. of wer k el"k
verpacvanmgregten
o a op
.
up mmera en, .veron ers e
lJ stand
aanwezg op eemge plaatsen zal wett1g wezen, zonder dat de mineralen.
acte over den verkoop, de verpachting of het vruchtgebruik
opgemaakt, behoorlijk geregistr~erd is ten kantore van den
Registrateur van Acten, de betaling voor welke Registratie
tevens zal onderworpen zij n aan eene betaling van dezelfde
Heerenregten als bij verkoop vap vast eigendom 1).
I
VOLKSRAADSBESLUIT, 8 NOVEMBER 1881.
Art. 368. Z.H.Ed. de Vice-President, legt voor Uitv.
Raadsbesluit, art. 108, dd. heden, wijzende op het feit dat
llob~~rnict tot een dorp is geproclameerd door den Administrateur \V. Bellairs op 11 .Jun\j 1881, lang na het Hluiten
van den vrede.
Het Besluit en Proclamatie, vervat in de Staat1:5coumn t
van 14 Junij 1881, worden voorgelezen .
.N a eenige discusRie, waaronder de led en te kennen geven
hoe deze handeling der Britsche Regering niet rijmt met de
bep.alingen van het vredesverdrag, nam de Volksraad eenpang het volgende beRluit : "De Raad, gelet hehbende op den inhoud van Uitv. Afkeuring_ van
Hnadsbesluit art. 108 dd. heden in zake het proclameren Pru~!amatJe dd. 11
'
' .
'
. .
JuuJJ 1881, omtrent
van h et . d orp Rolmrnw door den gewezen Aclmmlstratetn·nieuwe dorp
W. Bella1rs, op den 11den •Junij 18~1 2), lang na het sluiten Roburnia.
van. den vrede, kan zijne goedkeuring niet aan die Proclamatw hechten en keurt dezel ve af, zooals hij doet bij deze,
en draagt Je Regering op, om bij eventueele aanzoeken voor
den aanleg van een dorp of dorpen in de gronden in zake
den Boedel McCorkindale zoodanige aanzoeken van de hand

No.

1) Zie Wet No. 7,1883,
8, 1885, art. 82.
2) Zie ante bl. 994.

en

V.R.B. 30 Julij 1885,

Art.

1074

en Wet
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te wijzen tot tijd en w~jl de opdragt aan de Regering vervat
in art. 343, dd. 4 Nov. 1881, in termen van dat besluit is
uitgevoerd" 1).

VOLKSRAADSBESLUIT, 8 NOVEMBER 1881.
Commissie benoemd
voor beheer van
Pensioenfonds.

Art. 372. "De Volksraad, gelet hebbende op den inhoud
van Uitv. Raadsbesluit, dd. 9 Nov. 1881, art. 110, met
de stukken daarmede in verband, vereenigt zich daarmede
en komt tot het besluit eene Commssie te benoemen voor
het verdere beheer ~ de verzorging van gewonden, weduwen
en wezen, en draagt aan de Regering op, daarvoor een instructie op te trekken ie zal voldoen aan de vereischten. 2).
De Commissie zal besta· uit den Weesheer en twee leden
door den Volksraad te iezen. De Commissie zal jaarl~jks
verslag doen aan de Rege 'ng die hetzelve voor den Volksraad zal leggen."
No. 83.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.

Herroeping van
ZIJ het hierb~j kennelijk, dat de Regering der ZuidProclamatie dd. 14 Afrikaansche Repu bliek in gevolg van de Concessie gesloten
Mei 1873 omtrent
; · en gep1u bl'weerd 1n
· GouverneGoudvelden.
met d en h eer D . BenJamm

ments Kennisgeving No. 81, besloten heeft de Proclamatie
No. 1155, verschenen in Staatscourant No. 476, dd. 3 Junij
1873, waarbij in termen van Wet No. 2, 1872, de wijk
Ohrigstadsrivier of gedeelten er van, als goudvelden geproclameerd zijn, te herroepen, zooals bij deze herroepen wordt
en is 3).
(Get.) S. J. P. KRUGER,
Vice-President,
Vertegenwoordigende het
Driemanschap.
Op last,
W. EDUARD BOK,
Staa tssecretaris.
Gouvernementskantoor, Pretoria,
11 November 1881.
l) Zie V.RB. 5 .Juli 18£2, Art. 716.
2) Zie G.K. N0. 162 geplubliceerd in StMtscourant dd. 2 Maart 1882
No. 52. Zie verder V.R.B.B. 25 Moi 1882, Art. 228 en 23 .Julij 1883, Art.
877-879; Wet No. U, 1883, en V.R.B.D. 26 Aug. 1884, Art. 271 en
3 Sept. 1884, Art. 373.
3) Zie Proclamatie 27 .Jan. 1883, Staatscourant 1 :B-,ebr. 1883, No. 102,
en V.R.B. 11 .Junij 1883, Art. 269,
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No. 131.

ENTS KENNISGEVING.

TER algemeene info matie wordt hiermede bekend gemaakt dat de navolgende Generale Instructie, regelende de
wijze waarop de Landsreke ingen van Inkomsten en Uitga ven
in deze Republiek moeten ehouden en ingediend worden,
hiermede voorloopig in werk g wordt gesteld
Op last,
W. EDUARD BOK.
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 27 .Januarij 1882.
GENERALE INSTRUCTIE, RE ELENDE DE WIJZE V AN
HE'f HOUDEN EN INDIE EN DER REKENINGEN
VAN 'S LANDS INKOMST N EN UITGA VEN DER
ZUID-AFRIKAANSCHE REP BLIEK.

1. Het hoofd van elk departeme t moet op of voor den Hoofden van Depar15den Januar\j van ieder jaar aan de Thesaurier Generaal te,n;enten moet:_n
een .jaarliJ'ksche
BegrootinO'
van de ver 1oedeliJ'ke Inkomsten Jaarl~Jks
~·oor.. 15 JanuanJ.
.
- ..
n
Begrootmg
en U1tgaven van ZIJn departement v r het eerstvolgende aan Thesaurier Gen.
dienstjaar inzenden in een door de Rege ing goed te keuren inzenden.
vorm.
De noodige vormen zullen aan de ho fden der Departe- Vormen te worden
men ten in tijds geleverd worden door o van wege den geleverd.
Thesaurier Generaal.
2. De begrooting van de inkomsten en uitgaven van het Begrooting door
land moet door den The~,urier Generaal opgemaakt worden, 'l'hes. Gen op te
na ontvangst der begrootingen van de respectieve departe- maken.
menten, in zulk een vorm als door de Regering, op voordragt
van den Thesaurier en Auditeur Generaal, zal worden vastgesteld, en zal deze begrooting alle, zoowel gewone als buitenwone inkomsten en uitgaven bevatten.
3. De jaarlijks door den Volksraad goedgekeurde be- Begrooting moet
grooting zal met betrekking tot de inkomsten en uitgaven stiptgevolgd worden
v~or het dienstjaar, waarop de begrooting betrekking heeft
st1pt gevolgd moeten worden, onaangezien de rege~ing van
voorafgaande jaren.
\
De begrootingswet voor elk dienstjaar zal gepubliceerd Begrooting te worworden in de Stew,i.~('O'I/Jrrtnt en zal ieder ambtenaar zich daar- den gepubliceerd,

\
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geen ambtenaar mag naar stipt moeten
uitg. overscbrijden. tement toegestaa.n

getagen, en de uitgaven voor zijn depar.
o~der geen voorwensel moge overschrijden, en zal de rrh1saurier dadelijk n~ de vaststelling der
begrooting aan het jhoofd van elk departement een extract
van die begrooting tpezenden voor zoover zulk departement
betreft.
Bepalingen omtrent
4. De hoofden van dienst in de rekeningen moeten
hoofden van dienstdezelfde zijn als in de begrootingswet; elke post van uitgave
e?
posten
v.eo~vloeormoet daarom zorgv ldig onder zijn
gepast .hoofd
z1ene
en sp
c1a
.
. gerangschikt
.
nitgaven.
worden. Eenige o voorzicne mtgaven, d1e n1et gevoegehjk
onder een bestaan hoofd van dienst kan gebracht warden,
moot als eene spec ale uitgave opgebragt worden.
Bepalingen omtrent
5. Ingeval hot noodig mogt blijken om voorziening te
onvoorziene Uitgav. maken voor eenige uitgaven, die geen uitstel kunnen lijden,
en opma~en van sup. of die niet in de hcgrooting van dat jaar opgenomen zijn
Begrootmg.
. : eene "~upp1ementaue
· ' 1)egrootmg
·
opmak en'
zal de Thesaunerl
en bij den Uitvo~: ende Raad indienen, die daarop bij speciale
au.thorisatie verde e instructies zal geven en dezelve alsdan
bij de eerstvolgen e zitting van den Volkraad, ter bekrachtiging zal voorleg en.
De Auditeur en andere hoofden der departementen moeten, wanneer zulk door den Thesaurier vereischt wordt, hem
dadelijk voorzien yan de noodige inlichtingen, ten einde hem
in staat te stellen die Supplementaire Begrooting op te
maken.
De hekrachtiging der Supplementaire Begrooting moet
door den Staatssecretaris zonder verzuim aan Thesaurier en
den Auditeur bek~nd gemaakt warden.
Boekhoud~n van
6. Alle ambtenaren, belast met de invordering van 's lands
arnbtenaren belast inkomsten moeten kasboeken houden overeenkomstig voormet invordering van
'
.
d · cl d '"
.
Inkornsten en stor- schreven vorr:n, en zullen aarm a ehjk na ontvangst van
ting van geldeu
eenige landsregtcn het bcdrag en de omschrij ving er van
(zonder ra.ngschikking) 1net eene korte opgave van bijzonderheden van elke afzonderlijke post aanteekenen ; op het
blad van Uitgaven, moeten datum en bedrag van alle betalingen of stortingen hij den Thesaurier gedaan, geboekt
warden; bij elke starting of verzending van geld en moeten
zij die vergezeld doen gaan van eene memorandum aanwijzende het bedrag onder elk bijzonder hoofd van Inkomsten
ontvangen en in die beta.Jing of starting begrepen, en de
inkomsten van het loopend dienstjaar, OlH1crscheiden van
die welke achterstallig zijn. 1
Ambtenaren zullen
Geen ambtenaar zal het geoorloofd z~jn eenige geschrege~ne g~~chr~vene vene kwatitantie uittereiken voor eenige betaling aan hem, ten
qu1tantien
mtgeven, b eh oeve van ,s 1an d s se h a tk'
·
d
11
·
·
11
gedrukte quitantien
~ls,t ge. aan; a e kwttant1es zu en
door vormuitdeeler in bohoorl~jken vorm, in b~oekjes gedrukt, gehonden, door
uit te reiken.
den vormuitdeeler geteld en afgemerkt en bij horn verkr\jgba.ar zijn. En zal ieder arribtenaar, met de ontva.ngst van
landsgelden belast, zulke kwitn.ntie in volgorde moeten ge-
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bruiken en van eenig ontbrekend ummer aan den Aditeur
behoorlijk en bevredigende verantw ording doen.
Ieder Ambtenaar zal elke kwit ntie, die door hem afge- Bepalingen omtrent
geven ~ordt, behoorlijk ~m d u idelij hleesbaar inbvludllen, enhde ~:~~~;~~1 t~~:~en
korte 1nhoud daarvan 1nvu11en o
et contra a van et
kwitantieboek; zoodra eenig kwita tieboek verbruikt is, zal
de ambtenaar het terugzenden naa den Auditeur, die door
het te vergelijken met de door di ,n ambtenaar ingezonden
staten, de correctheid daarvan zal !onderzoeken.
Geene kwitantie voor ontvangen landsgelden zal geldig Wanneer kwitantie
zjjn wanneer die niet door den daartoe bevoegden ambtenaar geldig.
geteekend is, en gecontrasigneerd door den ambtenaar op
hem in rang volgende.
Na de maandelijksche afsluiting van het kasboek moeten Maandelijksche
de verschillende bedragen der ontvangsten ieder onder zijn afsluiting van k~s.
boeken en specifihoofd van Inkomst gespeCificeerp. worden en het totaal van catie v. ontvangsten
deze bedragen zal moeten overernkomen met het totaal der onder verschillende
ontvangsten van het kasboek. ;
hoofden.
7. De Landdrosten der resbectieve districten zullen ver- Landdrosten verantwoordelijk gehouden word,. n, voor de behoorlijke en ~ntwoordelijk voor
· mvor
·
d ermg
·
· k omst en vo1gens d e mkomsten
naauw k eunge
van ' s 1an d s In
districten. hunner
begrooting hunner districten. ,
De Regering zal naar gel ng van omstandigheden, van Regeering mag
tijd tot tijd beambten kunnen aanstellen om in eenig distrikt assisten in districten
. t e vor d e- aanstellen.
d e Lan dd rosten b eh u I pzaam t ZIJ.. n b eI as t'mgen m
ren; van zulke speciale aanst lingen zal in de Staat.'wouTan t
kennis worden gegeven.
8. Betaling van bijdrage en belastingen voor gronden Betaling van belasin een ander distrikt gelegen kan direkt aan den Landdrost ~ingen voor ?ro~lden
. .
.
h Id'
h . . m andere chstncten
van h et d1stnkt waar de b lastmgsc u 1ge woonac hg IS waar belastingschulgedaan worden, mits overle gende de laatste kwitantie of dige woouachtig is.
certificaat, aantoonende het edrag der belastingen waar en
wanneer het laatst betaald, a smede hoeveel door den belastingschuldigde jaarlijks en p het oogenblik der betaling
aan den landkas verschuldi d is. Heerenregten voor het
district Pretoria verschuldi.gd moeten, en die, voor gronden
gelegen in andere districten, unnen op vertoon van beeedigde
verklaringen van kooper en verkooper, bij den Thesaurier
Generaal te Pretoria worden betaald.
Ieder Landdrost die vo r andere distrikten eenige bij- Heerenregten bij
dragen, heerenregten of belast ngen ontvangt, en de Thesaurier Thesaurier te
met betrekking tot door he ontvangen heerenregten zullen betalen.
daarvan dadelijk in hun ka boek aanteekening maken met
roode 1~nlct en verder een afzo derlijk boek houden, waarvan Omtrent boeken van
zij iedere maand een duplik at aan den Auditeur Generaal belastingen voor
inze n d en, t erWIJ"I d e I. 1an dd r st d'1e zoo d an1ge
· b et a1'1ng on t -do.
andere
districten en
r Thesaurier
vangt onmiddelijk aan den be rokken Landdrost kennis geven La~ddrosten ontzal van het betaalde bedra , ten einde hem in staat te vangen.
Rtellen die in zijn bijboeken maar niet in zijn kasboek op
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te brengen, en zulke opgaven van ontvangsten moeten met
rooden inkt in zijn staten opg bragt worden.
Bepalingen betref9. Behalve de kasboeken oeten er bijhoeken gehouden
fende Boekhouden worden van elk hoofd van Inko sten, waaronder de belastingen
ingevorderd worden. Dagelijks moeten in deze bijboeken de
volle bijzonderheden van elke ontvangst opgebragt worden.
Landdrost zalregis- Deze bijboeken moeten, met u 'tzondering van het boek der
ter van plaatsen en plaats- en erfbelastingen, op ezelfde w~jze worden ingerigt
erven houden
en
··
· d'1e er b et.re k'1ng op h ebb en, en u1t
· d eze
verand.
v eigenaren
als d e k w1tantles
door Reg: v. Acten boeken moeten de bijzonder eden van elke ontvangst van
o:n.tvangen aan's lands inkomsten geboekt w rden in den vorm of het beteekenen.
wijsstuk dat op die ontvangst betrekking heeft.
Behalve bovengenoemde boeken moet ieder Landdrost
een register houden van alle laatsen en erven, of gedeelten
daarvan in zijn distrikt geleg1n, in zulk een vorm als later
zal worden voorgeschreven, e:q. zal bij ontvangst van kennisgeving door den Registrateurtvan Acten van eenige verandering van eigenaar of verdee ing van eigendom dadelijk de
benoodigde verandering of aan eekening in zijn register maken.
Inzending van copy
10. Op of v66r den vijfd n dag van elke maand zal een
kasboek voor 5 van ieder belast met de invorderiug van 's lands inkomsten aan
elke maand aan
d
'Th esaurrer
.
·
den eelJl' gecert'fi
d
' ··
Thesaurier met be- en
1nr.en
1 ceer e copy van ZIJn
wijsstukken en
kasboek van de afgeloopen maand, vergezeld met gespecifikwitanties.
ceerde bewijsstukken en eeri staat aantoonende het totale
bedrag dat onder elk hoofd 'van inkomst in de afgeloopen
maand is ontvangen, en de datums van storting aan den
.Thesaurier, gestaafd door kwitanties van de door hem gestorte
sommen.
Zijn er .geene gelden gedurende die maand ontvangen
onder een der hoofden van ontvangsten, dan moet het woord
"nil" geschreven word en in de eerste geldkolom in de rekening, tegenover het hoofd van ontvangsten waarop het betrekking heeft.
V oor de inlevering der rekeningen zal ieder ambtenaar
Rekening voor
V rederegter te
zoodanige verantwoording doende r.ijne rekening voor eenen
bezweren.
Vrederegter bezweren.
Thesaurier zal
De Thesaurier zal deze staten, na ze met zijne boeken
staten aan Auditeur vergeleken te hebben zonder verr.uim bij de Auditeur ininleveren.
leveren.
'
Controle door
11. De Auditeur zal alle rekeningen van ontvangsten
Auditeur uit te
en uitgaven vergelijken met de boeken, opgaven, en andere
oefenen.
documenten, welke kunnen dienen om te bewij zen dat de
a.angeduide sommen al die zijn welke ingevorderd of uithetaald hadden moeten worden, en zoo niet, dat de oorzaak
van het tekort in elk geval wordt opgegeven, r.oowel alR de
maatregelen die genomen zijn voor het invorderen van het
achterstallige.
\
Stappen door .Au.diMogt eenige opgave of an~ere documenten ter bevestiteurte nemen mdim tiging van de opgave in de 'rekeningen welke vereischt
staten onvoldoende
d
f
h b d
·
.
.
zijn.
wor en o om et e rag van ~chterstalhge betalmgen aan

\
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te toonen ontbreken
zijn, dan is het de pligt
van den Auditeur om de vere' chte documenten te vragen,
en mogt er in de levering daa van moeijelijkheid ontstaan,
dan moet hij daarvan dadelij b\j den Uitvoerenden Raad
kennis geven en eene copie va die kennisgeving, te zamen
met de instructie daarop gegev n, voegen bij de rekeningen,
waarop zij betrekking hebben.
12. Zegeluitdeelers moete 1, evenals alle andere ambte- Zegel uit.deelers
tenaren, belast met de invord ·ring van lands inkomsten, een zullen ook kasboek
kasboek houden, en daarin dielijks.. hunne
ontvangsten voor hb~uden
en getldent
..
lJ zege1mees er e
verkochte zegels boeken, en ekellJ ks blJ den Zegelmeester Pretoria storten.
te Pretoria het bedrag van unne ontvangsten storten; de
balans der ontvangsten, der/ maand moet op den laatsten
dag der maand na afloop de bezigheden van den dag worden gestort of opgezonden.
De Landdrost moet na uwkeurig de boeken van den Controle door LandZegeluitdeeler van zijn dis ict onderzoeken aangaande de drost uit te oefenen
ontvangst en verkoop der egels gedurende de maand, de over zegel uitdeeler,
balans van den voorraad egels op den laatsten dag · der
maand tellen, en de oms revene opgave van den Zegeluitdeeler certificeren. Deze opgave in duplicaat, geteekend
door den Zegeluitdeeler, e gecertificeerd door den Landdrost, zullen bewijsstukke z\jn ter waarmaking van dr.
posten in de boeken van d n Zegelmeester der verantwoorde
gelden van de verkochte z gels.
De Landdrost moet adelijk van alle onnaauwkeurig- Kennisgevingen van
heden in het beheer van , en Zegeluitdeeler aan den Zegel- ornauwkeurigheden
meester kennis geven, di daarvan dadelijk rapport maakt aan zegelrneester.
aan de Regering.
13. Alle ambtenaren belast met de iuvordering van Storting van gelden
landsinkomsten en woon chtig op de zetelplaats moeten door ambtenaren op
wekelijks, en zoo mogeli k dagelijks, hunne ontvangsten ~~!~!f;::ts en in
storten bij den Thesaurie of bij den ambtenaar die geregn.
tigd is ze te ontvangen, erwijl de laatste betaling voor de
maand op den laatsten d arvan moet geschieden. Elke stor·
ting bij den Thesaurier of zoodanigen ambtenaar gedaan
moet van een memoran urn vergezeld gaan, aantoonende
het bedrag dat onder elk Hoofd van Inkomsten ontvangen
is en in die betaling begr pen.
Alle andere ambtenar n niet op de zetelplaats woonach- Opdezetelplaatsniet
tig, moeten hunne ontv gsten bij den 'fhesaurier storten aanwezige ambtenaop zulk eene wiJ'ze als d or dien ambtenaar wordt voorge- rb~J?Tmhoeeten_geldenl
1
sauner vo sehreven. En alle zoodanige mbtenaren moeten den Thesaurier gens zijn instructien
wekelijks berigt zenden va het bedrag van 's lands inkom- storten.
sten in hunne handen.
.
14. Geene schuldbewi zen mogen ontvangen worden in Geene schuldbebetaling van eenige som verschuldigd op rekening van wijzen mogen ont's lands inkomsten, tenzij met uitdrukkelijke authorisatie ~:~g::tl~~f:a~fe z~~;
va_n d~. Regering en dus nige schuldbewijzen moeten on- Regeering.
m1ddehJ k aan den Thesau ier overhandigd worden, die het
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Boeking van schuld- bedrag als eene starting in zijn kaHboek moet opbrengen op
bewijzen.
den dag van ontvangst~
Ontvangen schuldAlle ambtenaren, \die aldus geauthoriseerde schuldbebewijzen worden ge- wiJ'zen ontvangen mo~hen het hedrag in hun kasboek Ol)boekt
onder betref-b rengen a1s b e1astmg
'·
·:
cler d on cl er h et h 001.C'd van ontfende hoofd.
lrtgevor
vangst waarop het betrekking heeft, zich crediterende voor
het bedrag zoodra de wi~sel aan den rrhesaurier gezonden of
overhandigd is.
Wijzevan betalingen
15. Geene rupees, cheques, of wissels mogen in betaling
van publieke inkomsten ontvangen worden.
Bepalingen omtrent
16. Alle sommen ontvangen door den Griffier ofMeester
geldstortingen van van het Hooge Geregtshof, of den W eesheer, behoorende tot
griffier
of Meester
van
Hoog
Ger. of eenigen boedel, van welken aard ook, of ten gevolge. van
Weesheer.
eenigen order van het Hooge Geregtshof, moeten voor zoover de wet of de regelen van het Hooge I-Iof daaromtrent
geene andere voorschriften geven, onmiddelijk bij den
Thesaurier als een deposito gestort warden. Behoorlijke kashoeken, aantoonende de dagelijksche ontvangsten en den
datum van zulke depositas moeten door elk der bovengenoemde ambtenaren gehouden worden.
W anneer er gedeponeerd is door den Griffier of door
Omtrent gedeponeerde gelden.
den Meester van het Hooge Geregtshof, of door den W eesheer, clan moet zoodanig depositum van een memorandum
vergezeld gaan.
Hoe Thesaurier Gen.
De rrhesaurier zal dexe deposita onder dat hoofd in zijne
met depositas zal
algemeene kasrekening opnemen en zal, nog kapitaal noch
handelen.
interest daarop verschuldigd terug betalen, clan alleen op
eene speciale authorisatie of order van het Hooge Hof voor
zoover het Hofzaken betreft, en ingeval van terugbetaling
van W eesboedels zal de \Veesheer op aanvrage van den be]anghebbende, hetzij persoonlijk of bij procuratie zoodanige
gelden van den Thesahrier verkrijgen, op rekeningen uitgemaakt volgens zijne boeken, met aanhechting van de noodige bewijsstukken en behoorlijk beeedigde extracten uit
z\jne boeken.
I
Uitbetalingen door
Al zoodanige uitbetalingen zullen geschieden op rekeAu.diteur gecerti- ningen bekoorlijk door den Auditeur voor correct gecertifificeerJ.
ceerd en gepasseerd vqor uitbetaling.
Omtrent depositas
Alle depositas bif den Thesaurier gedaan door andere
van andere amhte- Gouvernements-ambten4ren clan bier boven genoemde, moenaren als genoemd. ten vergezeld gaan v~n een memorandum aantoonende de
bijzonderheden van elk~depositum.
Abstract omschrijEen abstract om hr\jving van de deposito-rekening
ving yan deposito moet bij de jaarlijksche rekening van den Thesaurier gevoegd
rekemng.
worden naar den vorm voorgeschreven in de instructie voor
den Thesaurier.
·
Hoofdamhtenaren
17. Daar het Ho fd van ieder Departement of ieder
persoon~~jk verant- ambtenaar belast met d invordering van 's lands inkomsten
woordehJk
· voor cl e vervu ll'1ng cl er p l'1gten van ziJn
"
~J
IS
· voor ver- verant woor cl el"k
ambt, of voor de behoo lijke invordering en bewaring van
1

1
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's lands gelden die door zijne handen gaan, zoo houdt het vnlling zijner pligten
Gouvernement zulk een mbtenaar persoonlijk verantwoor- en bel~oorlijke in..
· ·
1''
··
. 1n'kten d e vervu·]]'mg d er's
vordermg
van
dehJk
md1en
llJ aan Z1Jn
ond ergesc
lands gelden.
pligte~ opdraagt die hij z lf te :ervullen had. Het zal z~jn
pligt zijn om alle onbekw amhmd ofherhaaldd zorgelooshmd,
of ongehoorzaamheid aan e orderR door een zijner ondergeschikten begaan, zonder verzuim onder de aandacht van de
Regering te brengen.
l
Alle administratieve cohespondentien van ondergeschikte Oorrespondentie
mbtenaren aan de Hegerilg zullen gozonden worden door van ondergeschikte
a
'
.
.I.f '
•• ambtenaren aan Eemiddel van het hoofd van het Departement waaronder Z1J gering door Hoofd
geplaatst zijn, en zal het, hoofd van het Departement bij van Departement.
toezending daarvan dadelij~ zijn advies of opinie omtrent
den inhoud daarvan ter informatie aan de Regering mededeelen.
18. In elk geval waari1~ Hoofden van Departementen en Bepalingen omtrent
Belastinggaarders in gebrekje blijven te zorgen voor de be- betalingen van ont·
b et a1'mg van b ed ragen d'1e Z\l· · brekende oO'elden.
boorl1J"ke en naauw1{eunge
moeten ontvangen, zullen de verschuldigde bedragen dadelijk tegen zulk een ambten~ar in rekening worden gebragt,
tenzij hij op voldoende wlijze kan aantoonen dat de nietbetaling binnen den bij de bepaalden tijd veroorzaakt is door
omstandigheden die hij noch verhinderen noch voorkomen
kon, en ingeval het ontbrekende hedrag niet te bepalen is uit
de bewijsstukken, en uit de copie voor het door hem overgelegde kasboek, zal het salaris van dien ambtenaar niet uitbetaald worden voordat hij aan den Thesaurier eene bevredigende opgave van het verschuldigde bedrag ingeleverd heeft.
19. Ingeval van verlies van 's lands inkomsten, veroor- Door nalatigheid,
zaakt doordien een puhliek ambtenaar uitstel geeft voor de zorgeloosheid en ge·
brek
aan omzichtig.
b et a1mg
eener b e1astmg
of yoor h et aannemen van on vo l - he
id veroorzaakt
doende waarborg voor eene aan het Gouvernement te betalen verlies van lands
schuld, of wanneer hij nalaat of verzuimt om bij tijds be- gelden zal tegen behoorlijke stappen te nemen otn de schuld op de borgen te trokk~nen am_bte. me
. t va t'd en seh u Id enaar t e ver k riJgen
..
naar m rekemng
ver h a1en, wanneer d 1e
gebracht
worden.
is, of wanneer hij, ingeval een van hen insolvent wordt, ver.
zuimt om de aanspraken van et Gouvernement in tijds in
te zenden, ten einde het in sta'~t te stellen in de dividenden
van den boedel te deelen; of d ordien hij verzuimt en nalaat
alle noodige en wettige maatreg len te nemen om die landsgelden te verkrijgen, in een woo d, ingeval er door nalatigheid, zorgeloosheid, gebrek aan omzigtigheid, of door de
schu1d van een publiek ambtenaa eenig verlies van de inkomsten plaats vindt, zal het ont rekende bedrag door den
Anditeur tegen hem in rekenin gebragt worden, en zijn
gedrag aan de Regering dadelijk w rden ge~pporteerd.
20. Op of v66r den 15den J a uarij van elk jaar moeten Landdrosten moeten
de Landdrosten volledige registers o maken van de bewoonde v66r 15 Jan. van elk
en onbewoonde erven in elke sta gelegen binnen hunneJt·aar volledige regisers van erven op. t 'k
d 18
r1 ten, met vermelding van de n mender eigenaren, aan1
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maken,volgens voor- merken de die welke bin ne en die welke buiten de Transvaal
schreven vorm.
wonen.
Deze registers te word n opgemaakt in voor te schrij ven
vorm, moeten elke zes ma nden herzien worden en van eenige
verandering daarin kennis geven aan den Auditeur-Generaal.
Landdro~ten moeten
21. Landdrosten of ndere ambtenaren belast met de
y66r 15 Ja~. van e.lk invordering van Plaatsbe stingen (met uitsluiting van de
Jaar
regis- Erfbe1asting ' waarin in htt vorige artike1 melding gemaakt
Plaats, Spoor.
ter v.volledJge
weg Hoofd en Weg- is) en verder van de Spo rweg-, Hoofd- en Wegbelastmgen
belas~ingen betaal- verschuldigd door de bla, ke inwoners binnen hun distrikt,
h ~ar .mt hunne
moeten elk jaar, op of v66r den 15den Januarij een volledig
.
d
·
(11stnc en opma1{en.
register opmaken van alle bovengenoem e be1astmgen betaalbaar in hun district, vermeldende de namen der grondeigenaren, en speciaal die buiten de Repu bliek won en~ en in
't algemeen alle andere bewoners die onderhevig zijn aan de
beta1ing van eenige der hier vermelde belastingen.
Sup. van Naturellen
De Superintendent van Naturellenzaken, be1ast met het
zal .v66r 1~ Jan. van toezigt op de naauwkeurige invordering der Kafferbelastingen,
elkJaar
registersaan
van za1 zorg d ragen d at op of voor
"" d en 15den J anuanJ·· van e1k
Kafferlocatii:in
Auditeur inzenden.jaar bij den Auditeur-Generaa1 warden ingezonden, volledige
Registers van alle Kafferlocatien met vermelding der distrikten waarin zij respectievelijk zijn ge1egen, de namen der
hoofden van iedere kraa1, en het aantal hutten die aan
betaling van belasting onderworpen zijn; hij zal toezien dat
die Registers door de am btenaren onder hem gesteld word en
herzien.
CopHin en Registers 22. Copien en Registers waarvan in de twee vorige a.rtikemoeten v66r 31 Jan.len me1ding gemaakt is moeten door de Hoofden van ieder
van elk jaar
aan Departement geeerh"fi ceer' d , en niet
· 1ater d an op d en ulsten
9
Auditeur
ingezonden worden.
Januarij van elk jaar aan den Auditeur ingezonden worden.
Thesaurier of An:di23. Wanneer het aan den Thesaurier of Auditeur blijkt
teur ~ullen Regermg dat eenige landsge1den niet door eenigen ambtenaar ingevorkenms
geven van d erd of n1e
. t d a d e1"IJ"k d oor h em veran t woord ZIJn,
.. moeten ZlJ..
niet verantwoorde
landsgelden.
onmiddelijk daarvan aan de Regering kennis geven.
Omtrent het boeken
24. A.lle instructien, die van tijd tot tijd op last van de
van inkomsten.
Regering door den Thesaurier of Aud.iteur-Generaal, aan
ambtenaren gezonden worden, met betrekking tot het invorderen van eenige bij zond~e tak van inkomsten, moeten beschouwd worden als een d e1 uit te maken van deze algemeene
instructien.
Am~tenaren.~oeten
25. Het totaal bedrag van eenige ingevorde.rde belasting
aan mst:uchen v~n of andere inkomsten mo t in alle gevallen in het kasboek
of Aud1t. van d en Thesaur1er
· In
· ZlJ· · geh ee1 ge b oek t wor d en, en eemge
·
Thesauner
gevolg geven.
onkosten of belooning die ~et vroeger de gewoonte was van
zoodanig bedrag af te trek en, zullen voortaan ophouden als
zoodanig.e behandeld te wo den, .maar zal voor zulke toelage
of onkosten eene behoor1i ke rekening uitgemaakt worden,
voorzien van behoor1ijke ewijsstukken en na uitbetaling
onder de gepaste hoofden m\eten geboekt worden.
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26. De landsuitgaven zull .n op de volgende wijze ge- Regelingvan I~andsregeld worden : uitgaven.
a. Alle betalingen van ndsgelden moeten door deu Betalingen door
Thesaurier alleen g daan worden.
Thesaurier alleen.
b. Ieder Ambtenaar die landsgelden van den Thesau- Ambtenaren verantrier ontvangt zaJ verantwoordelijk gehouden woordelijk voor behoorlijk besteden
v.
wor d en voor h'et b h om·l"k
lJ beste d en d aarvan, en Thesaurier
ontvanvoor de terugzend ng aan den Thesaurier van de gene landsgelden.
noodige bewijsstu ken, behoorlijk voldaan geteekend door dege en aan wien die gelden verschuldigd en bet· ald waren. Geene landsgelden
ter uitbetaling · n eenig ambtenaar door den
Thesaurier gezon en, zullen door zoodanig ambtenaar langer on er hem gehouden worden dan
uiterlijk eene
aand na ontvangst, en wanneer
het binnen die tij d niet door hem aan den
regthebbenden i uitbetaald, zal hij zulke gelden
weder · als een depositum aan den Thesaurier
terugzenden.
c. Iedere rekening oet in duplo opgemaakt worden Rekeningen in duplo
onder zijn speci al hoofd van dienst en mag niet onder een special
insluiten of ve ward word en met eenig ander hoofd.
hoofd van rek ning of uitgaven daartoe niet
behoorende.
d. Alle rekeningen et hunne bewijsstukken in duplo Rangschikking van
opgemaakt, mo ten gerangschikt en geclassificeerd Rekeningen onder
worden in abs racten onder hunne respectieve koofden.
hoofden.
•
f'.
Ingeval er twij£ l mogt ontstaan aangaande hetrn twijfelachtige gehoofd waarond r eenige ontvangst of uitgave vall~n zal Regering
moet gehragt
orden, zullen de Thesaurier en besllssen.
Auditeur heide rapport uithrengen ter informatie en heslis 'ng van de Regering.
f. De Thesaurier en Auditeur zullen heslissen welken Vorm v,Rekeningen
vorm de reken'ngen moeten hehben en zullen door Thesaurier en
·
d''
van J."d
t.JlJ t ot t"lJ d e veran d enngen
1e ZlJ.. noo d'1g Audit. te beslissen.
achten ter goed euring inzenden bij de Regering.
Alle gedrukte v rmen van salarissen rekeningen- Vormuitdeeler zal
en abstracten,
et gerangschikte hoofden van v?rmen bewaren en
uitgaven en bew'jsstukken van inkomsten, zullen mtdeelen.
door den Vormu tdeeler bewaard worden, bij wien
in tij ds aanzoek voor zulke vormen moet gedaan
worden.
g. Op of v66r den 5ste van elke maand moct elk Salaris R6lkeningen
hoofd van elk D partement aan den Auditeur de moeten maandelij~s
salaris-rekeninge
van ziJ'n • Departement voor ~n
"Y 66 r 25 aan Audit.
•
.
duplo gezonden
d1ezelfde maand vn duplo 1nzenden, en zal de worden.
Auditeur, wann er hij die correct bevindt, ter
uitbetaling aan en Thesaurier toezenden.
1
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Hoofden van Departernenten moeten
Rekeningen der uitgaven v66r lOde van
elke maand aan
Auditeur zenden.

Rekeningen en bewijsstukken moeten
door Hoofd van
Departement geteekend en gecertific.
zij n en verdere bepalingen omtrent
uitbetalingen.

Thesaurier zal zich
van juistheid verzekeren maar Hoofd
van Departement
blijft verantwoordelijk voor fouten.

Thesaurier zal op
eerste van de maand

[1882

h. Indien een salari1 of toelage betaalbaar in eene
zekere som jaar ijks betaald moet worden voor
een gedeelte van een maand, dan moet de berekening gemaaktl worden voor het aantal dagen
volgens het salatis, enz., per jaar.
i. Op of v66r den 1~den van iedere maand moet elk
hoofd van een; Departement aan den Auditeur
alle andere rekeningen der uitgaven van de vorige
maanu in beho9rlijke abstracten en in r.1uplo inzenden, vergezeld, van de noodige authorisatien
om de daarin vermelde uitgaven te doen, met dien
verstande, dat wanneer eenige uitgaven v'oor de
eerste maal gedaan worden, daarbij gevoegd
moeten worden de begrootingen voor eenige
werken of de contracten, of de overeenkomsten
in tenders, zonder die te doen kwiteren; door de
betrokken partijen, door die kwitantien moeten
verkregen worden wanneer de betaling geschiedt.
1· Alle rekeningen of bewij sstukken moeten geteekend
en gecertificeerd zij n door het hoofd van het
Departement waartoe zij behooren, en alle authorisatien daarbij gehecht; alle zulke rekeningen,
zooals hierboven beschreven, moeten in volledigen,
correcten en behoorlijken vorm aan den Aucliteur
door het hoofd van het Departement worden
gezonden die, zoodra geauditeerd, zoodanige
rekeningen aan den Thesaurier ter uitbetaling
zal toezenden, en indien na de betaling eenige
fout door den Auditeur ontdekt wordt en het
blijkt dat er meer betaald is dan schuldig was,
dan zal het hoofd van het Departement, die zoodanige rekening heeft gecertificeerd, met het
overschot of te veel betaalde worden belast, en
voor de terugbetaling daarvan worden verantwoordelijk gehouden.
lr. De Thesaurier, na zich verzekerd te hebben dat de
rekeningen met juistheid gerangschikt zijn onder
hunne behoorlijke hoofden van dienst, en voorzien van de noodige authorisatien, zal die betalen
en eene tijdelijke kwitantie nernen van het hoofd
van het Departement, en nadat hij elke uitgave
in zijn fasboek zal hebben geboekt, zal hij de
documenten aan het hoofd van het Departement
terugzend~n orn behoorlijk te worden gekwiteerd
en zal het hoofd van elke Departernent voor de
dadelijke en volledige uitvoering daarvan verantwoordelij~ zijn en aansprakelijk blij ven voor
eenige fo~ten die later mogen ontdekt worden.
l. Op den e~sten dag van iedere maand, of zoo
spoedig
mogelijk is, zal de 'fhesaurier aan de

a!\
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personen die in of n1hij de zetelplnats wonen, pen;onen op zeterhunne _wettige salar_is en of toe_lagen. uitbetalen plaats of_ nabijheid
.
woonacht1gen
met cheques, ten nam van 1eder per::mon of het cheques mtbetalen.
hoofd van het Depart ment, of op zoodanige w~jze
uls het voor den T~esanrier het gemakkelijkst
zal zijn.
/
De cheques voor hetaling 1 aan pereonen die niet op de De Gheques voor
zetr lplaats won en,
ooten door den Thesaurier p~rsonen in dis- .
tncten woonacht1g
ge:r,onc1en wor d on a~ n d en I .-~ancldrost van }1et worden aan Landclistrikt of Cornmis$aris::;en van cenig gooeelte d10sten ot Commisvan een distrik:t wadrln zoodanige per~mnen woon- sarissen gezonden.
achtig zijn, to zameh met de documenton waarop
ze betrekldng hebb{n, ten einde die behoorlijk te
doen kwiteeren en door getuigen te cloen teokonen, waarna zulk documenten, wanneer ze in
orde zijn, met het minst mogelijke verzuim, aan
den Thesaurier mo~ten worden teruggezonden.
De Landdrost of Comfnissaris is aansprakel~j k voor Landdrost of Corn.
de terugzending d zcr rekoningen aan den The- ~issaris aansprakesaurier ~innen. d n tijd door hem vastgesteld; ~{~g:~~~rr:;~:'~7·~~~~komt hlJ daarm tokort, dan wordt het totale
bedrag dier reke ing tegen hem in rekening
gebragt.
111. Geene- rekeningen rnogen vMn· de uithetaling ge- Geene rekeningen
kwitoerd worden.
gekwit. v. hetaling.
n. Alle kwitantien v n betalingen m~ eten minstens Kwitanti0n moeten
een persoon tot etuigo hebben.
getuigen hebhen.
o. \Vanneer eene be aling gedaan wordt aan eenon Twee getui~·.en verpm·soon die nie schrij von kan dan moct het eischt in~lien on~..
'
.
vano-er met schnJteekenen van d1 pcreoon en de betalmg a.an hem ven"\an.
gedaan gecertific erd worden door twee getuigen
alR in hunne tee enwoordigheid geschiedt.
p. Alle uitgaven di moeten gemaakt worden voor lTitgaven voor pngebouwen of an ere werken hetzij bij kontract, blieke werken moe. l
f '
b ·.d
ten arm TllesauriPr
aan k oop van m tena en o voor a.r 81 , n1oeton door Jnspecteur van
uitsluitend geda n en verantwoord worden aan l'ublieke Werken
den Thesa.urier door den Ambtenaar die het gedaan en verantopzigt hceft van zoodanige werkon en gebouwon, woord worden.
en is er goon z odanig ambtena.ar, dan rust die
verpligting op en ambtonaar die tot zoodanige
nitgave geautho iseerd if::l.
q. vVanneer de betal ng van salaris aan eenig persoon Bepalingen bij uitvcrschuldigd of eene andere betaling ten zijnen betal~ngen op prob eh oeve d oor e nen an d eren persoon wor d_t ge- curatie.
vraagd, dan za eene voldoende overmaking of
magtgoving in eschrift tot bewijs daarvan hij
den Auditeur ' orden ingediend, die zich zal
verzekcren of eT o overmaking of magtiging in
goeden vorm en ettig uitgevoerd is, de volmagt
volgens WAlke zn k eene handeling wordt ge(laan

It·

1

I

67
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zal op de rekening _op de volgende wijze geschreven en door den A diteur geteekend warden:Cert.Hicaat van
Auditenr.

Ik A. B., certifi~eer, dat eene voldoende procuratie in goeden vorm, behoorlijk gezegeld
en wettig uHgevoerd, van wege C. D. aan
mij vertoon?- is, ten einde het salaris (of
andere vordering) aan E. F. verschuldigd te
ontvangen. 1
Geteekend A. B.,
Auditeur Ge neraal.

............... 188
Auditeur zal register houden.

r. De Auditeur zal een register doen houden van a1le

procuratien bij hem ingeleverd.
s. De uitgaven voor alle goederen die voor 's lands
dienst noodig zijn, voor het onderhoud van aanbouw of a:rnleg van alle publieke gebouwen,
wegen, enz. /
Uitgaven voor pnVoor het vervqer van alle posten, Gouvernementsblieke werken. postgoederen, ~ls anderzins voor den verkoop van
vervoer of verkoop
Gouvernements losse of vaste eigendommen, zulvan Gouv. goederen,
len geschieden bij kontract, na vooraf tenders
geschiedPn bij contract na vooraf gete hebben aangevraagd door het hoofd van het
vraagde tenders.
betrokken Departement. Elke aanvraag voor
tenders zal v66r de publicatie in de 6taaf,c;;cou'l·anf
warden toegezonden af:Ln den Auditeur Generaa1,
om hem in staat te stellen daarop zijne oprnerkingen te geven.
Tenders aan AudiAlle zoodanige tenders moeten binnen den in den
teur te worden inaanvrage vastgestelden tijd, verzegeld en behoorlijk
gezonden die aan
geaddresseerd, aan den ·Auditeur warden ingezonTender-Commissie
zal overhandigen.
den, die dezelve ongeop,end aan de Tender-CommisBie 1) zal moeten overhandigen.
Instructien voor
De Tender-Commissie 2) zal'. overeenkomstig hare inTender-Commissie.
structien in tijds zoodanige tenders in overweging
nemen en den uitslag duarvan met hare aanbevelingen; of aanmerking~n zonder verzuim aan
de Reger'ng mededeelen, \die daarover nacler zal
beslissen
\
Voor uitgaven van
Voor uitgave van geringeren \aard in bovengcno. emde
geringen aard is
gevallen zal eene speciale authorisatie van den
authorisatie van
Staatssec etaris, op last van~ den Uitvoerende Raad,
Staatssecretaris voldoende.
voldoen e zijn.
!
I
Onvoorziene nitga27. Voor alle itgaven voor welk\:l geene voorziening op
ven vereischen spe- de
Begrooting gem akt is, wordt d<? speciale authorisatie
ciale authorisatie.
---------11-------··--·--

------~ ___ _!__ _______ _

1) en 2) omtrent 'l'e der-Commissie, zie Voorstel van ·wet, 10 Aug.
1875, gepubliceerd ~. CJ. 25 Aug. 1875, No, 592'.
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vereischt, welke wordt verkregen op de wijze als beschreven
in Artikel 34. 1)
28. Jaarlijks, uiterlijk een maand voor de opening der Begrooting van Inzitting van den V olksraad, zal de Thesa urier een volledige komsten en Uitgastaat van de inkomsten en uitgaven, gecertificeerd door den ven do~r 'fhe~aurier
.
..
.
.
en A ud1teur JaarAuditeur Generaal, 1nzenden blJ de Regermg, dw dezelve zaltUks bij Regering
voorleggen voor den V olksraad, en zal diens goedkeuring inzenden.
eene uiteindelijke decharge zijn.
29. Alle speciale magtigingen voor uitbetalingen van Magtiging tot spelandsgelden door de Regering ge han moeten schriftelijk wor- ciale. uitM·aven
den gegeven en geene uitgave rr ag op mondelinge authori- schnftehJk.
satie geschieden.
Wanneer eenig ambtenaar 8nige landsgelden uitbetaald o.ngeauthoriseerde
zonder zoodanige voora{gaande 'chriftelijke authorisatie dan mtgaven worden
.
.
tegen am btenaar
zal het bedrag daarvan tegen hem m rekemng worden ge- opgebragt.
• bragt.
30. Elk ambtenaar die g authorizeerd is orn eenige uit- Oert:ticeereu van
gave te doen zal daarvan een ekening uitmaken en de naauw- rekeningen door
keurigheid van zoodanige re rening moeten certificeeren, en ambt 2 naren.
indien het werk of de lever· g bij contract .ger;chied is, moet
in het certificaat vermeld w rden dat aan het contract voldaan
billij k en redelijk is.
is of anders dat de rekeni
31. In gevallen waari eenige am btenaar eenige vorde- Bepalingen omtrent
ring tegen het Gouvernem nt heeft voor reisko3ten, moet hij reiskosten van arnbden aard der dienst voor elke hiJ die uitgaven gemaakt heeft tenareu.
zoo duidelijk mogelijk ui en zetten, en zal de rekening voor
zoodanige reiskosten naa vkeurig moeten verrnelden den dag
waarop de am btenaar z· n re is begonnen heeft, den datum
waarop hij ze voleindigd en de authorisatie waarbij hij gemagtigd was om die rei te ondernemen 2).
32. Jaarlijks nadat de Volksraad de Begroot,ing der In- Staatsseeretaris zal
komsten en uitgavon h eft vastgesteld zal de Staatssecretaris vastgestelde begroo.
d
· M
.
·
ting aan 'fhesaurier
eene vo ll ed 1ge copy a van, met eene emor1e van Toe 1wh-en Auditeur iu e _
ting overhandigen aan den Thesaurier en Auditeur, welke den tot leiddra'l.~ ;n
hen zal strekken tot eiddraad en generale machtiging om generale magtiging.
gedurende dat jaar zoo anige uitbetalingen te doen.
33. Wanneer in den loop van het diens~jaar eenig Bepalingen orntrent
persoon tot eenig am t wordt aangesteld, of wanneer eenig aanstelling v~n arnbpersoon ophoudt een a bt te bekleeden of wel in het geval t~naren of diegenen
.
.
'.
.
d1e ophoudeu een
van verandermg m h t bedrag van eemg salans of toelage, ambt te bekleeden
of van het aanstellen van eenig ambtenaar tot speciale fin an- gedurende het
cieele pligten, of w neer eenige stap genomen wordt met dienstjaar.
betrekking tot de on vangst of uitgaven van 's lands gelden,
dan zullen de volle ijzonderheden daarvan onmiddelijk aan
den 'rhesaurier, den uditeur en het betrokkene Hoofd van
het Departement be end gemaakt worden, en znllen de
1)
2)

Zie ook V.R.B. 1 Oct. 18M. Art. !)58.
Zie nu Wet No. 7 1886, gepnbl. 8taatscourant

7

Julij

l8H(i,
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noodige aanteekeningen daarvan moete gemaakt worden op de
lijsten van de Departementen aan wi n zij respectievel'ijk gezonden zijn met vermelding van de datum en het nommer
van de minute of brief waarbij die ennisgeving gedaan is.
Bepalingen omtrent
34. Voor alle uitgaven niet
grepen onder of bovenrequi~ities v?or on- gaande de geau toriseerde hoofden
an dienst, moet de spevoorzlene mtgaven. ciale autorisatie, als vermeld in Art. '27, op de volgende
wijze aangevraagd worden : Hoofd van Dep. zal
In geval van onvoorziene /omstancligheden en zoodra
requ.isitie aan The- eenig ambtenaar bemerkt dat e~hige noodzakelijke uitgaven
saurH'f zenden.
de SOffi bij de begrooting Van zijn departem"'ent goedgekeurd
zal te bovengaan, zal het Hoofd van zoodamg Departement
aan den Thesaurier eene rectuisite inzenden, naauwkeurig
overeenkomende met de geclassificeercle hoofden van diem;t
in de Jaarlijksche Begrooting van de Uitgaven, waarvoor
voorziening gemaakt moet worden, aantoonende tegenover elk
bijzonder deel, dat gevraagd wordt, hoeveel tot den laatsten
Bedragv.Begrooting dag der vorige maand is uitgegeven, het bedrag vastgesteld
aan te geven.
in de jaarlijksche Begrooting, en de balans van hoiden, behalve het bedrag waarom in de Hequisitie gevraagd worclt;
ook zal bij die requisitie venvezen worden naar eenige correspondentie die plaats gevonden heeft met hetrekking tot zoodanig bijzonder deel van uitgaven waarom in die requisitie
gevraagd wordt; ten einde de Regering over de gepastheid
of noodzakelijkheid van die uitgave te beter kan oordeelen.
'l'hesaurier zal on- De Thesaurier zal zoodanige requisities dadelijk onderzoPken
derzoeken en aan en onmiddelijk met zijne aanmerkingen daarop, toezenden
Staatss;ecr. zenden. aan den Staatssecretaris' om voor den Uitvoerenden Raad ter
behandeling te worden gelegd. 1)
Pligten van Staats35. De Staatssecretaris zal dadelijk zoodanige requisities
secretaris omtrent voor den Uitvoerenden Raad leggen, die aa,n den Thesaurier,
requisities.
in geval van goedkeuring daarvan, de vereischte speciale
autorisatie zal verleenen, hem magtigende om onder }u~t
daartoe bestemde hoofd zoodanige uitga ven te doen.
Thesaurier zal ambDe Thesaurier zal bij de ontvangst daarvan dadelijk den
tenaar kennis geven. ambtenaar met de uitgaven belast, van deze magtiging kennis geven, om hem /in staat te stellcn voor de behoorlijke
uitbetaling daarvan .· zorg te drag en.
Oopie van speciale
Eene copie v1n elke Hpeciale magtiging zal aan don
magUg. aan Audit. Auditeur ter zijner, informatie worden toegezonden.
Bepalingen omtrent
Mogt de geautiodseerde uitgave het bedrag bij de goedsu~I-~l:mentaire re- gekeurdc requisiti<b vermelcl blijkeri te boven to gaan, dan
1
qmsitws.
· 't'10· gemaak· t h eeft' voor de
zal d e am 1)t enaan
cl're d e req nun
meerdere uitgaver eenc supplomentaire requisitie inzendon in
denzelfden vorm pgesteld als de bovengenoemde requisitie,
en die doen verg zeld gaan van een brief die de noodzakelijkheid voor de meerdere uitgave duidel\jk maakt, of in
1) Zie ook V. l • B. lH October 1884, ar~. !Jf>~.
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geval van een nieuw <leel van uitgave,/den oorzaak van zulk
eene uitgave.
,
De Thesaurier zoochnige supplementaire requisitie ont- Thesaurier zal onvangen hebbende, zal die ondrrzoekei1 en naar den Staats- derzoeken en naar
den Staatssecretaris
· opzen d en om 1)eh an de1;]u ·t e wor cl en op c1eze lfd e opzenden.
secret ans
wijze als hiervoren bepaald.
36. Met betrekking tot alle publieke werken zal de Omtrent opmaken
Begrooting, ten einde die te lnuanen vergelijken met de va 11 Be~rooting met
·
· blieke
betrekkmg
tot puwerke1lJ. ·k e mtgaven
waarop e11.~ wer1~ on d ernomen wor dt , 1n
werken.
zooda:1igen vorm moeten opgemaakt worden, dat duidel\jk
arbeid van materialen wordt onderscheiden en ook aantoonende alles wat door huur, contract of aankoop verkrogen
is, of die, welke nit de JandR inrigtingen of pakhuizen zijn
verschaft, vergezeld van eeno meri:wrie van toelichting; en de
rekeningen dam·toe betrekkeli.}k, zullen vergezelcl gaan van
een staat, aantoonende, met :' betrekking tot elk werk of
gebouw, het totale bedrag der.' goedgekeurde begrooting voor
dat jaar; het bedrag, indicn ~enige nitgegeven in de vorige
jaren, de verschillende sommlm nitgegeven in het loopende
jaar, met vermelding der w~kelijke aankoopen, het bedrag
van contractwerk, huurloo4 en der materia1en die nit de
landsinrigtingen of pakhuizen zijn verkregen (in denzelfden
vorm a1s de begrooting va het werk) en de som die overblijft van het geld hetwelk bij de begrooting voor publieke
werkeu boschikbaar is gest ld.
37. \Vanneer het geb urt dat de som bij de begrootingingeval van over-.
beschikb:t.ar gesteld, over chreden wordt door eenig ambte- schreding van Be· 1e autonsahe
· · a 1R 1uer
· b oven . verme ld grooting
overnaar zon d er d e specw
betaling wordt
tegen ambdaartoe te hebben verkre en, clan wordt het versch1l te veel tenaar opgebragt en
uitbetaald, tegen den am tenaar die de overbetaling deed, in van zijn salaris afrekening gebragt en de Thesaurier za.1 zoodanig bedrag af-getrokken.
trekken van eenig salnri. of andere som aan dien ambtenaar
verschuldigd en in zij e rekening het bedrag boeken als
"terugbetaalde geld en."
Indien er geen sala is of andere som aan den ambtenaar, Ingeval geen salaris
die zoodanig ongeautoris erde uitbetaling gedaan heeft ver- b~schikbaar ut!
'
· U1tv. Raad be:;hssen.
. 1 1s,
· za1 d e 'l,h e ·auner
· (1·1e omstan d.1gh e1·d t er 1~enms
seh u ld1gc
brengen van den Staats ecretaris, die zulks dadelijk zal voorleggen voor den Uitv renden Raad om hnnne instructies
daaromtrent te erla11gen
38. In die gevalle1 waarin het Hoofd van eenig Depar- Bepalingen aangaan·
tement het noodzakeli"k mogt vinden om dagelijksche ofde voor5chotten
wekel~jksche nitbetalin en te doen voo.r hunr, loon, of aan- ~~~~s~lu~~· P~o~l~e~!
koop van voedsel voor de werklieden 1n de afgelegene deelen werken.
van het land, za1 hij ie omstandigheden aan de Regering
door middel van den taatss(cretaris bekend maken, die van
tijd tot tijcl beslissen al over de sommen die als voorschot
voor dit clod aan he zullen worden toegestaan. Deze voorschotten moeten uitsl itend gebruikt worden om het Hoofd
van zooda.nig Departe ent in Rta.~t te stellen o:rn zulke weke-
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lijksche of dagelijksche
te doen, en hij zal
gehouden r-ijn om bij het einde va iedere maand van die
gedane voorschotten bij wijze van re ening verslag te doen bij
den Auditeur, met aanheehting an of wijziging naar de
daartoe verkregene autorisatie. W nneer r-oodanige rekeningen door den A uditeur, con·ec~ ;wo~den bev?nden, z~l h~j
die toezenden naar den 'I hesaunef, d1e zoodamge rekenmgen
zal betalen aan het Hoofd van /het Departement wien het
aangaat om zijn voorschot kns w/eder aan te vullen, totdat
het werk volgens kontrakt zal v'oltooid r-\jn.
Inzending van rekeBij het einde van het werk waarvoor zoodanige voorschotningtm om te wor- ten gegeven zijn zal het Hoofd van het Departement zijne
den geauditeerd.
rekeningen insturen met de balans overig, indien er is om
te worden geauditeerd.
Verantwoording van
In gevallen waar permanente voorschotten gemaakt
permauente voor- worden moet het Hoofd van elk Departement v66r den
scho.tten _aan The- .. 26'3ten Junij van elk jaar eenige voorschotten aan hem gesauner vo6r25 JumJ d
. ZI.Jn
.. geh ee l b:.IJ d en 'l,h- esaur1er
· verant woor d en k rac h van elk jaar.
aan 1n
tens eene instructie, waarin aan elk Hoofd van Departement
het doel van het voor te schieten bedrag naauwkeuri~ wordt
omschreven, evenals de aard der diensten waarvoor de som
aldus voorgeschoten, moet worden besteed en zal het aa.n
geen ambtenaar geoorloofd zijn het voor andere doeleinden
te gebruiken.
Boekhouding van
39. De hoofden van de Departementen en alle andere
Hoofd- en andere ambtenaren, belast met het uitbetalen van lands gelden,
ambtenaren.
moeten een boek houden, waarin zij onder geclassificeerde
hoofden alle uitgaven en rekeningen, die door hen uitgemaakt worden, moeten boeken, aantoonende: Datum van verzenlo. Den datum van verzending der rekeningen naar het
ding.
Auditeurkantoor;
In wiens naam het
2o. In wienR naam en 'het bedrag en de aard der uitgave
werk verrigt iEt.
of van het werk of dienst, en de maand en het jaar waarin
de dienst of het werk irerrigt is. Door zoodanig boek naauwkeurig te houden, zal 1edere ambtenaar in staat gesteld zijn
om toe te zien en te voorkomen, dat meer dan eene rekening
gee( rtificeerd en gegeven wordt voor een en dezelfde uitgave.
Hoofden der DeAlle Hoofden der 1)epartementen zullen verantwoordelijk
part.ementen vergehouden worden vodr eenige meerdere of dubbele betaling
antwoordelijk voor
meerdere of dub- of andere onnauwkeurigheden door hen begaan.
bele betaling en anTen einde te vo rkomen dat rekeningen voor uitgaven
~ere onnaauwkeu- door hen gednan o een lateren en ongelegen tijd worden
ngheden.
.
l
d
11
.. d e noo d.1ge maatregel en nemen voor
om:rent inzenden mge ever , zu r-m z J
van rekeningen op de directe en gereg lde inzending van alle rekeningen van
l~.teren ofongelegen uitgaven gedurende iederen afgeloopen maand en uiterlijk
tJJd.
binnrn ~en t~~d als vastgesteld in Artikel 26, letters g, h, i.
":"oldoende. verkla40. TenZIJ eene voldoende verklaring gegeven kan wor~~~t van mtstel
den van eenig u·tstel, vertraging of nalatigheid in het
qen. gegeven wor- ~nleveren van reke ingen of van document~n tot staving der
mkomsten, zal he bP(lrag van die rekeningen of bew\jzen
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tegen den ambtcnaar die in gebreke js,jin rekening gebragt,
worden.
41. Alle betalingen, die door den Thesaurier gedaan Cheques v. Thesaumoeten worden, 1mllen geschieden door cheques, gecontra- ri.er n!~t .geldig in.
d d oor, d en ,1m
. ht enaar, d'18 In
· ZlJll
· · . d epar t emen t op d1en
ZlJ met geconSigneer
trasigneerd
door
hem in rang volgt.
,,
boekhouder.
Geene zulke cheques zullen geldig zijn, tenzij gecontrasigneerd zooals boven aangegeven.
42. Geene onderdeelen van 1 eene penny mogen in de Berekening van
optelling van eenige rekening voorkomen. Deelen onder eene onder~1eelen van
half-penny worden niet gerekend', al wat een halve penny te penny s.
boven gaat wordt als eene penn'y gerekend.
43. Zoolang de Volksraa~ daarin geene verandering Tijd van dim1stjaar.
maakt, zal het rekening- of diimstjaar jaarlijks loopen van af
den lsten Januarij tot den 31Jten December van ieder jaar, 1)
alle kwitantien en betaling
gedurende dien tijd worden
tot den dienst van dat jaar , erekend met dien verstande, dat
geene vooruitbetalingen va belastingen voor het volgend Geene voornitbetajaar verschuldigd, mogen w rden aangenomen, en de Thesau-lingen worden aanrier zal, nadat hij de hal ns van het kasboek op laatstge- genomen.
noemden datum opgemaal heeft, de halansen op de rekening Overbrenging van
van het volgende dienstja r overbrengen.
balansen.
44. De Hoofden vm ieder Departement zullen verant- Hoofden van Dewoordelijk 0O'ehouden wo den voor alle 0O'Oederen vee en partemente~ ver.
d
.
d h '
antwoordeh1k voor
andere Gou vernements-e gen · ommen d1e on er un beheer Gouv. goederen en
of bewaring zij n geste , en zij zullen een boek houden vee onder hun
waarin dagelijks opgesc 1reven wordt de ontvangr;t van alle beheer.
goederen, vee en ander Gouver1iements-eigendommen, en zij
zullen niet da.arover n ogen beschikken zonder schriftelijke
instructien.
De ontvangst van vee of goederen van eenigen aard, bij Kennh<geving aan
wijze van verbeurd ve ldaring of anderzins, moet dadelijk Staatssecretaris.
bekend gemaakt wor en aan den Sta.atssecretaris, die de
instructien van de R gering da.arop zal afwachten, hoe daarmede verder zal geh 1deld worden.
1
±5. Niet later d n den 15den Julij van ieder ja.ar moeten Staten van Gouv.
de Hoofden van ie er Departement en alle andere ambte- goederen, vee, enz.
;~ ·
·
d om- moeten
jaarlijks
goe.d eren, vee of an d ere Gouv~rnements-e:gen
v6 6r 15 ·Julij.
aan
naren. u1e
rrwn m bewarmg h bben, aan den Aud1teur staten 1nzenden, Auditeur ingezonaantoonende de ho veelheid of aantal van elke soort voor- den worden.
handen op <-ten eer ten da.g van het ingetrcden dienstjaar; de
hoeveelheid; of aa.r tal, ontvangen geclurende het afgeloopen
dienstjaar; de ho veelheid of aantal gebruikt in publieke
di.enst, vergezeld an de schriftelijke authorisatie van het
Gouvernement; o daarover to beflchikken; en de hoeveelheid of het getal in voorraad op den laatsten dag van het
dions~jaar; veran oording doende van eenig tekort dat ge-

Julij 1RR3,

Art.

!!8;)

en

2!! Julij 188B,

Art.

1228.
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durende dat dienstjaar heeft plaatt4 gehad, en indien eenig
tekort niet op bevredigende wijze v rantwoord kan worden,
zal de waarde van zulk tekort in ekening gehragt worden
tcgcn den verantwoonlelijken amh enanr.
'lerughouden van
46. \\Tn,nneer eenig hedmg t<fgcn een funbtenaar in rekesalaris door Thening
gebragt wordt, zal de The,fla.urier hem geen salaris of
saurier.
and er geld dat hem toekomt het.alen, al vorens het bedrag van
znlke som in de la.nds seha.tldst ternghetaald is, tenzij hij
voorzien is van eene geschreve:he magtiging van (le Regering,
die hem ontslaat van zu]k eene terughetaling.
A mbtenaren ver47. Alle amhtrnaron zijn verpligt om, zooclra zij ,door
pligt gevraagde in- den Thesauricr of Auditeur gevraagd worden om inlichtingen
lichtingen onmidmet betrekking tot hnnne rekeningen van inkomsten of
dellijk te geven,
anders worden zij uitgaven of anderszins, omnicldelijk claarop te antwoorden.
gerapporteerd.
Eenig ambtenaar, verznimende om binnen een behoor]~jken t~jd de inlichtingrn of verklaringen over z~jne rekeningen, waarom de Thesanrier of A uditeur gcvraagd heeft,
te zenden, zal aan de Hegering dadelijk gerapportoord en
zullen de sommen, waarvan uitlegging of inlichting gev:::aagd
wordt, tegcn hem in rekening kunnen gebragt worden.
Rapport v. Auditeur
Wanneer eenige som trgen eenen ambtenaar in rekeuing
aan The-sauri~r en gebracrt wordt, zal de Audikur terzelfder tiJ'd aan den TheStaatssecretans van
.b
•
•
beclr. tegen ambten. sauner hekend maken en ook daarvan aan den StaatRsecretans
in rekening gebragt. herigt zenden ter informatie van de Regering.
Ge~?e somM1:n
Geene sommen, zoodanig in rekening gebragt: zullen
kwiJtgeschol?en.. kwijtgescholden worden, dan alleen op Hchriftelijke authorizonder schnfteliJke t'
_.
·
authorisatie van
sa 1e van cl e _I>"egenng
cl oor m1'd c1e1 van (1en s-'taa t f.lHecre t ans,
Regering.
aan wien de verzoeken tot ophefling daarvan door den belasten am btenaar gedaan moeten worden, vergezelcl van zulke
toelichtingen als noodig mogt geacht worden tot inlichting
van de Regering. die, na rapport daarop van den Auditeur
of Thesaurier het verzoek zal in overweging nemen en daarop
beslissen.
Staatscouranten enz.
48. De Staafst~mlranten en andere gedrukte documenten,
moet.en door amb- zooals '" etten Kenniscrevingen
Circulaires enz. na door
0
tenaren gelezen en . d
'
..
'
..
'
gerangschikt wor1e er ambtenaar behoorhJk gelezen te ZlJn, moeten zorgdcn. Zij zijn verant- vuldig in de verschillende kantoren in volgorde gerangschikt
woordelijk voor ont- en bijeenverzameld worden en de Hoofden van ieder Departebrekende nomrners.
.. voor eemge
· S faatscov.rant
men t zu 11 en ver~tn t woor(1e] lJ·'·1{ ZlJn
of anderc docnmcnten die aan hnnne "filoR" of registerR
onthroken.
/
Herroeping v9n
4H. Alle vt' egere hepalingen, voor zoover strijdig met
vroegere bepalingen deze creneral
strijdig met dezc in- d
o
e l· ~ t rue t'..
1en, wor d en h'_1erb"
IJ h erroepen van a f
structii:in.
en datum dez s, en wordt ieder ambtenaar ten strengste
gelast ;dch naar 1 deze instructien stipt te gedragen 1).
u

, ·

'-'

1) Deze Gener le Instrnetien zi,in niet ter h~krachtiging voor dp,n
V olksraad gelegd.
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No. 16-0.

GOUVERNEMEN'fS KEN ISGEVING.
ZIJ het bij deze kennelijk, dat et het oog op de snelJe Xanthium Spinosum.
verspreiding van het onkruid, "X nt!tiwrn Sptno~o~urn," het ~_efe~te 1 ~0,...~ Wet
door de Regering wenschelijk en di nstig wordt geacht, dat o. ' '""'·
de wet met betrekking tot de uitv ering daarvan, 1) zooals
zooals op nieuw gepubliceerd in taat.<;cou?·ant No. 50, dd.
1G Febr. 1882, onder Gouvernemer ts Kennisgeving No. 151,
onmiddelijk worde uitgevoerd; z o worden alle eigenaren
van grondcn bij dezen herinner aan de voorschriften en
bepalingen der gemelde wet, di ten strengste zal worden
toegepast op ul zoodanige person,bn, die in gebreke blijven
daaraan te voldoen; en zij het v1rder kennelijk, dat aan alle
Lunddrosten is opgedragen door middel van Veldcornetten
zonder verzuim publiciteit te gewen aan den inhoud dezes,
met im;tructies toe te zien, dat ~et gemelde Xanthhon Spinosttrn in hunne respectieve dis rikten worde uitgeroeid. op
de plaatsen binnen eene maand en op de erven b,innen 14
dagen na ontvangst van zoodan ge instructies.

I

Op last,

(Get.) \V. EDUARD BOK,
Staa tssecretaris.
Gou vernementskan to or,
Pretoria, 27 Februarij 1882.

No. 162.

\

GOUVERNEMENT~

KENNISGEVING.

I

DE navolgende goedgekeurde Statuten worden hiermcde
ter algemeene informatie gepu~liceerd. 2)
Op last,

I

\w.
Gou v-er_n_e_m-en-ts_k_a_n_t_o_o_r,--188 \.
Pretoria, 27 Februarij
~

EDUARD BOK,
StM-t-ss_e_cr-et-ar_i_s___· - _

1) Zie Wet No. 1, 1872, ante bl. 461..
2) Zie V.R.B. 8 Nov. 1881, .Art. 372. ante bl. 1046. In verb-and hiermede zie verder V.R.B.B. 25 Mei 1882, art. 228, 23 Julij 1883, art. 877 /87fJ,
Wet No, 9, 1883 en V.E,.B.3 Sept. 188'1:, ~rt. 373,
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STATUTEN der Co~missie aangesteld om de belangen der
gewonde Bur rs, Invaliden, Weduwen en Weezen, gedurende en oor den laatsten oorlog veroorzaakt, te
behartigen.
'

1. De Commissie zal alle Commandanten aanniet aan de orders der vorige Commissie hebom 'opgave te doen van Gewonden, Invaliden,
W eduwen en W;eezen, woonachtig in hun distrikt.
2. De Commissie zal een onderzoek instellen, wat en
Commissie zal onderzoek instellen
hoeveel, gedu~r· de en sedert den oorlog is geeindigd, aa.n de
omtrent hetgeen
verschillende ewonden, Invaliden, Weduwen en Weezen ter
vroeger gedaan is.
voorziening hu ner behoeften is verstrekt, zoowel in geld als
goederen, enz. /
Commissie zal gel3. De Cmpmissie zal dadelijk alle personen, die golden
den in hand~n van of goederen ih handen hebben voor de ondersteuning der
personen ope1schen. G
· ewon den, \V eduwen en \V eezen b"IJeenverzame ld , m'tnoo d'1gen
die zonder verzuim op te zenden aan doze Commissie of aan
den Voorzitter daarvan te Pretoria en zal de Commissie gehouden zijn alle gelden voorloopig te deponeren in de Standard Bank te Pretoria.
Commissie zal dade4. De Commissie zal dadelijk voorziening maken om in
lijk in behoeften der de dringendste behoeften der Gewonden, Invaliden, \Vedugewo~den, enz.,
wen en W eezen te voorzien en ter uitvoering daarvan zal zij
voorzien.
.
J
gebru1k
maken van d e h u 1p d er Vel ncornetten
c1er W~J"ken
waarin zoodanige hulpbehoevende personen wonen.
Uitbetalingen ge5. Alle uitbetalingen of uitdeelingen zullen geschieden
sc.~ieden tegen b.e- tegen behoorlijk bewijs en zal van alle inkomsten en uitWIJS en boekhoudmg
..
.
gaven behoorhJk en nauwkeung boek moeten worden gehouden.
Instructien voor uit6. De uitdeeling van gelden of goederen aan Gewonden,
deeling van gelden. Invalieden, Weduwen of Weezen zal door (le Commissie geregeld worden als volgt :

Commissie zalComARTIKEL
mandanten aanschrijven die
schrijven.
ben voldaan

AAN GEWONDEN,
Gewonden.

naarmate van bun ouderdom, gehuwd of ongehuwd of hij
een huisgezin heeft te onderhouden of niet, naar gelang van
de geaardheid der wond, en z~jne bekwaamheid of onbekwaamhe~d om te werken.
AAN INVALIDEN,

Invaliden.

hetzelfde 'tls voor de Gewonden.

Weduwen.
Ophouden van on- naarmate
dersteuning bij her- te onder
troawen.
Inge

AAN WEDlTWEK
van haar ouderdom, het getal kinderen welke zij
ouden heeft, naar haar wereldsch vermogen, enz. ·
al van hertrouwen houdt de onden~teuning op.
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AAN

ivEEZJ<~N.

I

,

I

naa.rmate van den ouder<J.om en geslacht ( mannelijk ofWeezen,
vrouwelijk) en naarmate van het vermogen, hetwelk hunne
ouders hen hebben nagelat~n.
Deze ondersteuning hqudt op bij de jongelingen zoodra Ophouden van onzi" den leeftijd van 15 jar~n. en bij jonge dochters zoodra zij der~teuning na 15 en
d~n leeftijd van 16 jaren hebben bereikt of eerder in het 16 .Jaren.
huwelijk treden.
1
De Commissie hee~t d1 magt om met ~oedkeuring der ~ege- M~gt de~ comrnissie.
ring hiervan onder biJZfdere omstand1gheden af te WlJken. U1tbetalmg aan
De uitbetaling of u tdeeling voor weezen geschiedt aan vcogden.
de personen die hen o erhouden of onder wier voogd~j zij
zij n gesteld.
In alle kwestien o er besteding van de uitgegeven gelden Appel aan Uitv.
zal de Commissie de evoegdheid hebben om na onderzoek r:-aad tegen bes.Iis~
de zaken te beslissen in eersten aanleg, terwijl de Uitvoe- smg van commissie.
rende Raad het ligch m zal wezen waarheen partijen zich
vervoegen kunnen o desverkiezende te appelleren van de
beslissing der Corn m· si e.
7. De Commissie geeft telken jare in de maand Februarij Verslag der comverslag aan de Reg ring van hare werkzaamheden en van missie.
den finantielen staat van zaken over het vorige jaar.
8. Alle onvermi" delijke kosten aan de uitvoering dezer Kosten ten laste der
instructien verbond , warden door de Commissie aan de Regering.
Regering in rekenin gebragt.
9. Alle stukke betreffende het geldelijk beheer zullen Teekenen v. stukken
moeten geteekend
den Voorzitter en een der
a:ridere Leden.

PROOL_AMATIE.
NADEMAAL bij art. 173 van de Grondwet bepaald is, Inleiding.
dat voor de behoorlijke en werkdadige uitoefening van het
administratieve bestuur, aangehaald en omschreven in artt.
171 en 172 van gemelde Grondwet, de Zuid-Afrikaam;che
Republiek in distrikten zal warden verdeeld;
En nademaal het door den HEd. Uitv. Raad wenschelijk is geacht de tegenwoordige lijn, bepalende de grenzen
van het distrikt Standerton, te wijzigen:
. Zoo is het dat de Regering der Zuid-Afrikaansche Repu- Herroeping van
bhek.. de Proclamatie, dd. 16 Dec. 18 78 1) herroepende, zoo- vro~~ere procleals ZlJ ze herroept bij dezen-hiermede proclameert en be- matie.
kend maakt, dat de lijn van het distrikt Standerton zal
wezen als volgt:
de

1) Zie ante bl. 715; zie ook Proclamatie 3
twee Proclamatien van 7 en 8 April 1884.

Oct.

1879, ante
.

bl.

724,

en
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Beginnende wa.ar Kliprivier in d(J Vaalrivier loopt,
la.ngs Kliprivier op tot op de plnats l¥atcrval, w~tal de
winkel van den Heer Steele staat, van daa~ over de plaats
Tusschen Stander- Jioninqvlm', van daar over de plaats van den hcer Gcrt
ton en 0.-Vrijstaat. Muller aan Zandspruit, van daar. over do plants van Job.
Tusschen Stander- Badenhorst uan Paa1·dekop, van daar over de plauts van
ton en Wakkerstr. den beer Robt. Preller, van daar in een regte lijn over de
Tusschen Stander- plaats van den heer Frans Radenhorst aan de onderpunt
ton en Ermelo.
van de plaats B lauw lea I' van den he er Christiaan de J ager,
van daar naar de plaats van den heer .Tan de Jager, van
daar over de plaata van den heer P. du PlessiB, J acobus
Boshof, Rietspruit, A. C. Meijer, NouiMsjimtein, P. Naude,
l!Jer~te Gtdulr, F. G. de Klerk, op welke pla.ats het noordeTusschen Slander- lijke baken geplaatst is tusschen Standerton en l\Iiddelburg,
ton en Middelburg. van daar vVestelijk naar den oorsprong van vVatcrvalsrivier,
over de plaatsen .JiJerste Geluk vnn (len beer J. de Klerk,
Moo1/onfP1:n van den heer C. .Joubert, Q,,f!Pz·ien van de heeren
H. Human en A. Human, lVitbauk van den heer H. Smit,
Boe.<;manskraal, P. Zietsman; R1:etj'ontein, l\L Meijer; Ua•,kl>-!s,
D. Smit; La11gsloot, P. Bosman; JJieplaagte, P. Bosman; aan
de verlatene plaatsen van A. Piek en van de Merwe, verder over de plaats van den heer Salomon Prinsloo tot aan het
Tusschen Stander- westel\jke baken tusschen de transportwegen van Standerton
ton en Heidelberg. en Heidelberg naar Middelburg, z~jnde hetzelfde distrikts
hoekbaken tusschen Heidelberg, Middelburg en Standerton,
dat b\j de vroegere lijnsbepaling als zoodanig aangemerkt
was; van daar zooals de lijn bestaan heeft tusschen Heidelberg en Standerton.
Ald us gedaan op dezen 2den dag van Maart in het
jaar onzes Heeren 1882.
Beschrijving der
nieuwe lijn.

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK!
De Staatspresident vertegenwoordigd door het
Hoog-Ed. Driemanschap.
Namens deze,
(Get.) S.•J. P. KRUGER,
Vice-President.
No. 217.

\
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.

Hiermcde worclt navolgend Uitvoerende Raadsbesluit tcr
algemeene informa.tie gepubliceerd.
Op last,
Gou v~rne~en tska.n tpo;,
l retona, 11 Apnl 1 RH~.

\V. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
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Uitv. Raadsbeslnit art\104/82, dd. 17 Maart 1882.
Aan do orde:

!
Minute H. 1414/82, b vattende memorie van burgersinMarktregulatienomhet district Pretoria, aan den Landdrost van Pretoria, ver- trent verkooping
.
zu ll en wor d en passen t e van bout en kalk.
zoekende dat .~.Nature ll en verp l1gt
vertoonen wanneer zjj ho t of kalk op de markt to Pretoria
brengen en dat, indien zij ie niet kunnen vertoonen, genoemd
bout en kalk verbeurd te doen verklaren.
Besloten aan den Ed l Achtbaren V olksraad een voorstel
te doen, dat hij een hesln t moge nomen van den volgenden
inhoud : Dat allc personen, go n eigenanrs van grond zijnde en
artikelen tor markt brenge 1de met name hout en kalk, verpligt zullen zijn een gcsch even permit te vertoonen van de
eigenaars van de plaatse van waar genoemde goederen afkomstig zijn en hij niet voldoening daaman die artikelen
verbeurd te cloon verklarer . 1)

WET No. 1, 1882.

2
)

REGELENDE HET ONDERWIJS VOOR DE BLANKE
BEVOLKING IN DE Z. A. REPUBLIEK,

Gepublic0Prd volgens bcsluit van den Uitvoerenden Raad,
d<1. 28 Maart 1882, Art. 112.
Bekrachtigd door hesluit van den H. Ed. Achtb.
Volksraad, d<l. 4 Mei 1882, Art. 44.
I.-BEPALINGEN VOOR HErr LAGER EN MIDDELBAAR ONDltRWIJS.
A.

AI,GEMEENE

EPALINGEN.

Art. 1. De Regering der Z. A. H.epuhliok, uitgaande van Beperking van behet beginRcl dat het de taak i, der ouderR te zorgon voor moeijingen van den
het onderwijs lmnner kindercn heporkt hare hemoeijingcn Staatmethetschoolmet het Schoolwezen:
wezen.
n. 'l'ot het aanmoedigen an particulier initiatief (on- Geldelijke onderdrrneming) hij de b rgerij door geldelijke hijclra- steuning.
gen tor ondersteunin . van Scholen;
b. Tot het Schoolopzigt, oor zoo ver z~j zich geroepen Schoolupzigt.
acht, toe te zien, da hare toekomstige burgers de
vereischto Christelijk opvoeding ontvangen; en
1)
2)

Zie V. R. B., 1 .Tunij 1882, art. 58, in]'ra.
Zie ante, bl. 566 en aanteekenin en 3, aldaar.
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c. Tot hJt stichten van eene inrigting voor hooge1
onder,lwijs, voornamelijk ter opleiding van onderwijzers en andere ambtenaren, volgens een later
afzonderlijk te maken Reglement.
2.
Erkennende
dat het Godsdienstonderwijs alR zoodanig
Eischen der Regering betrekkelijk
tehuis behoort bij de Kerk en niet bij den Staat, zoo eischt
het Godsdienston- de Regering slechts dat, in alle van Regeringswege onderderwijs.
steunde scholen, b.et burgerlijk onderwijs behoorlijk gegeven
worde:
Christelijken g<>est.
a. In Christelijken geest;
Openen en sluiten
b. W aarbij begrepen is het open en en sluiten der
der sclwol met
School met Gebed, en het lezen van Gods W oord
gebed, enz.
en de behandeling der Bijbelgeschiedenis binnen
de Schooluren;
c. Terwijl het bepaald confessioneel (leerstellig) onderConfessioneel onderwijs aan kerkbestuwijs aan de respectieve Kerkbesturen wordt overren overgelaten.
gelaten;
V erpligting van
d. W aarin de verschillende Schoolbesturen naar omscboolbesturen.
standigheden zullen behulpzaam zijn, door de
vrijstelling van schoollokalen als anderzins;
Gemeenten en kere. 'V aarbij de Regering de wenschelijkheid uitspreekt,
keraden zullcn schodat de verschillende Gemeenten en Kerkeraden
len stichten en
zelf, zooveel mogelijk is, het initiatief nemen in
scboolcommissien
stichten van Scholen en het kiezen van Schoolkiezen.
commissien.
Onderwijs zal voor
3. De Regering wenscht, zooveel mogelijk, door hare
all~. bu~~ers toegan- ondersteuning het onderwijs toegankelijk te maken voor alle
kehJk ZlJn.
burgers der Zuid-Afrikaansche Repupliek, inzonderheid ook
voor de ver uiteen wonende Boerenbevolking, en biedt daartoe
eene jaarlijksche toelage aan voor alle scholen die voldoen
aan de eischen van dit Reglement, berekend en naar het
aantal leerlingen en naar den standaard van onderwijs in de
respectieve Scholen.
Verd. van onderwijs.
4. Het onderwijs wordt verdeeld in:
Elementair ondera,. Elementair (lager) onderwijs, omvattende het
wijs.
]ezen, schrijven, rekenen en zingen, 1) en de beginselen der N ederduitsche taal;
Middelbaar onderb. Middelbaar onderwijs, omvattende, behalve het bewijs.
bepaalde voor elementair onderwijs (4a,), eene
rondige kennis van de taalkunde der N ederuitsche, en, waar zulks verlangd wordt, ook der
ngelsche en Hoogduitsche talen; de beginselen
r aardrijkskunde en die der geschiedenis, zooel algemeene als die van Zuid Afrika en der
Z id Afrikaansche Republiek in het bijzonder,
aronder als aan beveling gevoegd wordt: ond rwijs in de beginselen der wiskunde en letterStichten van inrigting voor Hooger
Onderwijs.

1) Zie V.R. . 13 Junij 1885, art. 401.
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kunde, het telkenen en boekhouden, benevens
muziek en ha~dwerken voor meisjes; en
c. Hooger onderwij~, overeenkomstig nader te maken Hooger Onderwijs.
bepalingen.
.
5. De Superintendent van Onderwijs beslist, uit de op- Superintendent be~
verslagen, zoowel als door inspectie hoevele kin- slis~ o:ntrent r~nggezonden
.
.
'
sclukkmg der kmderen 1n de respectwve. scholen geacht moeten worden deren.
elementair en hoevele middelbaar onderwijs te ontvangen,
overeenkomstig art. 4 van dit Reglement.
6. \Vaar het onderwijs voldoet aan de eischen van dit Toelage aan leer~
Reglement, geeft de Regering een jaarlijksche toelaag van lingen.
£3 voor elken leerling die elementair, en £5 voor elken
leerling die rniddelbaar onderwijs ontvangt. Deze toelagen
worden uitbetaald vier malen 's jaars, nadat de Superinten~
dent de verslagen der verschillende. scholen zal hebben nagezien en der:;wegens aan de Regering zal hebben gerapporteerd. Op aanbeveling tan den Superintendent van Onderwijs, geeft de Regering en honorarium van £5 tot £15
per jaar aan ecnigen on erwijzer wiens school het bewijs
levert van buitengewon bekwaamheid en vlijt, berekend
naar den graad van ver ienstelijkheid. 1)
7. Het onderwijs zalgegeven worden in de Nederduitsche Onderwijs in Neder~
taal. 2)
\
duitsche taal.
B.-HIJZO DERE BEPALINGEN.

8. Iedere ondersteun e school zal onder het onmiddelijk Scholen onder toetoezicht staan van eene S hoolcommissie, die het recht heeft zicht van Schoolhare eigene huishoudelij e bepalingen te maken, welke comnmsies.
echter niet in strijd mog n zijn met deze Wet, en waarvan
een copij moet opgezonde worden aan den Superintendent
van Onderwij s.
9. Elke Schoolcom issie zorgt voor een behoorlijk Pligten van SchoolSchoplgebouw, met meub lair en verder toebehooren, tot commissie.
bevrediging der Regering, nderworpen aan de inspectie van
den Superintendent van 0 derwijs.,
10. In elke onderste nde school zullen er behoorlijk Aanteekening van
aanteekeningen worden ge ouden van het aantal leerlingen aantal Ieerlin~en en
· ZlJ.. on d. erWIJS
· · intendent.
verslag aan Super·
op se h oo l , d e verse h 1'll en c1 e 1eervakk en waann
ontvangen, enz., waarvan aan het einde van elk kwartaal
?eregeld verslag zal ged· an word en aan den Superm ten dent van Onderwijs, volgens toegezonden Vormen;
welk verslag ondertcekend oet zijn door den onderwijzer
of, wa.ar er meer onderwij ers in de school z~jn, door de
onclerwijzers, en door minste s een lid van het Schoolber;tuur.
Elk zoodanig verslag moet tevens vergezeld gaan van een
1) .~ie V.RB. 15 .lunij 1~85 art. 405, en Kennisgeving Sup. van
OnderwJJS, dd. 16 Mei 1882. Staat.~ ~urant 22 Junij 1882, No. 68.
2) Zie V.R.B.B. 3 October 1 84, art. 740, omtrent medium van
Onderwijs.
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kwartaalsreken· g van verschuldigde toelagen voor de verloopen drie ma nden, ten einde door den Superintendent van
Onderwijs te
orden vergeleken met de Verslagen en, correct bevonden ijnde, te worden gecertificeerd. Geen leer ling
die minder da drie volle dagen in de maand, of 50 volle
dagen geduren
het kwartaal de school heeft waargenomcn,
zal medegeteld orden bij de kwartaalsrekening (twee halve
dagen te tellen voor een vollen dag).
Schoolcommissies
11. De ve schillende Schoolcommissen bepalen, in overbepalen vacantie- leg met de on erwijzers, de vacantiedagen voor de respectieve
dagen.
scholen, niet te boven gaande acht weken per jaar, van
welke bepalin kennisgeving geschieden moot aan den Superintendent van Onderwijs.
Onderwijzers worArt. 12. e onderwijzers worden gekozen door de resden door de corn- pectieve Scho lcommissien, die de gekozenen, door middel
missien gekozen.
van den Superintendent van Onderwijs, ter approbatie aan
de Regering : voordragen. Een eertificaat van bevoegclheid,
van de Commissie van Examinatoren 1) verkregen, zal in elk
geval eene aanbeveling zijn, wat de wetenschappel~jke bevoegdheid vp.n den onderwijzer betreft. Bovendien wordt van
Qualiflcatie van
elk en onderfij zer gevorderd, dat hij van goed zedelijk gedrag
onderwijzers.
zij en lidma~t eener Protestantsche kcrk.
Superintendent van
13. Er !zal een Superintendent van Onderwijs zijn, aanOnderwijs.
gesteld door: de Regering, die zijn verblijf zal hebben op de
Qnalificatie van
zetelplaats. Hij zal bewijs moeten leveren ten genoege der
Superintendent.
Regering van zijne wetenschappelijke bekwaamheid, zuiverheid in de leer, onbesprokenheid van wandel. en tevens
lidmaat moeten zijn eener Protestantsche kerk. IIij wordt
Diensttijd.
t~angesteld voor den tijd van zeven jaren, doch kan wegens
nalatigheid , of wangedrag en onbekwaamheil te eeniger
tijd door de Regering uit zijn dienst ontzet worden. Hij
J aarwedde van
geniet eene jaarwedde van £600~ behalve reiskosten, volgens
Superintendent.
tarief, 2) voor het bezoeken van scholen. Hij is belast met
Pligten van Super- het oppertoezicht van de scholen, met de regeling van het
intendent.
onderwijs en met de zorg voor de geregelde opzending en
bewaring der school verslagen. Hij bezoekt ten minste oenmaal in het jaar alle scholen waarin midclelbaar en hooger
onderwijs gegeven worden, en zoo veel mogelijk de scholen
voor lager onderwijs. Hij doet jaarlijks, in de maand Maart,
verslag aan de Regering van den algemoenen staat van hr-t
Verslag.
Onderwijs, welk verslag in de StaatscO'l~?·ant wordt gepubliceerd.
Secretaris van
14. Zoodra vermenigvuldiging van werkzaamheclen zulks
Superintendent.
vereischen, verleent de Regeri1)g hem een Secretaris, met.
een jaarwedde van £250. 3) De Superintendent van Onderwijs
1) Zie nu Wet No. 13, 1886, gepubliceerd in StaatKcourant, 8 Sept. 18~W.
2) Veranderd in een vasto toelage van £300, door V.R.B. 3 October
1884, artt. 718 en 719.
3) Verhoogd op £300 door V.R.B. ;{ Or:toher 1884, artt. 720 en 721.
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zal ook het regt hebben
bevoegden persoon volmacht te Regt om bevoegd
verleenen om in zijne p aats eenige School te inspecteeren persoon in zijne
en daarvan aan hem vers ag te doen.
plaats aan te stellen.
15. W anneer eenige school, waaraan ondersteuning zal Ophouden en wederziJ"n toegekend door den 8uperintendent van Onderwijs zal toekenning. van
ondersteumn«.
'
1
.
.
worden gerapporteerd, ats de ondersteun1ng n1et meer te
o
verdienen, zoo zal deze qphouden, altijd indien de Regeering
het met de opinie van den Superintendent eens is. Maar kan
zoodanige school, op aanvrage, na verloop van zes maanden,
weder ge1nspecteerd worden, en indien de Superintendent
alsdan rapporteert dat dezel ve de ondersteuning wed er verdient,
zoo zal de school weder op de lijst der ondersteunde scholen
geplaats kunnen worden. !
16. Voor elk waarlij~ behoeftigen leerling die in eenige Subsidie aan behoefondersteunde school gratif onderwezen wordt kent de Regering tige leerlingen.
aan de respectieve Schoolcommissie eene speciale su bsidie toe
van £3 tot £5 per jaar, naarmate lager of middelbaar onderwijs genoten wordt. 1)
II.-BEPALINGEN VOOR HET HOOGER ONDERWIJS.
:

ARTIKEL 1. De Reg~ring der Z. A. Republiek acht zich
geroepen het Hooger On erwijs te bevorderen:
A. Door het stich en eener Inrichting voor Hooger Reden voor bevorOnderwijs op de zetelp aats, inzonderheid ter vorming van dering ':"~ 11 Hooger
..
. d e h"1ervol gen d e OnderWIJS.
ond erwiJzers
en am b tena en, overeenk omst1g
Bepalingen; en
B. Door het aanstel en eener examineerende Commissie.
A.

BEPALINGEN VOOH. BEN INRICHTING VAN HOOGER ONDERWI.TS,
OF NORMAALSC OOL, OP DE ZETELPLAA'rS.

2. Deze Inrichting, zijnde de eenige eigenlijke Staats- Doel van Hooger
school in de Z. A. Repu liek, heeft meer bijzonder ten doel Onderwijs.
de vorming van onder "jzers en ambtenaren, en in het
algemeen eene behoorlijk wetenschappelijke opleiding binnen het bereik van de bl nke bevolking der Z. A. Repu bliek
te brengen.
3. Het Bestuur der Inrichting zal berusten bij een Bestuur Y. inrigting.
Comite van zeven Leden, waarvan de Superintendent van
Onderwijs e;v officio de Voo zitter, en de Hoofdrechter en do
Lan~~rost van de zetelpl ts c>x officio Led en zullen zij n,
torwlJl de Regering en de Volksraad elk afzonderlijk twee
Leden benoemt, die voor ee tijdverloop van eenjaar dienst
zullen doen en daarna herk esbaar zullen zijn. 2).
4. De inrichting zal be5 aan uit twee departementen :-;- Inrigting verdeeld in
twee departemen ten.
1) Z!e V.R.B. 8 Julij 1885, Art 735 en Wet No. 13, 1886.
2) Z1e V.R.B. 15 .Tnnij 1885, A t. 407.

68
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A. Een departement voor gewoon Hooger Onderwijs,
omvattende : a. Grieksch en Latijn;
b. de Hoogere Wiskunde;
c. de nieuwe Tajlen en Litteratuur;
d. de Natuurwe enschappen; en
B. De eigenlijke
leidingsschool, zijnde van meer prakPractische Opleidingsschool.
tischen aard, met zes fdeelingen :a. Paedagogisch, ter opleiding van onderwijzers, meer
bepaald in e opvoedkunde en 't schoolbestuur ;
b. Juridisch, ter pleiding van rechtgeleerden, tot Landclrosten, Pr kureurs, enz.;
c. Oornmercieel n Adrninistratief, ter opleiding van
klerken e kantoorbeambten, meer bijzonder in
het Boekh uden en algemeen~ Administratie ;
d. Staatkundig, ter opleiding van Staatsambtenaren,
meer bijz nder in de Staathuishoudkunde, enz.;
e. Krijgskundig ter opleiding van een Artillerie-corps,
in de begi selen der Krijgskunde, Vestingbouwkunde, en .; en
f. Landbouwkn di;J, ter bevordering van den Landbouw, me een model-boerderij in verband daarmede.
5. Het onderwijz nd personeel dezer inrichting zal bestaan
Onderwijzend personeel.
uit een permanenten nderwijzer, gegradueerd bij eene erkende
Universiteit, voor het gewoon Hooger Onderwijs (Art. 4. A),
met eene jaarwedde van £,500, b~jgestaan door cursus-onderwijzers voor de verschillende afdeelingen der Opleidingsschool (Art. 4, B), bet een honorarium, geevenredigd aan
den t~jd waarop h~nne diensten vereischt worden, niet te
bovengaande de somr van 5s. per uur.
OpeningvanHooger
6. De Inrichting (Art. 4, A) zal geopend worden zoodra
o.nderwijs en Oplei- er niet minder dan vijftien leerlingen voor Hooger Onderwijs
(lmgsschool.
.
· 1 d
ziCh
hebben aangemeld; en voor elkeen der versch1l
en c
afdeelingen v~n de Opleidingsschool (Art. 4, B) zal een cursusonderwijzer aangesteld worden zoodra er zich niet minder
dan vijf leerlingen voor dat vak hehben aangemeld.
Certifikaat van be7. Elk leerling zaJ van de Commissie van Examinatoren
voegdheid voor
moeten verkrijgen een certificaat van bevoegdheid in de
leerlingen.
gewone vakken van het lager en middelbaar onderwijs v66r
hij tot de Inrichting voor het Hooger Onderwijs wordt toegelaten 1).
Hooger Onderwijs.

B.-BEPALINGEN

Constitutie der

VOOR

EENE

COMMISSIE VAN EXAMINA'l'OREN.

8. Deze Commissie zal bestaan uit den Superintendent
1) Zie Prospectus Opl. School Pretoria, K.ennisgeving Sup. v. Onderwijs
dd. 22 Junij 1882, No. 68, en V.R.B. 15 Jnnij 1885, Art. 407.
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van onderwijs, den Hoofdrech
benevens drie Leden door commissie van
de Regering te benoemen 1).
examinatoren.
9. Zij vergadert minsten eenmaal 's jaars, tot het Vergadering van
examineeren van kandidaten e het uitreiken van certificaten commissie.
van bevoegdheid. W anneer in d n tusschentijd niet minder
dan vijf kandidaten zich aanmeld.en, zal de Commissie speciaal
vergaderen om hen te examineeren.
10. Kandidaten voor het examen moeten zich minstens Aanmeldingstijd
een maand v66r den bepaalden tijd bij den Superintendent van kandidaten.
van Onderwij s aanmelden.
11. De certificaten van onderwijzers zullen tweederlei Certificaten van on.
zijn, naar hunne bedrevenheid in de vereischte vakken voor derwijs tweederlei.
lager en middelbaar onderwijs.
12. Een certificaat van bevaegdheid, door de Commissie Certificaat van beuitgereikt, zal bij benoemingen\ in elk geval eene aanbe- voegdheid.
veling zijn.
13. De Commissie heeft het recht hare eigene huis- Commissie regt
houdelijke bepalingen te maken, ~angaande den tijd van het h~~shoudelijke beexamen, de vereischten voor de verschillende betrekkingen pa mgen te maken.
(Art. 4, B, en Art. 7), enz., onde worpen aan de goedkeuring
der Regeering.
14. Alle vroegere wetten en epalingen met doze wet in Herroeping van
strijd, worclen hierbij herroepen.
vroegere wetten, enz.
15. Deze Wet treedt in werki g volgens artt. 12 en 69 In werking treden
van de Grondwet.
der wet.
1.

1

De Staatspresident
het H.Ed.

door

(Get.) S. J. P. KRUGER,
Vice-President.

Op Inst.,

vV.

EDUARD BOK,
Staatssecretaris.

Gou vernementskantoor
Pretoria, 11 Mei l882.
~) Dit en volgende artikelen gewijzigd door Wet No. 13, 1886, gepubhceerd Staatscourwnt dd. 1 Sept. 188G, No, 293.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

No. 252.

1076

I

[1882

GOUVER~EMENTS KENNISGEVING.
i

Hiermede word~ tor algemoene informatie gepubliceerd
onderstaand Reglem{mt van Orde voor den Volksraad der
z. A. Republiek, zo~als goedgekeurd b~j Volksraadsbesluit,
art. 109, dd. 12 Met 1882.
Op last,
W. EDUARD BOK,
Saatssecretaris.
Gouvernementskantdor,
Pretoria, 12 M~i 1882.
I

i

REGLEMENT VAN ORDE
VOOR DEN

VOLKSRAAO DER ZUIO AFRIKAANSCHE REPUBLIEK.
HOOFDSTUK I.
VAN DE ZITTINGEN.
Bekendmaking van
ARTIKEL 1. De gewone jaarl~jksche zitting
jaarlijksche zitting. Volksraad, wordt aan de leden bekend gemaakt

van den
door eene
Kennisgeving in de Staatscou1·ant, welke daarin voor het eerst
6 woken v66r den aanvang der zitting, en vervolgens gereregeld tot den aanvang geplaatst en door Z.H.Ed. den PresiOproeping door
dent onderteekend: wordt. Al de leden zullen tevens bij
sch:iftelijke kennis- schriftelijke kennisgeving worden opgeroepen om op dag en
gevmg.
datum vermeld in de Staatscou'rant, tegenwoordig te zijn.
Oproeping voor bui2. Tot eene buitengewone zitting worden de leden optengewone zittingen. geroepen door schrVtelijke kennisgeving, onderteekend door
dengene die, volgen de Grondwet de magt daartoe bezittende,
de zitting belegt, ie zoo vroegtijdig mogelijk aan hen zal
worden toegezonden geschiedende daarenboven de kennisgeving in art. 1 ver eld, zoodra zulks doenlijk is. 1)
Indien lid zitting
3. Indien eenig id bij de ontvangst van de Starzt:~cottrant
niet kan bijwonen en de schriftelijke ke nisgeving, of van een van beide, niet
moet kennis aan
Regering gegeven in staat is om de z'tting op den bepaalden bij te wonen,
zal hij daarvan dad lijk met opgave van redenen kennis
worden.
geven in geschrift aan de Regering, die bij de opening van
1) Door V. R. B., 19 ept. 1864, art. 42, wordt de Uitv. Raad, ge·
machtigd plaats van zitting
bepalEm.
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den Volksraad zoodanige kennisg1ving aan den Voorzitter
zal overhandigen.

HOOFDSTUK II.
VAN DE LEDEN.

Afcleeliny I. Algem£1~ne Bepalingen.
I

4. Niemand zal als lid vatl den Volksraad verkiesbaar Qualificatie van
zijn, tenzij hij de vereischten q/opaald in Art. 31 1) van de lede~ .e?- vereischte
.
Gron dwe t b ez1't, en voora f ee e m'tnoo d'1gmg,
one1ert eek en d reqmsitw.
door minstens 12 stemgeregti de burgers, heeft ontvangen,
waarvan aan den Uitvoerendo Raad kennis zal moeten gegeven worden ; welke uitnood ging, benevens het antwoord
daarop, 28 dagen v66r de 1 iezing van zoodanig lid plaats
heeft, in de Staatscm~rant zal moeten bekend gestold worden.
a. De Leden moeten e volgende vereischten bezitten: Vereischten die
3 achtereenvolge de jaren stemgerechtigde bur-l~den moeten begers der Z. A. R publiek geweest zijn, den ouder- zitten.
dom van 30 jar n bereikt hebben, lidmaten van
eene Protestants he kerk z~jn, in de Republiek
wonen en vaste oederen in het grondgebied der
Z. A. Republie bezitten.
b. Geene personen v n een openl~jk slecht gedrag of Welke personen nitdie een onteerei d vonnis ten hunne laste hebben; gefSloten zijn.
geene niet gere abiliteerde bankroetiers of insolventen van wa ook; geene person en die elkander
bestaan in de betrekking van vader en zoon;
geene gekleurde noch bastaarden zullen toegelaten
worden in onz vergaderingen.
c. Een ieder is g regtigd, wanneer hij daarvan het Bewijzen van onbebewijs kan le eren, het aan den President van kwaamheid 1~10eten
den Uitvoerend n Raad 2) in te zenden v66r dat ~an den President
. .
.. mgezonden worden.
. I'd
zoo d amg
1
1ttmg
neemt. I ngeval h et b eWlJS
voldoende ove tuigend is zal de President van
den Uitvoeren en Raad 3) v66r de opening van de
zitting, hetzel v aan den Voorziiter van den V olksraad ter hand tell en en op de verwij dering van
het betrokken id aandringen. 4)
d. Niemand zal b schouwd worden als lid van den Voorkiezingworden
Volksraad ver ozen te zijn, tenzij hij bij de 4? stemmen verkiezing de ste men van minstens veertig stem- eischt.
geregtigde bur ers, die eigenaars zij n van vaste
goederen in
Z. A. Republiek, op zich heeft
vereenigd. 5)
1) Zie ante, bl. 38.
2) en 3) Zie V.R,B. 22 Oct ber 1866, Art. 484, ante bl. 269.
4) Z~e V. R. B., 11 Junij 1 73, art. 153, ante, bl. 525.
5) Z1e Kieswet No. 7, 1882 n V. R. B., 19 Junij 1885, art. 481,
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e. Tevens zal geen ambtenaar van den Staat, die als
zoodanig een ast, hetzij jaarlijksch of maandelijksch salaris eniet, als lid van den Volksraad
verkiesbaar zij
5. Ieder lid legt bij et aanvaarden van zijn ambt den
Eed van leden.
volgenden eed af :
"Als verkozen tot id van den Volksraad dezer Republiek verklaar, beloof en zweer ik plegtig, dat ik
niemand eeni .e gift gedaan of beloofd heb,
tot die betrek ing te geraken, dat ik in die betrekking getr uw zal zijn aan het volk, mij zal
gedragen over enkomstig de Grondwet dezer Republiek, naar m jn beste kennis en geweten, en niots
anders te be oogen clan de bevordering van het
geluk en welz'jn der ingezetenen in het algemeen."
Van ongegronde
6. ' Ingeval een lid zonder voldoende redenen, voor
afwezigheid geeft
korteren of langeren tijd van de zittingen afwezig blijft, zal
Regering kennis
aan kiezers.
de President van den Ui voeren cl e Raacl 1 ), op voor cl ragt van
den V oorzitter van den olksraad zulks ter kennis brengen
van het distrikt, waardo r zoodanig lid gekozen is.
Bepali11gen in geval
7. Wanneer eenige acaturo in den Volksraad ontstaat,
van va~.:ature.
hetzij door den dood of het bedanken van een lid, volgens
art. 07, 38 of 39 van ~e Grondwet 2) of anderzins, en zulks
ter kennisse is gebragtevan den President van den Uitvoerenden Raad 3), zal hij aarvan dadelijk kennis geven aan den
Voorzitter van den Vol ·sraad, en daarna op den tijd bepaald
in art. 35 der Grondwdt 4) of in buitengewone gevallen op
zoodanigen tijd, als zulks zal vereischt worden, electien openen
tot aanvulling van zoodanige vacaturen.
Resignatie moet bij
8. Een Raadslid, wenschende zijn betrekking neder te
Staatspresident in- leggen, zal zijne 1esignatie moeten indienen b~j den Staatsgediend warden.
president, die na ontvangst daarvan eene nieuwe kiezing zal
bepalen voor de wijk of het dorp door zoodanig lid vertegenwoorcligd.
Geen lid treedt af
9. Geen lid wordt beschouwd te zijn a.fgetreden v66r
voor er opvolger is. dat de kiezing van zijnen opvoJger is goedgekeurd 5).

Geen gesalarieerd
ambtenaar is verkiesbaar.

om

1

Afdeelinr; II.
V AN

Vet blij fkosten.
Reiskosten.

DE TOELAGE.

10. Ieder lid geniet voor elken dag dat hij de zitting
bijwoont: verblijfkosten £1 10s 6).
11. Aan ieder lid znllen reiskosten worden vergoed,
volgens tarief, vastg Rteld voor civiele ambtenaren 7).
I

1) en 3) 7-ie V.R.B. 22 Octouer 18G6, Art., 484, ante bl. 26!J.
2) Zie ante, bl. 3!J. i
4) Zie ante, bl. 3!J. !
fi) In verband hiermede zie V.R.B. 20 Mei 1873, Art. 2, ante bl. 537.
6) en 7) Zie V.R.B. n Julij 1RR5, Art. 7n7 en Wet No. 7, 1886,
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12. Wanneer eenig lid gedurende de/!-_ tijd dat h\j bij Betaling en avenrede zitting aanwezig is, de vergaderingen · niet geregeld bij- digheid van ~ijd .~ie
J./d e verse h oonmgen
·
leden aanwez1g ZIJn.
.. m
· d'ren er geene b evre d'1ge*
woont, za1 h IJ,
bestaan, voor de dagen of gedeelten da~i-van, die hij alzoo
verzuimt geene betaling erlangen, dan all,~en in evenredigheid
van den tijd waarop hij de vergadering~n bijwoont; de secretaris zal van de afwezigheid der leden bEfb.oorlijk aanteekening
houden en indien het door den VoorziJter van den Volksraad
zal noodig geacht worden, zal deze v~n zoodanige gedurige
verzuimen aan het distrikt kennis geyen, waardoor zoodanig
i
lid verkozen is.
a. De reiskosten zullen berekend worden naar den Berekening van
afstand, die de led en ter bij woning van de Volks- reiskosten.
raadszittingen werkelijk hebben af te leggen,
namelijk van hunne respectieve woonplaatsen tot
de plaats waar de Volktp.'aad zitting houdt 1).
13. De leden ontvangen hunne' toelagen tegen kwitantie, Leden ontvangen
onder overlegging eener verklaring an den Secretaris van den toel~gen tegen kwi.. d e h et b ed rag waart oe ZIJ.. gereg t'1gd ZIJn.
.. tantle.
v olk sraad , aanwiJzen

Afdeeling
VAN DE KL

14. De•leden zijn verpligt i het zwart gekleed ter ver- Leden in het zwart
gadering te verschijnen, met wi~ten das.
gekleed.
a. De Voorzitter zal gekJked zijn met een zwarte toga, Kleeding van Voordie van voren en o-/n de kraag zal omzoomd zijn zitter.
met zwart flu weele band.

FTREDING.

15. De helft der leden zu en iedere twee jaren aftreden, 2) Helft der Ieden
zullende daarvan een beho rlijk register worden gehouden ~reden iedere twee
in verband met art. 3.5 der Grond wet. 3)
'Jaren af.
. 16. Een lid gekozen 1in plaats van een ander wiens Leden treden afwandiensttijd bij zijn aftreden if overlijden nog niet verstreken neervoorganger had
was, zal moeten aftreden o denzeltden tijd waarop zijn voor- moeten aftreden.
ganger had moeten aftrede .

HOOJDSTUK IlL
VA N D E

j

V 0 0 R Z IT T E R.

17. De Voorzitter vJn den Volksraad zal bij meerder- Kiezing van Voorheid van stem men der Volksraadsleden word en gekozen, in zitter.
verband met art. 41 der Grondwet. 4)
.
1) Zie nu Wet No. 7, 1886.
2) Zie Bepalingen gemaakt door V.R.B. 30 Julij 1886, Art. 1236.
3) Zie ante, bl. 9B.
·
4) Zie ante, bl, 41.
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18. De Voorzitter is belast met het openen en sluiten
der zittingen en vergaderingen, en met het handhaven van
orde gedurende dezelve.
V oorzitter's regt om
19. De Vdorzi tter heeft hetzelfde regt als ieder and er
aan discussies de~l lid, om aan de beraadslagingen, stemmingen en benoemingen
!~n1~~n:~~;.n beslis- deel te nemen ~ bij staking van stemmen heeft hij de beslissende stem.
20. De Voorzitter en de Secretaris onderteekenen elken
Teekening der
notulen.
dag, na goedkeuring, de notulen der vergadering van den
vorigen dag.
Bij ontstentenis is
21. Bij ontstentenis van eenen Voorzitter neemt het
h.et oudste lid Voor- oudt:to lid in jaren zijne plaats in, en doet onmiddelijk
zltter.
tot de tijdelijke of vaste benoeming van eenen Voorzitter
overgaan, naarmate de Voorzitter slechts voor het oogenblik
afwezig is of geheel ontbreekt.

Pligten van Voor·
zitter.

HOOFDSTUK IV.
VAN

DEN

SECRETARIS.

22. De Volksraad benoemt buiten zijn midden eenen
Secretaris, op voordragt van den Uitvoerenden Raad volgens
art. 36 der Grondwet 1), zullende de Secretaris tevens verantwoordelijk gesteld worden voor alle documerrten van den
Volksraad, onder geven van securiteit.
Eed van Secretaris.
23. De Secretaris legt bij de aanvaarding z~jner betrekking den volgenden eed af:

Benoeming van
Secretaris.

"Ik zweer, dat ik als Secretaris van den Volksraad,
de : op mij rustende pligten naar het beste van
mijn kennis en vermogen, met ijver en trouw
zal behartigen, dat ik met de stipste eerlijkheid
• en onpartijdigheid zal te werk gaan, en dat ik
he~ strengste geheim zal bewaren omtrent alles,
wat met gesloten deuren verhandeld en bepaald
wordt, tenzij de verpligting tot geheimhouding
d~aromtrent wordt opgeheven.-Zoo w AARLIJK
HJtLPE Mr.r Gon Ar.MAGTIG !''
24. De Secretaris blijft zijne betrekldng bekleeden totdat
de V olksraad I goed vindt hem te ontslaan, of Z.H.Ed. de
President, voltens art. 79 der Grondwet, 2) hem stuit.
Depaling van salaris.
25. Bij ' de henoeming van eenen Secrdaris wordt
tegelijkertijd z~n salaris door den Volksraad bepaald.
Kleeding van Secre26. De $ecretaris verschijnt in het zwart gekleed ter
taris.
vergadering. :
}loud en van notulen
27. De secretaris houdt behoorlijk notulen van de ver.
rigtingen en besluiten van den V olksraad, en legt iederen
- - - - - - . - - - - - - - - - ---------- - - - - -

Ambtstijd van
SecretariH.

1) Zie ante, l. 39.
2) Zie ante, 11. 45.
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dag de notuien der
rgadering van den voorgaanden dag
aan de Ieden ter goedk uring voor.
28. De notuien van den Iaatsten dag eener vergadering Goedkeuring van
worden door den Secreta is ter goedkeuring voorgeiegd aan notulen van den
. Ied en, u1't en d oor d en Vollrsraa d , laatsten dag.
. . van d ne
eene Comm1ss1e
v66r het sluiten der zitti
te worden benoemd, en waarvan de Voorzitter een der ~eden is.
29. De Secretaris ho dt een behoorlijk register, aan- Register van leden.
wijzende den tijd van de verkiezing, de toelating en de
aftreding der Ieden van den V oiksraad, en een presentielij st
aantoonende weike Ieden ge urende, de zitting de vergaderingen dageiijks geregeid bijw0nen.
30. De Secretaris houdt een boek waarin hij de voig- Boek voor aanteekeorde der werkzaamheden van qen Volksraad naar den tijd ning van werkzaam. ZlJ·· t er ZIJner
..
k enn1sse
·
k omen, op t ee k en t ; me t d'1en' ling
he den en behandewaa::nn
van memories.
verstande, dat hij de memories~weike eenig bepaaid punt
van werkzaamheid betreffen, die aan hem ter hand gesteid
worden, bij de behandeling van dat punt ter tafel brengt,
zonder den tijd harer indiening in aanmerking te nemen.
31. De Secretaris maakt elken dag door aanplakking Aanplakken van
(na a:floop der vergadering) aan de buitendeur der Raadzaai on?erwerpen aan
.. I'IJ'k 1n
. d e vergad enng
. bmtendeur.
bek en d , weIl{e on d erwerpen waarsch IJn
van den voigenden dag zullen behandeid worden.
32. De Secretaris brengt alle besiuiten van den Voiks- Sduiftelijke kennis
raad schrifteiijk ter kennisse van de daarbij beianghebbende van besluiten.
personen. Met uitzondering van buiteniandsche autoriteiten,
aan wien de mededeeling van dergeiijke hesiuiten geschiedt
door tusschenkomst van Z.H.Ed. den Staatspresident, aan
wien daartoe door den Secretaris de noodige stukken worden
toegezonden.
HOOFDSTUK V.
V AN

DE

VERGADERINGEN.

Afdeeling I. Van den Tijd.
33. De vergaderingen worden gehouden van des voor- Tijd der vergademiddags 9 tot 12 uur en van des namiddags 2 tot .'5 ure. ringen.
De Secretaris zal den tij d aangeven yoor het open en der
vergaderingen op eiken dag voigens almanak, en h~j zai den
Bode gelasten de klok, minstens 5 minuten voor de opening
der vergaderingen te Iuiden.
34. Zoodra na 9 en 2 ure een getai van 12 leden aan- Opening van vergawezig is, wordt de vergadering geopend.
dering.

Afdeeling ll.
VAN DE S'rEMMEN EN BENOEMINGEN.

3.1. Alle besluiten worden bij mondelinge stemming en Besluiten

bij mon-
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met volstrekte meerderkeid van stemmen der stemmende
leden, genomen.
Besluiten kunnen
36. De Voorzitter heeft het regt voor te stellen, dat een
ook bij acclamatie besluit genomen worde bij acclamatie; op de vordering van
genomen worden. een der leden is hij echter verpligt de stemming te doen
plaats grijpen o~ de wijze in art. 35 bepaald.
Geen lid mag buiten
37. Geen li mag zich buiten stemming houden, tenzij
stemming blijven. op gegronde rede en door hem· te word en opgegeven.
Het laatste besluit
38. Over al voorstellen ten aanzien van eenig punt
komt eerst in stem- in behandeling zij de, wordt gestemd in de omgekeerde orde,
ming.
waarin zij ged.aan ijn, beginnende met het laatste.
over stemming van
39. Over amen ementen wordt gestemd op dezelfde wijze
amendementen.
als in art. 38 is epaald, en voordat het voorstel, waarop
zij betrekking hebbe , in stemming wordt gebragt.
Benoemingen met
40. Alle benoe ingen geschieden met volstrekte meervolstrekte meerder- derheid van stemme
der stemmende led en, met gesloten
heid.
briefj es.
Tweede vrije stem41. Wanneer bij de eerste stemming niemand de volming.
strekte meerderheid er angt, heeft er eene tweede vrije stemming plaats.
Derde stemming tus42. W anneer bij d tweede vrij e stemming niemand de
schen personen die volstrekte meerderheid p zich vereenigd heeft, geschiedt er
ghr~dotshtebmb eerder- eene herstemming tuss hen de personen, die het grootste
ei
e en.
. h h bb
. d.
aantal stemmen op zw
e en vereen1g
In geval van gelijke
43. W anneer bij e e herstemming twee of meer perst~mmen herste~- sonen een gelijk aantal
emmen op zich hebben vereenigd,
mmg tusschen die. heeft de herstemming tus chen die alleen ·plaats.
Bepalingen in geval
44. Voor het geval
t eene stemming voor twee canvan stem~ing voor didaten vereischt wordt, e bij zoodanige stemming een de
twee candidaten.
volstrekte meerderheid he ft, en twee of meer een gelijk
aantal stemmen hebben ver regen, zal tusschen deze laatsten
eene herstemming plaats H bben overeenkomstig het voorgaande artikel, en zal dan iegene die de meerderheid der
stemmen op zich heeft ve eenigd op het tweetal worden
geplaatst.
Blanco en onduide45. Alle blanco ,stembn fjes en ook die welke niet
lijke stembriefjes duidelijk aanwijzen de persoo of personen voor wie gestemd
ongeldig.
wordt zullen als ongeldig besc ouwd en van de ter vergadering uitgebragte stemmen afget okken worden.

delijke stemming;

Afdeeling Ill.
VAN

DE

0, DE.

\

46. Zoo rlikwijls een lid bij \de beraadslaging van het
behandeling zijnde punt afwijkt; of in zijn woordvooring
palen der betamelijkheid te buiten gaat, wordt hij door
den V oorzitter tot de orde geroepen.
4 7. W anneer zoodanig lid driemalen tot de orde is geroepen, kan de Volksraad besluiten, dat hem het zwijgen

Gevallen waarin
Voorzitter ter order in
moet roepen.
de
Lid kan zwijgen
opgelegd worden.
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wordt opgelegd, totdat de beraadslagingen over het in behandeling zijnde mnt zijn gesloten.
48. 1-Denig lid zich aan persoonlijke beleediging van een Lid kan verpligt
ander lid schuldig makende, kau door een besluit van den w.orden verschooVolksraad verpligt orden daaromtrent verschooning te vragen. nmg te vragen.
49. Eenig lid ich aan ongeregeldheid of wangedrag of Gevolgen indien
verstoring der orde chuldig makende, wordt voor de eerste leden zich schuldig
rnaal door den Voor 'tter berispt ; voor de tweede maal ge- ~~~e~f ar~st~=~ge
durende dezelfde ver adering wordt hij andermaal berispt, storing.
en daarvan aanteeken g gedaan in de notulen, en voor de
derde maal kan hij do r den V olksraad word en verpligt de
vergadering tot de hero ening te verlaten of voor het geheele
zittingjaar, en zal indie zulks door den Voorzitter van den
Volksraad zal worden n odzakel\jk geacht, door den Secretnris van den Volksraa van zijn gedrag aan het distrikt
hetwelk h\j vertegenwoor 'gt, worden kennis gegeven.

50. De beraadslagingen z''n vr\j.
Beraadslagingen vrij
51. De Volksraad kan ij besluit verklaren dat het Sluiten van beraadpunt in behandeling genoegz am is toegelicht, en dat de slagingen.
beraadslagingen daarover geslot n zijn.
52. Nadat Zijn Hoog-Ed. de Staatspresident of zijn Leden mogen antvertegenwoordiger over eenig p t het woord heeft aevoerd woorden indien
ge·
d aar ver n1et
· ges1oten °word en,'Staatspresident
rnogen d e b eraa d' s1agmgen
sproken heeft.
nadat ieder lid ten minste eens e gelegenheicl gehad heeft
hem te beantwoorden.
53. Nadat de beraadslagingen ver eenig punt gesloten Na sluiten van bez\jn, mag daarover het woordt niet meGr gevoerd worden. raadslaging stilte.
54. Geen voorstel, alvorens het oor een lid ondersteund Elk voorstel moet
is, wordt in beraadslaging gebragt. e voorsteller heeft het secondant hebben.
regt, bij het doen van eenig voorst 1, het kortel\jk toe te
lichten. Het beginsel is aangenomen m amendementen op Beginsel van amenvoorstellen reeds onder de discussien t kunnen indienen 1). dementen.
55. Ieder lid voert staande het woo d, hebbende het regt Elk lid mag twee
tweemaal over hetzelfde onderwerp of a ikel van onderwerp maal spreken.
het woord te voeren; om meermalen te spreken wordt de
toestemming van den V olksraad vereischt.
56. Wanneer twee of meer leden t elijk het woord Voorzitter beslist
willen voeren, beslist de voorzitter wie het · erst zal mogen wie het woord heeft.
spreken.
57. Iedcr lid heeft het regt te verzoeken, dat eenig punt RE>gt van led en omdoor hem in het middcn gehragt of eenige g ond waarop ~rent aanteekening
··
.
.
·
· '
'
m de notulen.
ZlJne stem of wmgermg om te stommen berus bepaald 111
de notulen worde aangeteekend 2).
----

----··---·-·---

1) ~ie toevoE'ging aan dit artikel door V.R.B. 9 Julij lRH~, Art. 621.
2) Zie V.R.B. 6 Mei 1886, Art. 28.
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Regt van leden orn
5 . Ieder lid heeft het regt te vorderen, dat de stemming
uitstel van stem- over enig punt uitgesteld worde tot den volgenden dag
ming te vragen.
(uitgez · nderd op den laatsten dag der zitting,) mits dat de
meerde heid van den Volksraad zulks toestemt, in welk geval
de ber" adslagingen over zoodanig punt den volgenden dag
op nie w begonnen worden, mogende die beraadslagingen
of de st mming echter, niet op nieuw op de vordering van
hetzelfde of eenig ander lid worden uitgesteld.
Volksraad ofVolks69.
anneer de Volksraacl of eenige uit zijn midden
raad-Commissie mo- benoemde Commissie het noodig acht, een ambtenaar of
~~fv:tr:~~r~~~e;~1 of eenig pri at persoon over ee~ig punt te hooren, kunn~n z\j
ontbieden.
hen daart e voor zich ontb1eden; zullende zulke pnvate
personen, 'ndien zij zulks verlangen, voor hunne reis- en
verblijfkost .n betaald worden, volgens het tarief vastgesteld
voor civiele ambtenaren.
HOOFDSTUK VII.
DE WERKZAAM I-I EDEN.

Afdeeling I. Van de orde.

60. De l en voor den Volksraad zullen v66r het aanvaarden hunn r betrekking beeedigd worden, door de Volksraadsleden, die op den dag der zitting tegenwoordig zijn, in
verband met a t. 31 der Grondwet. 1).
Bij gebrekevan quo61. Wann r er op den bepaalden tijd, bij den aanvang
rumheeftVoorzitterder, of geduren e de zitting, eenige leJen mogen ontbreken,
en leden regt den om het vereisch e getal van ·12 leden uit te maken zullen
Raad op te vullen.
.
'
de Voorz1tter en andere led~n de magt hebben zoovele andere
oude Volksraadsl den of andere aanwezige daartoe geschik~e
en bekwame pers nen te benoemen, aan te stellen en tc doen
inzweren om als Volksraadsleden in hunne zittingen mede
werkzaam te zijn, totdat dezelve zullen zijn afgeloopen.
Comrnissie om
62. Na de ee aflegging der nieuwe leden, benoemt de
Staatspresident af Voorzitter eene Co missi~ van leden, om Zijn Hoog.Ed. den
te halen.
Staatspresident ter ergadering binnen te leiden.
Opening der verga63. Zoodra Zij HoogEd. den Staatspresident ter verdering door gebed gadering is binnen
leid, wordt door den leeraar der Nederdoor een leeraar. duitsch Hervormde erk 2). van de plaats waar de zitting is,
of, indien dio niet egenwoordig is, door eenigen andereu
tegenwoordig zijnde
eraar, die daartoe vooraf door den
Voorzitter schriftelijk i uitgenoodigd, een gebed gedaan.
64. Ingeval er gee leeraar der Nederduitsch Hervormde
In afwezigheid van
leeraar door een der gemeente 3) aanwezig i , wordt een gebed gedaan door den
leden.
Voorzitter of door een daartoe aangewezen lid, of door eenig
ander persoon, door hem daartoe uitgenoodigd.
Aanspraak.
66. Na het gebed doet Z\jn Hoog-Ed. de President z\jne
aanspraak.
\

Beeediging der
nieu we led en.

1) Zie ante bl. 38.
~) en 3) Zie V.R.B. 26

Mei

\
1886,

Art.

322.

\
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66. N a het hou en der aanspraak, welke vooraf gedrukt Voorzitter antwoord
en na het uitsprek n terstond aan de leden rondgedeeld 0 P dezelve.
wordt, beantwoordt e voorzitter deze kort en schriftelijk.
De Volksraad zal d, arop eene Commissie kiezen van drie Volksraad kiest Beleden, belast met b 'ten den tijd der vergaderingen, de grootings-commissie
rekeningen van het af eloopen jaar en de begrooting van het
loopend jaar 1) te ond- zoeken, on welke Commissie, wanneer Pligten derzelve.
de rekeningen en de begrooting aan de orde gesteld zijn,
dienaangaande haar ra port uitbrongt bij monde ·van den
daartoe bij de Commissi benoemclen rapporteur.
_
67. Vervolgens word n de werkzaamheden voortgezet in Werkzaamheden
de orde waarin zij volge s het in Art. 30 vermelde ordeboek volgens ordeboek.
voorkomen:
a. W anneer eenig l d van den V olksraad van de orde Omtrent afwijken
wenscht af te ijken, zal hij dadelijk na de goed- van .d.~ orde en
.
d er no t 1en van d en vongen
.
d ag d aarvan motleen.
k eurmg
schriftelijk kenn s geven ter informatie van den
R~ad, meldende dat h~j op zekeren tijd, doch
niet binnen de 4 uren, eene motie wenscht te
maken om eenige zaak, hetzij tot het vragen van
inlichtingen of h t overleggen van documenten
door de Regeering aan de orde te brengen, zoodanige motie rnoet gesecondeerd worden.
b. Op dien door het lid voor te stellen dag zal hij zijn Ver~3:~len van
voorstel aan den V lksraad voorbrengen, bij niet motieen.
voldoening waarvan zijn voorstel vervalt.
c. De Voorzitter besluit e bepaalt den dag waarop de Voorzitter bepaald
inlichtingen zullen w rden gegeven of de stukken dag voor motie.
ingediend.
cl. Bij afwezigheid van het lid kan een ander lid het Ander lid kan motie
voorstel overnemen.
overnemen.
e. De Secretaris van den Volksra.a-d zal schriftelijk Schriftelijk kenni~
kennis geven aan de Staatssecretaris van de aan Staatssecretal'ls.
inlichtingen of documen en die vereischt worden.
f Wanneer eenig lid in d n loop der zitting eene Bep~I~.ngen omtrent
motie indient, ten doel ebbende de verandering, motieen .bevattende
.. . .
h et a1SC
.c h -C!'
b u1ten
.
verandermgen van
W~JZlgmg,
auen of tlj.. d el''k
~
wer- wetsartikel.
king stellen van eenige wet of wetsartikel zal,
voordat op zoodanige rnot e verder wordt gehandeld, deze worden in ha: den gesteld van de
Regering, ten einde daarop gedurende de zitting
ten spoedigste te doen ra porteren en indien
daarna de Volksraad van o deel is dat er gee ne
genoegzame en grondige re enen aanwezig zijn
orn zoodanige motie geduren e dezelfde zitting te
behandelen, zal de aan de R gering opgedragen
worden die in de volgende zit ing weder aan de
1) Zie V.R.B.B. 23 October 1874, Art. 154, ant~ bl. 597, en 29 Julij
1886, Art. 1226.
-\

\
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orde te brengen, en den i nhoud daarvan, zoo
odig, drie maanden van te voren in de Staat 8 urant te doen publiceren.
Omtrent Volksraad
68. Ind n gedurende de zitting verschillende werkzaamcommissien.
heden aan Volksraad-commissien worden opgedragen, zullen
zij uit hun m dden een Voorzitter kiezen en aan elke zoodanige Commi ie zal een Secretaris worden toegevoegd, die
door zoodanige Commissie zal worden gekozen.
a. Comm'ssie-rapporten van Volksraads-commissien
Commissie-rapporten hebben voorzulle , zooals zij in de volgorde zijn ingediend,
keur.
beha eld worden, nadat het onderwerp, aan de
orde 'jnde, afgehandeld is, tenzij dat de Raad
oordee t om de behandeling uit te stellen. Aan
de Sec tarissen der Volksraads-commissien zal
Vergoeding aan Secretaris en leden der
voor h 1ne werkzaamheden respectievelijk warcommissien.
den toe ekend eene som van tien shilling Stg.
voor elk vergadering van niet minder dan twee
uren, en an ieder lid der Commissie voor de
uren die ~ij b~witAn den tijd der Volksraadsvergaderingen werkzaam zijn, een pedrag van zes
shillings pkr u ur.
Afwijken van de
69. Wanneer het ~nschelijk is van de orde in art. 67
orde.
bepaald af te wijken, eeft de Volksraad de magt daartoe
te besluiten.
Onafgehandelde
70. W anneer bij d sluiting van eene zitting eenige
zaken het eerst aan werkzaamheden onafgeda n zijn gebleven, worden die in de
de orde gesteld.
volgende zitting het eerst aan de orde gesteld, met uitname
van de werkzaamheden
lke zijn opgedragen aan de Commissies bedoeld bij art. 6 van het Reglement van Orde,
welke tijdens de zitting w arin de Commissie werd aangesteld moeten behandeld w.;·o den.

~

II.
VAN

71. Geen wetsontwerp wo dt door den Volksraad in
overweging genomen, tenzij he elve minstens drie maanden
v66r den aanvang der zitting i de Staatscourant is openbaar gemaakt, onderteekend doo hem door wien het wordt
vastgesteld, in verband met art. 2 en 69 der Grondwet. 1)
72. De Volksraad heeft de
agt om bij een besluit,
Behandelen van
wetson twerpen die waarbij de redenen grondig zijn o gegeven, te· bepalen dat
niet gepubliceerd
een wetsontwerp in overweging zal genomen worden, al is
zijn gewoest.
hetzelve niet drie maanden te vore of zelfs in het geheel
niet, vooraf bekend gemaakt, in ver and met art. 12 der
Grondwet. 2)
Ieder lid krijgt copy
73. Alle voorstellen van W e~en, Reglementen of

Wetsontwerpen
moeten 3 maanden
gepubliceerd zijn.

1) Zie ante bl. 36 en 44.
2) Zie ante bl. 36.
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Instructies, of ~nderszins, die door den Volksraad moeten van wet aan de orde.
worden behand d, zullen vooraf worden afgedrukt en zal
eene copij van odanige documenten eenen dag v66r de
behandeling van het onderwerp voor ieder Volksraadslid
worden ter tafel elegd.
74. Geen wet ntwerp wordt zonder voorafgaand verlof Geene wetsontwer·
van den Raad ter 'fel gebragt, uitgezonderd die door den pen zonder verlof
..
· d ere mo t'1e om ver- ter tafel gebraot
Staatspres1'd ent aang b od en ZIJn;
van 1e
lof om een wetsontw rp in den Raad te brengen, zal eerst
de algemeene strekkin worden medegedeeld ; wanneer de
Raad, na beraadslagin daarover, besluit zeodanig verlof te Motie om verlofom
verleenen, zal het lid z odanig wetsontwerp onmiddelijk bij wetsontwerp in te
den Secretaris van den olksraad indienen, die het dadelijk brengen.
zal stellen in handen an de Regering om daarmede te
handelen zooals vermeld
art. 67, letter f
7.5. Wanneer de beha deling van eenig wetsontwerp aanEerste en tweede
de orde is, zal die allereer t in zij n geheel word en voorge- lezing van wetsontlezen en indien, met betre king tot zoodanig wetsontwerp, werpen.
eenige memories in den Raa aanwezig zijn, zullen die eerst
worden voorgelezen, en ind n daarna geene moties daarmede in verband aan de orde zijn gesteld, zal het wetsontwerp voor de tweede maal wo en gelezen, waarna allereerst Indien strekking afzal beraadslaagd en gestemd
orden over de algeineene gekeurd is het ontstrekking; wanneer die wordt a ekeurd, wordt het ontwerp werp vervallen.
b€lschouwd als te zijn vervallen.
76. Wanneer de algemeene 'trekking is goedgekeurd, Artikelsgewijze
worden achtereenvolgens de vers illende deelen van het overweging van.ontontwerp een voor een in overwegin genomen en over elk werp en stemnung.
derzelve, na de sluiting der beraadsl "ging over hetzelve, afzonderlijk gestemd.
Deze beraadslagingen kunnen in omite Generaal wor- Comite-Generaal.
den gehouden.
77. Na de stemming over de afzo derlijke deelen van Bepaling van dag
het wetsontwerp is afgeloopen, zal het i zijn geheel weder voor derde Iezing
worden voorgelezen en zal dan de -dag bepa: ld word en waarop van ontwerp.
het gewUzigde of niet gewijzigde wetsarti el weder in zijn
geheel zal worden behandeld.
b

•

a. Tusschen de laatstgenoemde voorlezi

en de daarop Tijdperk tusschen
volgende van het geheele wetso twerp, zullen tw~ede en derde
minstens 24 uren moeten voorbijga n, tenzij de- Iezmg
zelve geen uitstel kan lijden. Bij die ehandeling
zal alleen geoordeeld worden over he al of niet
aannemen van de wet en geene ame dementen
zullen toegelaten worden dan die alleen den vorm
betreffen.

b. Indien de Volksraad besluit eenig wetsont erp aan Bepaling van in
te nemen, zal bepaald worden wanneer e wet werking treden.
in werking zal treden.
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c. Indien de Volksraad besluit dat eene wet dadelijk
in working zal treden, zal daarvan onmiddel~jk
aan de Regering worden kennis gegeven, met
opdragt om de wet dadelijk zonder verzuim in
de Staat.'wourant te doen publiceren, ten einde
daaraan uitvoering te geven.

Wetten kunnen bij
besluit dadelijk in
werking treden.

Publiceeren van
78. A e Wetten en Volksraadsbesluiten die gedurende
wetten binnen drie eene zitting van den V olksraad word en gepasseerd, moeten
maan~e"? n~ afloop ten spoedigs e en uiterlijk binnen drie maanden na afloop
der z1ttmg, m
. d ere z1t
. t'1ng, 1n
· vo1gord e, 1n
· eene b Ul'tengewone mt·
volgorde.
van 1e
gave van de Staatscorurant worden gepubliceerd, en zal
dadelijk bij d uitgifte van zooq.anig nommer van de Staatscourant een e emplaar aan ieder lid van den Volksraad
word en toegezo den. 1)
'

.Afdeel,ing Ill.
VA N

M/E M 0 R I E S.
I

I

Memories moeten

aad nESemt geene memories in behandetenzij dezelve door ~eri lid of door Zijn Hoog-Ed. den
president mgediend Staatspresident wo en ing~diend.
worden.
Verpligting om me80. Ieder lid is verpligt aan den Volksr~ad de memories
mories in te dienen. in te dienen, die he d~artoe worden ter hand gesteld.
Leden moeten met
81. Ieder lid is erpligt zich zooveel mogelijk met den
inhoud e~. strekking inhoud en de strekki g,' der hem ter hand gestelde memories
bekend ZlJn.
bekend te maken, ten einde dezelve, wanneer vereischt, tc
kunnen toelichten.
Memories worden
82. Alle memo'r~.es aan den Volksraad ingezonden zullen
aan Secretaris over- zonder verzuim aan-. 'de Secretaris van den Volksraad worhandi<>'d
niet later
·
dan 8 dagen
na de d en overh an d'1~ d , d;.'~1~. d e e volgens d en tiJ"d d. er ontvangst m
opening der zitting. het orde-boek InSctlriJft, n zal geene memone later dan acht
dagen na de opening der zitting worden aangenomen, tenzij
het ten genoege van den ~oorzitter van den Volksraad duidelijk moge blijken, dat ten gevolge van onvermijdelijke
omstandigheden of oorzake , buiten toedoen van de memorialisten, zoodanige memori niet had kunnen worden ingeleverd. 2)
~
doo~ leden.ofSt~ats-ling

a. In buitengewone ge allen zal de Volksraad de magt
hebben om bij e n besluit, waarbij de redenen
1
grondig zijn opgeg'=':ven,
te bepalen dat een later
ingezonden memorle aangenomen en in overweging genomen zal worden.

Volksraad kan in
buitengewone gevallen over later ingezonden memories
beslissen.

Zie de Grond wet * 69, ante bl. 44.
Zie veranderin~ van dit artikel door V.R.B.B.
Art. 418 en 419.
2)

2)

6

en

8

Sept.

1884,
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OOFDSTUK VIII.
VAN ZIJN HOO ·ED. DEN STAATSPRESIDENT.

83. Zijn Hoog-Ed. de Staatspresident woont de ver- Staatspresident
w.??ut .verg~dering
gadering bij wanneer hij zu1ks goedvindt.
..
H oog- Ed
Staat Rpres1'd ent en d e 1ed en van vindt.
blJ mdHm hlJ goed1 •
84 . Z1Jn
den Uitvoerenden Raad ebben het regt aan de beraads1agin- Regt van Staatspres.
gen dee1 te nemen 1), t wij1 op verzoek van den Staats-leden van Uitv. Raad
.c;:~
. t oe h eten
v. Depart.
van D epart ement en, waar
aanHoofd
beraadslagingen
pres1'd ent oo1r d e h OOIUen
onderwerp in discussie beh rt, door den Volksraad kunnen deel te nemen.
uitgenoodigd warden daaraa dee1 te nemen.
85. Wanneer Zijn Hoog Ed. de vergaderingen niet bij- Staatssecretaris of
woont heeft hij regt den 8 aatssecretaris of
der 1eden een der Uit~. Raads' lJ'
d
R d 1 d
, d'
leden kan m plaats
van ~en '- 1tvoeren en. a~. , s en vertegenwoo.r 1ger van van Staatspresident
het mtvoerend gezag, 1n ZIJne 1aats, ter vergadermg te doen optreden
verschijnen.
·
86. Wanneer Zijn Hoog-Ed. de Staatspresident niet in Uitnoodig. v.Presid.
de Vergadering tegenwoordig is c 1 de Vo1ksraad hem wenschtindien Volksr. hem
te h ooren, d oet d ~ze1ve h em d aa .~-.t~oe seh r1'fte11J.. k m'tnoo d'1gen. wenscht te hooren.
87. \Vanneer de Volksraad zt kR noodig, acht, verzoekt Volksraad rnag behij Zijn Hoog-Ed. den Staatspre ·dent, bij 'besluit, de ver- sluiten dat \resid.
· we1k Raadsleden
of een der U1tv.
· t e b'11J.. ven, 1n
·
t e ver1a t en of d aarm't a wez1g
ga d ermg
zich zal
geval, indien de V o1kraad zu1ks. erlangt, ook de Staats- verwijderen.
secretaris of eenig lid van den Ui voerenden Raad daarin
niet mag verschijnen.
88. De plaats van Zijn Hoog-Ed. den' Staatspresident is Plaat£ ter zijde van
ter regterzijde van den Voorzitter. 2)
Voorzitter.

een

VAN

DE T 0 EH 0 0 R DE

89. De Vergaderingen hebben

S.

pl~at

in het openbaar, Vergaderingen in
uitgezonderd wanneer de Vo1ksraad bes1tiit ene vergadering het openbaar rnaar
kan met gesloten
.
.
met ges1oten deuren te houden, 1n we1k gev 1 de toehoorders deuren gehouden
niet toege1aten worden, of verpligt zijn zich nmidde1ijk te worden.
verwijderen, in verband met Art. 45 der Gro dwet 3).
90. De toehoorders mogen zich niet onder de leden van 'foehoorders rnoeten
den V o1kraad vermengen noa eenige andere d
de daartoe voor he~ bestemde
~
'
plaatsen mnemen.
'
voor h en bestemde p1aatsen 1nnemen.
91. De toehoorders zijn verp1igt de meest mogelijke Toehoorders moeten
stilte in acht te nemen, bij verzuim waarvan de r oorzitter stilte in acht nemen.
gehouden is, hen tot de orde te roepen, of te
en verwijderen.
92. Geen ambtenaar, die daartoe niet vo1gens eenig Ambtenaren kunnen
wetsartike1 geregtigd is 4), wordt toege1aten in de vo \ den onaer zekere om
1) Zie V.R.B. 7 Junij 1865, art 21, bepalende dat de Uitv. Raa'd zoo
veel mogelijk tegenwoordig zal zijn bij iedere zitting van den Volksraad.
2) Zie verder V.R.B. 28 Aug. 1884, art. 278b.
3) Zie ante, bl. 40.
4) Zie V.R.B. 9 April 1860, art. 40, Stantscourant 20 April 1860, en
16 Maart 1868, art. 408, Staatscourant 27 Mei 1868, bepalende dat de
Sta.atsprocure1tr bij alle zittingen tegenwoordig zal zijn.

u9
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afdeeling cl er raadzaal, tenzij, indien
gelegenheid is, de Voorzitter hem daartoe eene bepaalde laats binnen die afdeeling vergunne, in welk geval
het ech er zoodanig am btenaar verboden is in eeEig gesprek
met ee ·g lid te treden, bij overtreding waarvan de Voorzitter ve ligt is hem onmiddelijk de afdeeling te doen ver~
laten; de Voorzitter zal echter het regt hebben om een ieder
toe te lat n onder bovengenoemdG bepalingen.
Berigtgever van
93.
e Volksraad heeft het regt aan den berigtgever
eenig dagblad wordt van eenig Dagblad, enz., tot bijwoning der vergaderingen,
plaats aangewezen. eene geschi te plaats aan te wijzen.

standigheden toege- Yolks
laten worden.
daarto

HOOFDSTUK X.
ZULLEN BIJEENKOMSTEN HOUDEN.

94 .. Iede Raadslid is verpligt om zoo spoedig mogelijk,
na ontvangen kennisgeving dat de gewone jaarlijksche zitting
van den Vol raad is opgeroepen, v66r de zitting van den
Volksraad bije komsten te houden in zijn distrikt, ten einde
het gevoelen, d wenschen en de belangen van het publiek
te hooren.
Raadsleden moeten
95. Ieder R~dslid is verpligt om zoo spoedig mogelijk,
na afioop der zitting na afloop van ie ere Volksraadszitting en na publicatie der
en
na publicatieder
wetten
bijeenkomst. gepasseerd e ur
vv ette en R aad sb es1U1't en, b"
IJeen k omst en t e h ouhouden.
den in zijn distr'kt, ten einde verslag te doen van zijne
verrigtingen en het publiek in te lichten omtrent de zaken
die in de laatste zitting zijn behandeld geworden.
Veldcornetten ver96. Ieder Veldcornet is verpligt om de Raadsleden van
pligt Raadsleden
zijn distrikt in het\ houden hunner bijeenkomsten en het
hulp
en assistentie oproepen daarvan all6 hulp en assistentie te verleenen, en in
te verleenen.
persoon tegenwoordig te zijn.

Raadsleden moeten
bijeenkomsten houden v 6 6r de zitting.

HOOFDSTUK XI.
SLOTBEP ALINGEN.

Herroeping van
97. Van
strijdige bepalingen. Reglement of

het oogenblik der in werking treding van dit
van bijvoegingen of wijzingen, zijn alle vroegere bepalingen, daarmede strijdig, afgeschaft.
Drukken en uitreik.
98. Dit Reglement wordt gedrukt en aan ieder tegenvan dit Reglement. woordig of toekomstig lid van den Volksraad, wordt daarvan
een afdruk uitgereikt.
In werking treding
99. Dit Reglement za,l in werking treden 3 maanden
van dit Reglement. na publicatie daarvan in de 8taat8cmflrant. 1)

C. J. BODENSTEIN,
Voorzitter.
C. VAN BOESCHorrEN,
Tijdelijk Secretaris v. d. Volksraad.
Pretoria, 12 Mei 1882.
1) Met betrekking tot wijziging van dit Reglem.ent yan Orde, zie
V.R.B.B. 17 Mei 1886, art. 171, en 16 Junij 1886, art. 543, ook Staats·
cowrant, 2 Februarij 1887, Bijvoegsel.
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WET No. 2, 1882.
OP SCHUTTEN IN ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK.

Bekrachtigd bij besluit van deu H.Ed. Achtb. Volksraad,
Art. 148, dd. 17 Mei 1882.

NADEMAAL het noodig is geacht de bestaande Regulatie Inleiding.
op de Schutten te wijzigen, wordt vastgesteld:
ARTIKEL 1. Met invoering dezer wet is de Regulatie op s rijdige bepalingen
de Schutten, goedgekeurd bij Volksraadbesluit, dd. 18 Junij ver~~t in Wet van
1869, Art. 239, voor zooverre die in strijd is met deze JumJ 1369 herroewijziging, herroepen 1 ).
pen.
2. De Staatspresident zal waar en wanneer l1et hem Staat8president zal
noodig voorkomt, of aanzoek gedaan wordt, door meerder- v.erl.of geven tot opheid der ingezetenen van eenige wijk of distrikt verlof geven rJgtmg van schutten.
tot oprigting van Schutten 2); met dien verstande dat iemand Geen schutmeester
slechts voor den tijd van twee jaren achtereen eene aanstel- yoor !anger dan twee
ling als Schutmeester kan hekomen, en dat ook niet langerJaren aangesteld.
dan twee jaren achtereen op dezelfde plaats een Schut zal
wezen. Indien echter de meerderheid der ingezetenen van
eene wijk of distrikt wenscht dat het Schut na verloop van
de twee jaren op dezelfde plaats en in handen van denzelfden
Schutmeester zal blijven, dan za.l de Regering op zoodanig
verzoek handelen.
Voorts dat de Schutten op geen naderen afstand van Geen nader afstand
elkander mogen opgerigt worden dan 18 mijlen.
als 18 mijlen.
Van de oprigting van een Schut wordt, met den naam Bekendmaking in
van den Schutmeester, dadelijk kennis gegeven in de Staats- StaatscQurant.
COU?'ant.

3. De nu in functie zijnde Schutmeesters mogen nog Overgangsbepaling.
voor den tijd van een jaar na rle inwerkingtreding dezer
wet in functie blij ven.
4. Op den dag der aftreding van d~n Schutmeester zal Verkooping van g£•
hij het vee bij hem geschut mogen aanhouden om te worden schut vee.
verkocht, naar de regelen hieronder bepaald.
5. Al het vee dat op private gronden hinder aandoet, Vee dat naar het
mag naar het Schut gebragt worden, met uitzondering van schut gebragt mag
vee dat aan een reiziger toebehoort en op gronden graast worden.
door algemeen regt als uitspanningsplaats erkend.
Deze uitzondering vervalt wanneer vee hinder doet en Wanneer uitzonde·
schade veroorzaakt aan eenigen tuin, in cultuur gebragten ring vervalt.
grond, omheining, insluiting, dam, waterloop, hooi- of
koornmijt.
1)

2)

Zie ante bl. 321 en seq.
·
In verband hiermede zie art. 35 van Wet No. 10, 1886,
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Reizigers zullen zich echter hebben te houden aan de
Wet, bepalende de Regelen van Reizigers, dd. 5 October
] 870, No. 13. 1)
rrijd van schutting.
6. Het is niet geoorloofd vee 's nachts gevonden, te
schutten of te doen schutten, v66r 'smorgens 8 uur, behalve vee te huis behoorende of overtreding doende op steden,
dorpen, stads of dorpsgronden.
7. De Schutmeester zal kunnen vorderen:
Schutgelden.
1. Boeten.
Boeten.
£0 0 9
Ezels, muilen, paarden per stuk
0 0 6
Hoornvee
" "
Schaap of bok
0 0 i
" "
Oppassen.
2. Hoeden en oppassen.
Ezels, muilen, paarden { per dag voor } 0 0 3
Hoorn vee
... ...
ieder stuk
Schapen of bokken
,
,
0 0 ~
WanneergeenschutMaar voor vee 's namiddags na 5 uur geschut en's morgeld geeischt kan
gens v66r 8 uur gelostJ zal geen geld voor hocden of opworden.
passen betaald wor d en.
Mijlgeld.
3. Mijngeld of Drijfgeld
per mijl . . .
£0 0 6
Bepalingen omtrent
Maar dit mijlgeld zal slechts voor een pesoon in rekemijlgeld.
ning gebragt warden; geen rnijlgeld zal worden betaald voor
eenige distantie boven de twintig rnijlen; en geen betaling
voor het terugkeeren naar huis van den persoon die het vee
gebragt heeft. Indien gevorderd, betaald de Schutmeester
dadelijk het mijlgeld aan den persoon die het vee afievert.
Lossen van vee en
8. Vee dat geschut is kan door of namens den eigenaar
betaling van sch_ut- worden gelost tegen betaling der sommen in het vodg
gelden. Beperkmg
· l
·
van mijlgeld.
artlke
genoem d , vermeerderd met het be d rag d er advertentiekosten, indien het reeds ten publieke verkoop wasgeadverteerd.
De Schutmeester geeft behoorlijke gespecificeerde quitantie en
legt aan den persoon die het vee lost de quitantie over van
het door hem voorgeschoten mijlgeld. Hij mag echter voor
het oppassen niet meer dan 42 dagen in rekening brengen.
Strafbepaling bij
~ De Schutmeesters, die de bepalingen van deze twee
overtreding.
vorige artikelen overtreden, zullen bij de eerste overtreding
gestraft warden met eene boete van £10 of een maand gevangenisstraf, en bij herhaling bovendien hunne betrekking
als zoodanig verliezen.
Verdeelen van vee
10. Niemand zal vee mogen verdeelen en op afzonderbelet.
lijke tijden naar het Schut zenden, met het doel om daardoor
de kosten van verzending te vermeerderen.
·Berekening van
11. Voor vee dat aan meer dan een persoon toebehoort
mijlgeld.
en te zamen naar een Schut wordt gezonden, wordt maar
eenmaal het mijlgeld berekend. De Schutmeester brengt het
aan elken eigenaar in rekening naar evenredigheid van het
aantal beesten ieder toebehoorende.

Reizigers bepaald bij
Wet No. 13,1870.

1) Zie ante bl. 409.
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12. Een eigenaar die niet in staat is alle onkosten te Ingeval van onverbetalen, zal zooveel achterlaten bij den Schutmeester, dat deze mogen te betalen
· a11e onk os t en za1 k unnen goe d ma k en, me t In
· b egrip
· la
moet
daarmt
ten. vee achtervan de kosten van den verkoop.
13. Bij elke inzending van vee naar een Schut zal Schriftelijke opgaaf
schriftelijk eene opgaaf gedaan worden van het getal van de van getal vee dat
. en van d en a1stan
.1!
d'. Zon d er geschut wordt·
plaats waar het vee gevon den IS
zulk eene opgave zal de schutmeester geen vee schutten. De
Schutmeester bewaart het origineel der opgave en houdt een
geregeld boek, waarin hij dit alles opteekent.
14. Ingeval van schade door het geschutte vee veroor- Taxatie van schade
zaakt, heeft de benadeelde persoon het regt, die schade te en door wien.
laten taxeeren door den Veldkornet of twee onpartijdige
getuigen. Hij geeft aan den Schutmeester daarvan kennis
en zendt hem de taxatie. Bij de lossing wordt die schade
betaald met de kosten der taxatie, voordat de Schutmeester
het vee afgeeft. Bij verkoop wordt de schade met de kosten
der taxatie, na aftrek der gelden in Art. 7 vermeld, uit de
opbrengst betaald.
15. Voor taxeeren der schade kan in rekening gebragt Tarief van taxateurs!
worden, 10s. per dag of 7s. 6d. per halven dag, benevens
reiskosten, volgens tarief.
16. Van de taxatie, is, na voorafgaande betaling onder Appel op den Landprotest, een beroep op den Landdrost van het distrikt, ofdrost of Vrederegter
den naasten Vrederegter. Deze benoemt naar de keuze van
partijen, twee personen voor eene nieuwe taxatie. Deze tweede Taxatie op kosten
taxatie moet geschieden binnen 72 uren na afloop der eerste. van ongelijk.
De partij die in het ongelijk gesteld wordt, betaalt de kosten.
17. Als de eigenaar van vee dat schade heeft veroor- Bepalingen betrefzaakt aanbiedt de· betaling van de schade volgens taxatie, fende betaling van
zal dit aanbod moeten warden aangenomen, en hij die het schade en mijlgeld.
vee heeft aangehouden zal het regt niet hebben, het mijlgeld 1
te vorderen, indien het vee niet reeds naar het Schut ge-~·
zonden is. Is het vee reeds op weg, en biedt de eigenaar de
betaling van het mijlgeld aan naar evenredigheid van den .
reeds afgelegden afstand, dan moet het aan den eigenaar ;
worden afgegeven. Ieder die weigert om het aangeboden ,
mijlgeld aan te nemen en het vee evenwel naar het Schut
zendt, is gehouden tot een schadeloosstelling aan den eigenaar
van ten minste viermaal het bedrag van het mijlgeld.
18. De schutmeester ontvangst het vee naar het Schut Schutmeester geeft
gezonden en geeft een bewijs af van den ontvangst, volgens kwitantie.
een vasten vorm.
19. Hij draagt behoorlijk zorg voor het geschutte vee. Uitzendingen van
Dagelijks van 's morgens 8 tot 's namiddags .5 uur zendt h~j vee. Gebruik belet.
het uit ter grazing. Hij mag het vee niet gebruiken of doen
gebruiken.
Bij overtreding hiervan kan hij ?eboet warden, voor Boete bij over,.
Iedere overtreding, met £5 tot 10, buiten en behalve ver- treding.
goeding aan den eigenaar voor schade veroo:rzaakt door hem of

l
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door de achteloosheid zijner ondergeschikten aan het geschutte
vee. Hij is verantwoordelijk voor het vee dat door zijne zorgeloosheid of die zijner ondergeschikten mogt verloren gaan.
Schutmeester zorgt
20. De Schutmeester zorgt voor de oprigting en het onvoor oprigting en. derhoud van eene Schutkraal, sterk, groot en veilig genoeg
onderh. v · schutkr. om het vee te bevatten en veilig te bewaren.
Verantwoorci. voor
21. Hij draagt zorg dat er bij zijne afwezigheid iemand
plaatsvervanger.
zijn plaats vervangt, voor wiens gedrag hij verantwoordelijk is.
Aangeloopen vee
22. Geen Schutmeester zal vee dat op de Schutplaats komt
mag niet geschut aanloopen daar mogen schutten of daar laten schutten, maar
worden.
het naar het naaste Schut moeten zenden.
Borgtogt van Schut23. Elke Schutmeester stelt een borgtogt van £150.
meester. Regt op Hij is geregtigd tot 33! percent van de totale opbrengst der
33 t per cent.
verkooping van het vee, na aftrek van alle kosten.
Boekhouden van
24. De Schutmeester houdt behoorlijk boek, naar een
Schutmeester.
algemeen vastgesteld model; hij teekent daarin aan eene
ware en nauwkeurige omschrijving van al het vee naar zijn
Schut gezonden, de namen der inzenders, den datum der
opzending, de namen der lossers en den datum der lossing,
alsook wat er geworden is van het vee dat niet gelost is; en
verder al zulke bijzondere uitgaven als hem zullen worden
voorgeschreven. Hij is ten alien tijde verpligt, op order van
den Landdrost of op verzoek van partijen, deze boeken ter
inspectie te produceeren.
Wegnemen van vee
25. Het is verboden vee, wettiglijk. naar het Schut verop weg naar het
voerd wordende, aan de leiders te ontnemen ; evenzoo vee
schut, enz., belet. uit het Schut of uit het weiveld van het Schut, zonder last
of toestemming van den Schutmeester, weg te nemen. Iedere
Boete.
overtreding zal gestraft worden met eene boete niet te bovengaande £10, of gevangenisstraf van een tot drie maanden.
Publiekeverkooping
26. Als het vee 42 dagen in het Schut is geweest en
n.a 42 dagen schut- niet is opgevraagd, zal de Schutmeester het publiek verkootmg.
pen. Hij brandt het v66r den verkoop, met zijn brandmerk,
Brandmerk van
waarvan de letters, voor elke Schutplaats verschillend, door
schut.
den Staatspresident zullen zijn goedgekeurd. Veertien dagen
v66r de verkooping adverteert hij die met een nauwkeurige
beschrijving van het vee in de Staatscourant.
Uitbetaling van be27. Op den eersten dag der volgende maand na den
drag der verkooping verkoop wordt het bedrag der verkooping na aftrek van alle
aan Landdrost met
k
'
'
.~
verklaringen.
on osten, door den Schutmeester aan den Landdrost van ZIJn
district overhandigd. 1) Deze verantwoording in den gewonen
vorm van de verklaringen der vendu-afslagers, met de behoorlijk door de koopers geteekende certificaten.
Schu.tm.betaald geen •
28. De Schutmeester heeft als zoodanig geen afslagersafsl.hc. en vend.regt. hcentie te nemen en betaalt niet de gewone vendutieregten.
Verkoopingen op
29. De verkoopingen worden geregeld elken Woensdag
Woensd. of Zaturd. of Zaturdag van elke week gehouden, om 1 uur 's namidYoor contant geld.

1) Op dorpen waar Stadsraden zijn, geschiedt verantwoording aan de
·

St~dskas, overeenkomstig art. 31 van Wet No. 10, 1886,
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dags. De verkooping geschiedt om contant geld, met vijf
voor den Vendumeester.
30. Het vee wordt per enkel stuk verkocht, behalve Wijze van verkoop.
schapen en bokken, die met tien tegelijk zullen kunneri
verkocht warden.
31. Het is den Schutmeester verboden, van het vee door Schutrneester mag
hem verkocht, hetzij direct of indirect, iets in te koopen. niet koopen.
32. Het geld, door den Schutmeester bij den Landdrost Schutgelden in pugestort, wordt in de publieke kas gedeponeerd. 1) Het wordt aan hlieke kas en binnen
·
· b et aa llc, I?<
· l'1en d eze z1c
· h b'mnen 12 maan- eigenaar
12 maanden aan
den e1genaar
tut
uitbetaald.
den, na den dag der stortmg, daartoe aanmeldt.
3d. Ieder, die onwettig voo naar het schut zendt ofSchadevergoeding
brengt zal aan den eigenaar moeten vergoeden alle schade voor onwettig schut· d'1e h anr::l e1WIJze
'
.. ontstaan, en tot een terug b e- ten van vee.
en kosten
mt
taling van tweernaal het hedrag der boeten voor het schutten
van het vee gevorc1erd, en in gebreke <laarvan, zal hij gestraft
worden met 3 maanden gevangenisstraf.
34. De Schutmeester is verpligt, vee dat aan aansteke- Bepalingen betreflijke ziekte lijdt, in eene afzonderlijke kraal of plaats te fende ve: betnnet
•
· 1e ord ers van d en ziekte.
met aanstekende
h ou d en. I::r1.1].. 1s
verp l'1gt d a d el"k
IJ d e spema
Landdrost of den V eldcornet te vragen. De Landdrost of de
Veldcornet zullen, na behoorlijke inspectie van het vee door
3 deskundige personen, zulke orders mogen geven, hetzij voor
het dadelijk dooden, of dadelijk verkoopen, of anderzins, zoo
als hun noodig zal schijnen voor de puhlieke veiligheid.
Hetzelfde geldt voor vee dat aan fouten lijdt, die de Schutmeester er hezwaar in doet zien om het te houden.
35. Niemand die vee naar het schut leidt, zal het mogenRijden.gebruiken en
rijden, noch gebruiken, noch hard drijven, op straffe eener hard drijven van vee
boete hierna te vermelden, buiten en behal ve de verpligting balet onder boete.
tot vergoeding der daardoor veroorzaakte schade aan den
8hillings

e~genaar.

36. Ieder is verpligt, het vee naar het naaste schut te Verpligting vee naar
brengen.
naaste schut breng.
37. (Zie Art. 32.)
Ieder die vreemd vee vergunt op zijn plaats, laat het Vreemd veeop risico
daar op rlSlCO van den eigenaar, doch is niet van eigenaar.
geregtigd tot eenige schadeloosstelling van den
eigenaar.
Ieder die vreemd vee vasthoudt, mag het niet langer Tijdsbepaling voor
dan 24 uren op zijn plaats houden; na dien tijd vasthouden van vee.
ig hij verpligt het naar het naaste schut te brengen, mits dat hij het gedurende die 24 uren, ten
minste van 9 des morgens tot .5 uur des namiddags vrij laat grazen.
Niemand mag vreemd vee gebruiken of doen gebrui- Belet vreemd vee te
ken, ofbop eenigerl~ wijz~ mishanb·delen, op sdtraffef~~~~~l~~~ of te mis:
eener oete van ~ 10 met te ovengaan e, o
1) Zie

voetnoot op

~ladzijde 10f.l4,
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gevangenisstraf van uiterlijk 3 maanden, buiten
en behalve vergoeding van schade aan den eigenaar.
Relet vreemd vee te
38. Niemand heeft het regt, vreemd vee op zijne plaats
verkoopenopstraffe. aangekomen, te verkoopen of te doen verkoopen, op straffe
eener boete van £15, buiten en behalve volle vergoeding
van schade aan den eigenaar.
Varkens of pluim39. Varkens of pluimvee, schade doende aan tuinen,
vee kunnen gedood bebouwde landen, dammen, waterleidingen, graan of hooi,
worden.
mogen door den eigenaar van het beschadigde op of in de
voornoemde plaatsen gedood worden.
Strafbepalingen.
40. Elke overtreding van eenig voorschrift dezer wet,
voor zoover daarin niet bijzonder is voorzien, zal gestraft
worden met eene boete tot £5 toe, of gevangenisstraf van
een tot drie maanden, naar den aard der zaak.
In schutzaken heeft
41. Het Hof van den Landdrost heeft jurisdictie voor
Landdr. jurisdictie. de zaken van deze wet.
Herroeping van
42. Alle voorschriften en wetten in strijd met deze wet
titrijdige bepalingen. zijn hierbij herroepen.
In werking treding
43. Deze wet treedt in werking drie maanden na datum
der wet.
van publicatie.
De Staatspresident vertegenwoordigd door het
Hoog-Ed. Driemanschap,
N amens deze,
(Get.) S..J. P. KRUGER,
Vice-President.
Op last,
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvts. Kantoor, Pretoria, 1 Junij 1882.

WET No. 3, 1882.

1
)

op de Tariven van Reis- en Verblijfkosten van Civiele
Ambtenaren in de Z. A. Republiek.

Goedgekeurd bij Volksraadsbesluit, Art. 170,
dd. 20 Mei 1882.
l.
Toelage aan Staats-1.
president ofzijn vertegenwoordiger.

PERSOONLIJKE 'rOELAGE VOOR ONDERHOUD OP REIS.

Aan den Staatspresident of personen
vertegenwoordigende den Staats.d
pres1 ent ...

£2

0

0

p. dag.

1) Zie V.R.B, 9 Julij 1885. Art. 757, en Wet No, 7, 1886,
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Toelage aan Leden
2. Aan de Leden van den Uitvoerenden
van Uitv. R'lad en
Raad, de Hoofden van DepartemenHoofdam btenaren.
ten en de Landdrosten, wanneer zij
buiten hun distrikt gaan
£1 0 0 p. dag.
3. Aan andere ambtenaren
0 15 0 , ,
Toel. aan and. ambt.
Geen hotel-rekeningen zullen worden toegelaten.
Deze toelage begint van den dag dat een ambtenaar zijne Bereken. v. toelage.
woonplaats verlaat tot den dag van zijne terugkomst of aankomst ter plaatse van bestemming, beide dagen ingesloten.
Deze toelage zal echter aan den ambtenaar niet verleend Bepalingen omtrent
worden tenzij de ondernomen reis hem noodzaakte een nacht overn.achten of
over te blijven, alsook niet voor eenige dag die onnoodig op verzmm.
reis vertoefd of ver2;uimd wordt.

li.

PERSOONLIJKE VERGOEDING VOOR HUUR OF GEBRUIK
VAN PAARDEN, KAR OF WAGEN.

1. Het volgende tarief zal worden toegestaan :
Voor gebruik of huur van paarden, per dag
Tarief voor paarden·
£0 7 6 huur enz.
voor elk paard
, paardenvoer ...
0 3 0
0 5 0
, kar of wagen
, huur van wagen en ossen met inbegrip
van I eider en drijver per dag . . .
1 0 0
Betaling voor meer dan twee paarden wordt niet toege- Speciale authorisatie
staan dan alleen op speciale authorisatie.
voor meer dan 2 p.
2. Indien een ambtenaar genoodzaakt is om kar-paarden Specialeauthorisatie
met of zonder drijver te huren voor een vasten prijs voor de om kar en paarden
· of per d ag, za1 h''lJ d aarvoor eene specw
· ze aut honsatte
. . te huuren.
re1s
moeten verkrijgen, en zullen hem de kosten worden terugbetaald op vertoon en overlegging der rekening, aantoonende
dat zulk een bedrag, indien billijk en redelijk of volgens overeenkomst, werkelijk is betaald.
3. Een dag reizens te paard, of met een kar en paarden, Berekening van
zal berekend worden tegen 36 mijlen of 6 uren per dag, en mijlen of uren per
met een ossenwagen 24 mijlen of 8 uren per dag; de oorzaak dag.
van eenig verzuim of afwijking daarvan moet in het certicificaat, dat aan de rekening gehecht wordt, worden vermeld.
Ill.

ALGEMEENE REGELEN.

.
1. Een ambtenaar, die met de post- of passagierskar, ofKosten van publiek
m eenig ander publiek vervoermiddel moet reizen, zal de vervoermiddel terug
kosten van vervoer voor hemzelf en zijn bagage terug ontvangen betaald.
op vertoon en overlegging der rekening door hem betaald.
2. Een ambtenaar, die door verplaatsing of anderzins Vergoeding in geval
verpligt is zijne familie en huisraad te vervoeren, zal ter van verplaatsing.
tegemoetkoming voor wagenhuur beta~ld worden voor elken
dag reizens van 24 mijlen £1 10s.
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Geen rekeningen
3. Geen hotel-rekeningen of kosten voor wijn of andere
voor extra's betaald. "extra's" op de reis gemaakt zullen worden terugbetaald.
Geen rekeningen
4. Geene rekening zal betaald worden tenzij daar een
betaald zonder
certificaat is bijgevoegd, dat omtrent het volgende zal incertificaat.
houden :

"Ik certificeer dat ik, in overeenstemming met den hier
aangehechten brief op den . . . . . . . . . . . . . . . dag van de maand
..................... 18 ... van ..................... ben vertrokken
en op den . .. .. . .. .. .. .. . .. . daaropvolgende te ................. .
ben aangekomen (of teruggekeerd; dat de tijd verloopen om
die reis te vervullen was .................. dagen, insluitende
een oponthoud te .. . . . . .. . .. . . .. . . .. .. .. .. . . van ................ .
dagen (a) ............... ; dat ik (b) .................. heb gereisd
gemiddeld ............... uren per dag (uitgezonderd de dagen
van oponthoud).
"Ik certificeer verder dat zulke kosten als in deze rekening zijn ·opgebragt en die niet zijn geregeld bij vast tarief,
zijn billlijk en redel~jk en geauthoris8erd op (e) ............ "
Speciale goedkeu5. \Vanneer eenige kosten gemaakt zijn, die onder de
ring vereischt voor voorgaande regelen de speciale authorisatie der Regering verspiciale kosten.
eischen, zal de rekening, v66rdat die naar het Auditeurskantoor wordt verzonden, vooraf moeten worden toegezonden
aan den Staatssecretaris, om de speciale goedkeuring te verkrijgen.
Opmaken van reke·
6. Alle rekeningen van reis- en verblijfkosten moeten
uingen.
worden opgemaakt en ingeleverd volgens art. 31 der Generale
Instructien 1).
Dit t_arief geen be7. Bovenstaande regelen en tarieven hebben geene hctrekkmg op c?_nsta- trekking op constabels cipiers of eenigen andere publieke
bels en dergehJke
..
'
ambtenaren.
d1emtren, enz., van denzelfden rang, of op ambtenaren omtrent
wier reisonkosten speciale regnlatien bestaan of met wien
daaromtrent speciale overeenkomsten zijn gernaakt.
In werking treding
8. Deze wet zal in werking treden drie maanden na publider wet.
catie in de Staatscourant.
Vorm van certificaat

De Staats-President, vertegen woordigd door
het RED. Driemanschap,
N amens deze,

S. J. P.

Kl~Un 11JH,

Vice-P1·esident.
Op last,
W. EDUARD BOK,
S taa tssecretaris.
Gouvts. Kantoor, Pretoria, 8 .Junij 1882.
(a) Hier op te geven de redenen die dat oponthoud veroorzaakten.
(b) Hier specificeeren op welke wijze de reis gemaakt is.
(c) Hier vermelden de datums der authorisatien.
+) Zie ante bl. 1059.
·,
·
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WET No. 4, 1882. 1)
Regulatie ter uitvoering der gewijzigde Ordonnantie No. 2, 1871,
vastgesteld bij Volksraadsbesluiten van October 1881,
Arts. 166 en 172. 2)

Goedgekeurd door den H.Ed. Achtb. Volksraad,
Art. 196, dd. 23 Mei 1882.
ARTIKEL 1. De Regering stelt aan een Inspecteur-Generaal Pligten v. Inspecteur
welke belast is met het algemeen toezigt op de geregelde Generaal.
invordering der Invoerregten. Hij ontvangt alle instruction
van den Uitvoerenden Raad, door de Heeren Auditeur en
Thesaurier-Generaal, en doet verantwoording zijner administratie overeenkomstig de Generale Instruction. 3)
2. De Inspecteur-Generaal zal verpligt zijn jaarlijks v66r Inspecteur Generaal
den lsten Februarij bij den Thesaurier-Generaal in te leveren ~oet jaarlij.~s Begr.
eene Begrooting der vermoedelijke inkomsten en uitgaven ~~eevsere~ biJ den
.. d epartement voor h et 1oopend d'wnstJaar-te
.
auner.
van ~Jn
zamen
met zulke voorstellen van veranderingen of verbeteringen als
hij zal wenschelijk achten dat voor den HoogEdel Achtbaren
Volksraad zal word en gelegd.
3. De Inspecteur-Generaal heeft ten allen tijde toegang Inspecteur Generaal
tot de kantoren en gebouwen behoorende tot zijn Departe- heeft toegangtot alle
ment. En de ambtenaren van zijn Departement zullen ver- ~~np~~~:n ontder ziju
·
men ·
. ZlJn
·· h unne b oek en en an d ere d ocument en t er 1nzage
p11gt
voor te leggen of toe te zenden, indien zulks door den
Inspecteur-Generaal zou worden geeischt.
4. De Inspecteur-Generaal zal, zoo dikwijls zulks ver- Inspecteur Generaal
eischt wordt, de verschillende kantoren en gebouwen tot zjjn zal verschillende
Departement behoorende, bezoeken, ten einde zich te verge- kantoren bezoeken.
wissen van de behoorlijke administratie daarvan. 4)
5. De Regering stelt aan belastinggaarders in elke wijk; Belastinggaarders
zij staan onder instructien en orders van den Inspecteur onder orders van
Generaal en doen maandelijks verantwoording hunner admi- Inspecteur.
nistratie overeenkomstig de regelen vastgesteld b~j de Generale Instructien.
6. De belastinggaarders in de buitenwijken zullen als Belooningvan belasbelooning genieten 10 percent van het door hen ingevorderde tinggaarders.
bedrag aan Invoerregten; daaruit zullen zij al hunne onkosten
assistentie enz. zelven bekostigen. 5) De dorpsveldcornetten die
als belastinggaarders werkzaam z~jn, zullen 3 percent genieten.
1) Zie Bijlage tot deze Wet, goedgek. door V.R.B. 10 Nov. '84, art.128r>.
2) Zie Wet No. 2, 1881, vervangen door Wet No. 6, 1882, en No. 9, 1886.
3) Zie ante, bl. 1047.
4) In verband met verdere pligten van den Inspecteur Generaal, zie
V.R.B.B. 8 Junij 1882, art. 317, en 3 Julij 1883, art. 538 .
. 5). De belastinggaarders der grensstatien te Llanwarne, Sand drift en
Ch.nst1ana qntvangen buitenqien een vaste s~laris van resp. £200 en £150,
•••

•\

\

•

<

,.
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Inzenden van Staten
7. Ieder ambtenaar belast met de invordering van de
doer belastingInvoerregten zal 's maandelijks door handen van den Inspecgaarders.
teur Generaal aan den Thesaurier-Generaal dubbele staten

inzenden van alle gelden door hem ingevorderd en ontvangen,
en daarbij voegen alle zoodanige bewijsstukken als ter informatie, opheldering of staving zullen noodig zijn.
8. De Inspecteur Generaal zal alle drie maanden statisK wartaalstaten van
Inspecteur aan
tieke staten opmaken en aan den Auditeur inzenden der
Auditeur.
hoeveelheid en aard der ingevoerde goederen, welke staten,
zoo noodig in de Staatscourant kunnen gepubliceerd worden.
Boekhouding van
9. Ieder ambtenaar met de invordering der Invoerregten
Belastinggaarders. belast, zal gehouden zijn om de navolgendi boeken in behoorl~jke order te houden :1. Van alle person en, die in zij n wijk eenige handelsVan Handeldrijvende personen.
bezigheid of nering drijven.
2. Van alle personen, handelaren, transportrijders, die
Van personen en
handelaren die goegoederen binnen dezen Staat zoowel voor eigen
deren invoeren of
gebruik als voor handel invoeren of doorvoeren met
doorvoeren.
vermelding van het aantal wagens beladen met koopmansgoederen, vanwaar deze komen en waarheen ze
word en gezonden, het no mm er van de vrachtbrieven,
de namen van den afzender en van den ontvanger,
het gewicht en den aard der opgeladen goederen, enz.
3. Hij zal een register houden van de vrachtbrieven,
Register van vrachtbrieven.
rekeningen of kwitantien aan hem vertoont en
daarvan een uittreksel nemen.
4. Hij zal naauwkeurig boekhouden van alle regten
Van ingevorderde
regten en onkosten
en onkosten door hem ingevorderd en ontvangen,
en storten v. gelden.
en alle gelden 's wekelijks verantwoorden bij den
Landdrost van zij n distrikt op plaatsen waar geen
Bank is ( alwaar hij in dat geval dagelijks zal
moeten storten) of, indien te Pretoria, bij den
Thesaurier-Generaal, of in zoodanigen plaats of
kantoor als door dezen zal aangewezen worden. 1)
5. Ieder persoon die goederen in of door voert voor
Verpligtingen van
personen die goedeeigen gebruik, of om zelf daarmede handel te
ren invoeren of
dr~jven,
of bestemd voor eenig handelaar, zal
doorvoeren.
dadelijk, zoodra hij binnen de limieten van dezen
Staat komt, zich vervoegen bij het naaste kantoor
van den belastinggaarder en aangifte doen der
goederen door hem ingevoerd, tenzij hij een bewij s
kan vertoonen van den belastinggaarder van zijn
wijk dat hij daar zal betalen. Indien hij een transportrijder is, zal hij zijne vrachtbrieven vertoonen,
der goederen door hem ingevoerd en desgevorderd
de nauwkeurigheid daarvan bezweren.
1) De Veldcornetten van de buitenwijken zullen echter maandelijks
v66r of op den 25sten van ieder~ maand de door hen ontvangen geld,ett
op de aanged~ide wijze estorten,
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6. De ambtenaar be1ast met de invordering der Invoer- Belastinggaarder zal
regten of het toezigt daarop za1 zoodanige vracht- vrachtbrieven
.
~
.
k se1afstempelen ·
bneven
a1stempe
1en en een' copy of u1ttre
daarvan nemen en dade1ijk overzenden naar den
Landdrost van het distrikt, waar de ontvanger
der ingevoerde goederen woonachtig is of waar
de goederen moeten afgeladen worden.
10. Niemand zal koopmans- of hande1sgoederen door het Vervoer v. goederen
land mogen vervoeren, tenz~j de vrachtbrief is afgestempe1d be~et tenzij vrach~
als hiervoren verme1d, bij gebreke waarvan hij za1 gestraft bnef algestempeld 18
worden vo1gens Wet.
1l. Ieder Veldcornet of ander ambtenaar be1ast met het Pligten van Veldcortoezigt op de geregelde invordering der Invoerregten wordtnetten of belasting.
d' h'' b'
..
..k . d gaarders omtrent
gelast om van eemg persoon, 1e IJ 1nnen ZIJnen WIJ vm t vrachtbrieven en
met koopmansgoederen ingevoerd en bestemd voor personen vedere bepalingen.
binnen z~jn wijk of dezen Staat woonachtig, te vragen overlegging of vertoon zijner vrachtbrieven, of van quitanties of
eenig ander bewijsstuk voor de waarde, bij weigering of indien
bevindende dat deze niet door den daartoe door de Regering
aangeste1den ambtenaar zijn afgestempe1d, zal hij verpligt zijn
zoodanige transportrijder ofprivaat persoon dade1ijk te brengen
voor den Landdrost van dat distrikt en aangifte doen dezer
overtreding, tenzij hij een bewijs kan overleggen zooa1s genoemd in art. 9, paragraaf 5. Bij overtuiging za1 hij geregtigd zijn tot be1ooning vo1gens deze wet. 1)
12. Alle invoerregten op goederen we1ke in de Republiek Bepalingen betrefworden in of doorgevoerd, zullen worden betaald aan het fen de betaling van
naaste Landdrostkantoor in het district waarin de goederen Invoerregten.
het eerst aankomen, of ten kantore van zoodanige ambtenaar
die in zulk distrikt speciaa1 door de Regering is aangeste1d,
om aldaar de invoerregten in te vorderen en te ontvangen of
zal de persoon die zoodanige goederen moet ontvangen kunnen volstaan met voldoende securiteit te geven ten genoege
van den Inspecteur-Generaa1 (die daarvan dadelijk kennis
geeft aan den Landdrost van het distrikt waar zu1ke goederen het eerst zullen aankomen) dat de Invoerregten ter
plaatse van afiading dade1ijk zullen worden betaald, of dat
hij een bewijs kan overleggen zooa1s genoemd in art. 9,
paragraaf 5.
13. Ieder ambtenaar belast met de invordering der In- Bewaring van terugvoerregten za1 voor de bewaring der teruggehouden goederen, gehoudene goederen
den be1astingschu1dige be1asten met de kosten van berging 0 .P kosten ~an belas. m
. re k emng
. bren- tmgschuld1ge.
.
en bewarmg
en voor e1k e 1, OO 0 1b s. gew1gt
gen vijf shilling per dag, onverminderd het werk1oon aan de
afiading, op1ading en berging verbonden.
14. De ambtenaar belast met de invordering der Invoer- Goede bewaring van
regten zal alle zorg aanwenden voor de goede bewaring van goederen maar geen
1) Zie Wet No. 2, 1881, art. 4,
1882, art. 4, par. 3b, infra bl, 1121.

par.

3b, ante

bl.

1025,

en Wet No. 6,
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zoodanige goederen; maar de hetrokken person en zal geen
verhaal hebben tegen eenig ambtenaar of het Gouvernement
voor eene schade daaruit voortvloeijende.
Indien niet binnen
15. Indien binnen het tijdsverloop van twee maanden
tweemaandenregten de verschuldigde Invoerregten met de kosten van bewaringsen kosten betaald
·
k t
, d
bt
b l· t
d
zijn worden goede- loon, enz., nret ten an ore Vd.n en am enaar e as met e
ren 'verkocht.
invordering der Invoerregten of bij den Landdrost van het
distrikt waar de belanghebhende woonachtig is, zijn betaald
en de ambtenaar die de goederen in bewaring heeft daarvan
heeft kennis ontvangen zullen tot dekking van de regten, en
alle onkosten de goederen publiek worden verkocht voor
rekening en risico van dien het moge aa.ngaan, en al het
meerdere zal worden gesteld in bewaring van den ThesaurierGeneraal tot tijd en wijle de belanghebbende het opvordert.
Van zoodanige geldsommen zal geen interest vergoed worden.
Bepalingen aan- .
16. Ten gerieve van handelaars en winkeliers, die niet
?aande g~ederen die bij magte zijn de invoerregten op de door hen ingevoerde
m entrepots
·
geplaatst
worden. goe d eren, d ad e1·IJ'l{ b''
lJ aan k oms t t e b et a1en, za1 d e R egermg
hun toestaan om op hunne eigendommen en op hunne kosten,
of daar waar de Regering zu1ks goedvindt degelijke en behoorlijke bergplaatsen of entrepot~> op te rigten, waarin zoodanige
goederen op risico der handelaars of winkeliers kunnen geborgen worden tot tijd en wij1 zij zoodanige goederen, of
gedee1ten daarvan, wenschen in gebruik te nemen, te verkoopen of te verzenden, zullende zij alsdan onmiddelijk de
invoerregten op die goederen of gedeelten daarvan als voorzegd, te beta1en.
I~dien nietgelost
De gemelde bergp1aatsen zu1len voorzien zijn van twee
bumten ~ maaenrdeegnten sloten, met verschillende sleutels, een waarvan za1 berusten
nwe en 1nvo r
b.. d
d
b
.
betaa1d worden.
lJ
en aartoe aangewezen am tenaar van Regermgswege,
de andere bij den handelaar of winkelier. Voor de behoor1ijke betaling der invoerregten zal securiteit moeten geste1d
worden, ten genoege der Regering. Indien de goederen, zoo
geborgen, niet binnen zes maanden na opberging zijn ge1ost uit
deze pakhuizen moeten de invoerregten op die goederen verschu1digd aan het Gouvernement, volgens wet worden betaald.
Belastinggaarders
17. Ieder ambtenaar belast met de invordering der inzijn ex-oflicio
voerregten, zal ambtshalve tegelijkertijd zijn Vrederegter in
Vrederegters.
het distrikt, waar hij werkzaam is.
In werking treden
18. Bovenstaande Regu1atie treedt in werking onmiddeder wet.
lijk na de publicatie daarvan in de Si.zatscourant.
De Staatspresident vertegenwoordigd door het
Hoog-Ed. Driemanschap,
N amens deze,
S. J. P. KRUGER,
Op last,
Vice-President.
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvts. Kantoor, Pretoria, 8 Junij 1882.

schadevergoeding.
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VOLKSRAADSBESLUIT, 28 MET 1RR2.
Art. 206. "De Volksraad, ge1et hebbende op de stukken Overdragt van oude
nu aan de orde, waarop Uitvoerend Raadsbes1uit, art. 142/82, 111wr~kttplein te Ptot· zak e oversc h riJ.. vmg
· van h et p1em,
. b elten d servituut
c 1e1s roon1, 1ne
dd. 13 Apn.1 11 . m
aan
als het oude marktplein te Potchefstroom, op naam van den Gereform. gemeente.
Kerkeraad der Gereformeerdc Gemeente aldaar, ond, r servituut in gemeld Uitv. Raadsbesluit vervat, ve: eenigt zich met
den inhoud daarvan en keurt de overdragt onder die voorwaarde goed."
Het Jaatgemelde document is van den volgenden inhoud:
Art. 142/82 aan de orde, minute R. 2188/82, behelzende
verzoek van den WelEerw. ZeerGel. beer Ds. Johs. Leop. Maury
van de Gereformeerde Gemeente te Potchefstroom, en van de
Achtb. Heeren P. J. \V. Schutte en L. J. Vouse, ouderlingen
van dezelfde gemeente, dat aangezien die gemeente in het
jaar 1864 van de Regering der Z. A. Republiek in eigendom
gekregen heeft het plein, bekend als het oude marktplein
aldaar, en aangezien zij bij ge1egenheid van de voorgenomen
verbouwing van het daarop st&ande kerkgebouw wenschen
dat eigendom getransporteerd te zien, dat zulks nu moge
geschieden.
"Besloten dit aanzoek toe te staan en den Registrateur
van Acten tot de overschrijving van de Zuid-Afrikaansche
Republiek op genoemde gemeente te magtigen, met clit servituut echter, dat aan de beide zijden van genoemd oude
Marktplein waar reeds gebouwen zijn, geen gebouwen zouden
mogen opgerigt worden."

VOLKSRAADSBESLUIT, 23 MEI 1882.
Art. 208. " De Volksraad, kennis genomen hcbbende Toekenning van
van eene memorie, dd . .5 September 1881, onderteekend door dorpsgrond te
A. d u p reez en 7'3 an c1 eren, verzoek en d e een stuk grond op Heidelberg
aan
Gereform. gemeente.
de dorpsgronden te Heidelberg, ter oprigting da.arop van een
kerkgebouw voor de Gereformeerde Gemeente aldaar a1sook
op Uitvoerend Raadsbesluit, dd. 11 Mei 1882, art. 187, gaat
er toe over de Regering te magtigen om, na het nemen van
de noodige stappen met betrekking tot het transport dier
gronden op de Regering als anderzins, een zoodanig stuk
g:ond toe te kennen van zoodanige uitgestrektheid, doch
met grooter, als voor die kerk en het plein noodig bevonden
worden."
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VOLKSRAADSBESLUIT, 25 MEI 1882.
Toekenning van
pensioen aan Wed.
van der Hoff.

Art. 215. De Raad, gelet hebbende op Uitvoerend Raadsbesluit, art. 175, en Volksraadsbesluiten van 1873 en
187 4, l) waarin de salarissen van predikanten zijn gewaarborgd, en pensioenen voor de weduwen ook zijn gewaarborgd, besluit de Raad het gevraagde pensioen aan de weduwe
Van der Hof toe te kennen en uit te betalen.

VOLKSRAADSBESLUIT, 26 MEI 1882.
Toekenning van
pensioenen aan
Weduwen v n in
oorlog gesneuvelde
burgers.

Art. 228. De Volksraad, gelet hebbende op den inhoud
van Uitv. Raadsbesluit, dd. 8 Maart 18H2, in zake het toekennen van pensioen aan de Weduwe Horn, wier echtgenoot
in den Secocoenie-oorlog van 1876 is gesneuveld, gevoelt de
verpligting die er op den Staat rust tot onderstand van zoodanige weduwen, en draagt de Regering op in dit, en in alle
andere gevallen van denzelfden aard, voorziening te maken
voor de weduwen, bij wijze van het toekennen van pensioen,
nadat de Regering zich heeft vergewisd van den behoeftigen
toestand der applicanten. Het bedrag van het jaarlijksch
pensioen zal in geen geval de som van £30 te boven gaan.
De toekenning van het pensioen zal vervallen bij hertrouwen,
of in geval de weduwe door zekere omstandigheden geen
onderstand behoeft. Het pensioen zal ingaan van af den datum
van overlijden van den echtgenoot. 2).

VOLKSRAADSBESLUIT, 27 MEI 1882.
Ermelo afzonderlijk
Art. 233. De
district verklaard. Raadsbesluit Art.

Volksraad, gelet hebbende op Uitvoerende
210/82, alsook op de memories bij de
Regering en den Volksraad ingediend, verzoekende onder
andere het verklaren van Ermelo als een distrikt, en tevens
op de inlichtingen door ZHEd. den Vice-President gegeven,
gaat er toe over de Regering te magtigen, aan het verzoek
te voldoen door Ermelo als een distrikt te verklaren, volgens
wet, met zoodanige grenzen als de Regering in het belang
der adressanten en in dat van het algemeen zal dienstig en
raadza~m oordeelen. 3)
1) Zie V.R.B.B. 23 Mei 1873, art. 17 ante bl. 51§, en 28 Sept. 1874,
art. 26, ante bl. 594.
2) Zie Wet No. 9, 1883.
3) Zi~ Proclamatien 26 Oct. 1882, .Staatscourant 26 Oct. 1882, No, 87,
~n 8 Apnl 1884, Staatscourant 10 Apnl 1884, No. 165.
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VOLKSRAADSBESLUITEN, 31 MEI 1882.

Art. 248. De 27ste Februarij van elk jaar, de gedenk- Publieke Feestdag.
dag van den slag bij Majuba, zal in 't vervolg een publieke
feestdag en een verootmoediging voor den Heer zijn, voor
de groote dingen op dien dag aan het volk gedaan. 1)
Art. 253. De Volksraad vereenigt zich met den inhoud Monopolie van invan Uitv. Raadsbesluit, art. 73/82, en gaat er toe over, het -yoer van geweren
regt tot invo~ren van gewerer: in handen te stollen van ~e ~~r~~~den der ReRegering alleen, waardoor bmten de andere voordeelen die
er aan dit systeem verbonden zijn, de eenheid in den vorm
en de gelijkheid van de soort der geweren die in de ZuidAfrikaansche Republiek henoodigd zijn, groote1~jks zal bewerkstelligd worden. 2)
Art. 255. De Vo1ksraad bes1uit om aan de Regering op Warmbad aan Witte dragen de p1aats aan Witrivier waarop het Warm Racl rivier publieke bad. ' te 1aten meten en as
1 een
' pu bl'Ie k e b aup
,, 1aats te plaats verklaard.
ge1egen Is,
verklaren, tegelijkertijd regels voor de behoorlijko beheering
of bestier van hetzel ve vast te stellen.

VOLKSRAADSBESLUIT, 1 .JUNI.J 1882.
Art. 258. De Raad besluit, zich te vereenigen met Uitv. Bekrachtiging van
Raadsbesluit, dd. 17 Maart 1882, art. 104, en draagt aan de Uitv. Raadsbesluit
Regering op, verder allGJ noodige maatregelen te m'men ter betreff~nde markt.
.
.
R aa d sb esl mt.
. 3)
regulaben.
mtvoenng
van b ovengenoemd Uitv.

VOLKSRAADSBESLUIT, 2 JUNIJ 1882.
Art. 261. De Volksraad, gehoord hebbende het Uitv. Protesten tegen
Raadsbes1uit, dd. 16 November 1881, art. 131, inhoudende kaarten te worden
memorie van H. J. J. van Renseburg en anderen, gaat er toe ingezonden binneu
·
d er z'J.-A. 3 maanden.
over en b es1m't b''IJ dezen om aan a11e mwoners
Republiek het regt te geven voor den tijd van drie maanden,
om vo1gens den loop van de wetten des lands hunne zaken
te brengen voor eene Land-commissie of eenig ander geregtshof des lands, indien zij vermeenen dat zij verongelijkt of
1) Zie V. R. B., 3 Junij 1865, art. 12, ante bl. 226 en aanteekening 1)
op bl. 227.
. 2) Zie Wet No, 4 1884, art. 1, en contract met Barns1ey voor levermg van. geweren, gepubliceerd St~JJatscourant, 27 Maart 1884, No. 163.
. 3) Z1e G. K., No. 217, dd. 11 April 1882, ante b1. 10()8 en in verband
1uermede Wet No. 5, 1883.

70
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Geen opmeting of in
teekenen van kaar- of

hunne regten verkort zijn door het opmeten van plaatsen
het teekenen van landmeterskaarten. De Raad besluit verte~ ~oorfLandd-cHomf- der, dat geen opmeting van plaatsen of het teekenen van
miSSie o an er o
.
.
in aanmerking te eenige landmeterskaarten In aanmerkmg genomen zal worden
worden genomen. door eenige Land-commissie of ander Hof, waar eenige questies
mogen onstaan tusschen personen gedurende den tijd van
3 maanden; dit besluit zal van kracht zijn van af den dag
van publicatie in de Staatscourant.
Het Uitv. Raadsbesluit luidt als volgt:
"Aan de orde: Ingekomen brief van den heer Robert
C. Harker, gedateerd Rustenburg, 26 Oct. 1881, protesteerende namens zijne clienten de heeren Johannes And.ries
Janse van Renseburg, Hendrik Nicolaas Janse van Renseburg, Gerhardus Jacobus Janse van Renseburg, Willem Cornelis Janse van Renseburg en Willem Steenberg Breet, eigenaren van de plaats Kafferkraal, tegen de uitgifte der kaart
der oude en bovenste plaats genaamd Bujfelspoort, toebehoorende aan den heer vVillem Meyer, gelegen in het distrikt
Rustenburg, en wel op de volgende gronden:
"1. Dat toen die plaats JJujfelspoort opgemeten werd
door den Landmeter Daniels, geen voorafgaande kennis was
gegeven aan zijne clienten.
"2. Daarom hebben zij dan ook geen stappen genomen
om die kaart vernietigd te krijgen.
"3. Dat de gezegde heeren nimmer de Engelsche Regering hebben of zullen erkennen, maar altoos getrouwe en
vrije burgers der Zuid-Afrikaansche Republiek zijn gebleven."
Uitv. Raad besluit
"De Uitvoerende Raad, gelet en in overweging nemende
aan Volksraad voor de hardheid welke er in gelegen zou ziJ' n dat menschen die
te stellen om voor.
.
'
.
'
ziening in dergelijke door zuiVere vaderlandshefde gedreven, verh1nderd waren
gevallen te maken. gedurende de Tusschen-Regering hunne zaken te verdedigen,
zoodoende alsnu schade zouden lijden, besluit aan den Edel
Achtbaren Volksraad, in zijn aanstaande Meizitting voor te
stellen, voorziening te maken voor deze en dergelijke gevallen, daarmede in verband staande."

VOLKSRAADSBESLUI'rEN, 3 .JUNI.J 1882.
Art. 271. Aan de orde komt nu, in verband met art. 20
der Aanspraak, Uitvoerende Raadsbesluit art. 220, dd. 3 Junij
1882, in zake verzoek van de Rcgering, gemagtigd te mogen
worden om, in alle gevallen waar een Landdrost geen zitting
kan nemen, omdat hij zelf in eene zaak betrokken, een Vrederegter of ambtenaar in zijne plaats te benoemen om zitting
te nemen totdat de zaak is afgehandeld.
Regering gemagtigd
Art. 272. De Volksraad, gelet hebbende op
waarn. Landdro 2 ten besluit, art. 220, 3 .Junij 1882, gaat er toe over,

Uitv. Raadsde Regering
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te magtigen om in zaken waarin Landdrosten zelven betrokken aan te stellen.
zijn, Vrederegters of andere ambtenaren of personen tijdelijk
aan te stellen om als W aarn. Landdrost dienst te doen totdat
de bedoelde zaken zijn afgehandeld, en wel tegen eene dagelijksche toelage of anderzins naar de Regering moge goeddenken."

VOLKSRAADSBESLUIT, 7 .JUNI.T 1882.
Art. 303. De Volksraad, gelet hebbende op de voorge- Regering opgedralegde stukken door de Regering in zake de opdragt van den gen zaak nieuwe
.
l
d
. h dorp Waterberg
Volksraad ten aanz1en van een aan te eggen orp m et finaal af te doen.
district W aterberg, alsook op de memories v66r en tegen
den aanleg van het dorp bij het Warmbad, gaat er toe over
zich te vereenigen met de stappen door de Regering in deze
genomen en draagt haar op, de zaak finaal af te doen op
zoodanige wijze als zij in het belang van da ingezetenen van
Waterberg alsook van het land in het a1gemeen zal noodzakelijk achten. 1)

VOLKSRAADSBESLUITEN, 8 JUNIJ 1882.
De V olksraad ging er verder dadelijk toe over het vo1gende voorstel bij acc1amatie aan te nemen : ·
Art. 310. De Volksraad bes1uit, naar aanleiding van deEerstvolgende aan
zaak aan de orde, dat het eerstvo1gend aan te leggen dorp te leggen dorp te
in de Zuid-Afrikaansche Republiek zal genoemd warden naar ~:~~~si:noemd
den zoo waardigen Professor Harting en alzoo gedoopt zal
~
rg.
worden: Hartingsburg. 2)
Art. 317. De Raad, gehoord hebbende de recommendatie Invordering van
van de Begrootings-Commissie in verband met de achter- achterstallige belas.
b eI as t'mgen, b es1mt
· d at d e ac htersta11'1ge b e1as t'mgen tingen
in van
verband
st a111ge
met Wet
1
ten strengste zullen word an ingevorderd, in verband met de Maart 1877.
wet van 1877, Vo1ksraadsbesluit dd. 1 Maart 1877, art. 18, 3)
(gepubliceerd in de St~ratscou'l'ant van 10 Maart 1877) en dat
aan de betrekking van den Inspecteur-Generaal, aangesteld
volgens Regulatie van 1882, No. 4, 4) zal verbonden zijn
1) Zie Procl. nieuwe dorp Hartingsburg, dd. 11 Dec. 1882, Staats14 Dec. 1882, No. 94; V. R. B., 11 Nov. 1884,art.1295enGouv.
Kennisgeving No. 256, dato 15 Dec. 1885, Staatscourant 6 Jan. 1886.
2) Zie Procl. 11 Dec. 1832, nieuwe dorp Hartingsburg, distr. Waterberg,
Staatscourant 14 Dec. 1882, No. 94.
· 3) Zie ante bl. 678.
4) Zie Wet No. 4, 1882, a.nte bl. 1099.
courant

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

1108

[1881

om onder hetzelfde salaris en zonder verdere kosten, de
Landskantoren die met geldelijke administratie belast zijn,
onder de InstructH~n der Regering jaarlijks en van tijd tot
tijd te inspecteeren. 1)

VOLKSRAADSBESLUIT, 9 JUNIJ 1882.
Art. 323. De Raad besluit, de Regeering op te dragen,
naauwkeurig mogelijk na te gaan op welke bosschen
Gouvernement volgens wet en regt aanspraak kan maken
op de lijsten daarvan met behoorlijke vermelding van Jigging
als anderzins te doen publiceeren in de Staatscourant. 2)

Regeri»g zal lijst
van Gouv. houtbos· zoo
!!!chen publiceeren. het

VOLKSRAADSBESLUIT, 19 JUNIJ 1882.
Art. 463. De Raad, gelet hebbende op Uitv. Raadsbesluit
16 .J uniJ' 1882, Art. 230, betrekking hebbende om het
dorp Lichtenburg tot een distrikt te verklaren, besluit de
Raad om het bovengemelde Uitv. Raadsbesluit goed te keuren
en aan de HEd. Regering op te dragen, de noodige stappen
te nemen om de lijnen van het nieuwe distrikt te bepalen. 3)

Lichtenburg afzonderlijk district ver· dd.
klaard.

VOLKSRAADSBESLUirr, 21 .JUNI.J 1882.
Regering opgedraArt. 538. De Raad keurt den post thans aan de orde
gen voorziening te goed ten einde daarmede de reeds gemaakte onkosten voor
maken tegen
buiten- stemopnemers
'
·
sporige
onkosten
te d ekk en, d och d raagt d e Reger1ng
op, voorvan stemopnemers, ziening te maken bij wij ze van de aanstelling van Veldcordoor yeldcornetten netten ex o.fficio als Vrederegters 4) of op zoodanige andere
ew-officwte als
Vrede- WlJZe
··
1 ZIJ·· noo d'1g moge acht en, 1n
· d'1er voege d at d e b m-·
regters
benoemen
as

. tensporige onkosten voor stemopnemers daardoor zullen worden
tegen gegaan; en verder zoodanige wijzigingen of veranderingen
in desbetreffende wetten te brengen als met deze bepaling in
strijd moge zijn.
1) Zie V. R. B. 3 Julij 1883, art. 538. In verband met de invordering
der achterstallige belastingen, zie V. R. B. 21 Ju1ij 1885, art. M2-944,
25 Julij 1885, art. 991, 1 Aug. 1885. art. 1108, Wet No. 10, 1885 met
Bijvoegsel 7 Aug. 1885, art. 1221.
2) In verband hiermede zie V. R. B. 24 Junij 1882, art. 570, G. K.
No. 134, verand. in schedule II, Wet No. 15, 1880 (Tusschen Regering)
en V. R. B. 23 Mei 1885, art. 204.
3) Zie Proclamatien dd. 15 Junij 1883, Staatscowrant 21 .Tunij 1883,
No. 123, en 16 Junij 1884, Staatscourant 19 Junij 1884, No. 175.
4) Zie Wet No. 2, 1885, art. 35.
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VOLKSRAADSBESLUYr, 24 JUNIJ 1882.

ART. 570. "Vereenigde de Volksraad zich eenparig met Verpachting van
den inhoud van Uitv. Raadsbesluit Art. 77/82, dd. 18 houtbosschen in
Februarij ll., met dien verstande dat de verpachting van perceelen.
perceelen van Houtbosschen van zoodanige afmeting als de
Regering wenschelijk moge achten, zal plaats hebben bij
Publieke Veiling, zooals voorgesteld, in de respectieve distrikten. De Volksraad laat het verder aan de Regering over,
nadere voorzieningen hieromtrent te maken." 1)

VOLKSRAADSBESLUITEN, 26 JUNIJ 1882.
An:r. 577. "De Volksraad, gelet hebbende op het Rapport Regering gemagtigd
van den Registrateur van Acten,_ door de Regering voorgelegd plein te Pretoria op
naar aanleiding van Volksraadsbesluit dd. 23 Mei 1882 (on~er ~=~~P~:f:~r~~~f te
art. 204), alsook op het Transport van ZHEd. M. W. Pretormsandere schikkingen
op de Nederduitsch Hervormde Gemeente, gaat er toe over te maken.
de Regering te magtigen om, indien het bij later onderzoek
mogt blijken dat het plein gedeeltel~jk behoort aan de Regering, hetzelve onmiddelijk te transporteeren op den Kerkeraad der Nederduitsch Hervormde Gemeente te Pretoria, die
dan daarover zal beschikken, zooals dat Eerwaarde Ligchaam
zal geraden achten, onder zoodanige conditien als de Regering
in het publiek belang en dat van de Kerk zal noodzakeUjk
achten; of bijaldien het niet duidelijk mogt zijn dat het
bedoelde gedeelte behoort aan de Regering, eene bijeenkomst
te doen houden van alien, die vermeenen belang bij de zaak
te hebben, en indien er b~j hen geen bezwaar mogt bestaan
tot de finale verklaring van het Kerkplein in zijn geheel,
den voornoemden grond eveneens te transporteeren op den
Kerkeraad, in dier voege als voormeld. Mogt de zaak echter
niet aldus kunnen geschikt worden, clan wordt de Regering
bij deze gemagtigd, een zoodanig ander stuk Gouvernementsgrond in Pretoria aan den Kerkeraad af te staan, van zooclanige afmeting als de Regering noodzakelijk moge achten,
om de Gemeente in staat te stellen, daarop een Kerk te
bouwen, indien de Kerkeraad zulks zou verlangen." 2)
AR'r. 580. "De Raad stemde hier eenparig mede overeen
en vereenigde zich aldus J;TI.et de Uitv. Raadsbesluiten Art. 80,
dd. 2 Maart 1882 en Art. 232, dd. 20 Junij 1882."
1) Zie G. K. No. 134, verandering van schedule II, Wet No. 15,
1880 (Tusschen Regering) en V. R. B. 23 Mei 1885, art. 204.
2) Zie G. K. No. 333, dd. 7 Aug. 1882, Staatscou!fant 10 Aug.
1882, No. 75.
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Deze Uitvoerende Raadsbesluiten luiden in hun geheel
als volgt : "Art. 80. Aan de orde, verzoek van den heer Franck
Morris en anderen, om te moge uitgereikt worden prospecting licenties.
Uitleg van artt. 5
"De Uitv. Raad, gelet op jongste Volksraadsbesluiten
en 18 van Goudwetwaarbij aan private personen concessies verleend worden
6 1875
No. •
·
tot het uitsluitend regt op alle mineralen op of onder hunne
eigendommen aanwezig, en van oordeel zijnde dat daardoor
wijzigingen en veranderingen dringend noodzakelijk zijn in
de Goudwet, in dato 3 en 4 Junij 1875, No. 6, 1) besluit
voorloopig en tot de aanstaande zitting van den Edel Achtb.
Volksraad, genoemde Goudwet alzoo op te vatten en uit te
leggen, en wel bepaaldelijk artt . .5 en 18, dat alleen in die
gevallen het Gouvernement zulke prospecting lieenties zal
doen uitreiken, wanneer de aanvragers de bewijzen zullen
overleggen dat bun verzoek met de toestemming is van de
eigenaars of huurders der plaatsen, waar zij alzoo willen
gaan prospecten."
"Art. 232. Aan de orde Uitv. Raadsbesluit art. 80, dd.
2 Maart 1882, in verband met talrijke ingekomen aanzoeken
o_m prospecting licenten te mogen worden uitgereikt.
Uitnemers van pro"De Uitv. Raad, in aanmerking nemende de vele
specting-licentien knoeijerijen en het groote bedrog dat voortdurend gepleegd
moeten
borgtogt wer d d oor personen d'1e prospect'mg 1'ICent'1es Ul't namen
passeeren.
onder de bestaande Goudwet, besluit den Edel Achtb.
Volksraad voor te stellen, dat hij een besluit moge nemen
dat alleen dan prospecting licenties op Gouvernements
gronden aan personen zullen uitge::eikt worden, wanneer z\j
eerst volgens een daartoe vastgesteld model, een borgtogt
hebben gepasseerd, ten genoege van de Regering, dat zij
zich ordelijk zullen gedragen en dat zij van hunne bevindingen binnen een bepaalden tij d verslag zullen do en aan
de Regering."

VOLKSRAADSBESLUITEN, 27 .TUNI.J 1882.
Regering gemagtigd
ART. 583. "De Raad, gel et hebbende op de aanbeveling
Gouv.g:ondenondefin het 2de gedeelte van het Commissie-Rapport vervat, alsook
~~~~~~sies open te op de memories daarmede in verband, thans aan de orde,
vereenigt zich met de aanbeveling der Commissie, dat de
Regering gemagtigd worde om OJ? Gouvernementsgronden,
1) Zie ante bl. 622. In verband hiermede zie V. R. B. 27 Junij 1882,
art. 583; Instructie Goudcommis~aris, Staatscourant 14 September 1882,
No. 80: Wet No. 1, 1883; V. R. B. 27 Julij 1883, art. 942 (Wijziging en
B\jv. aan Wet No. 1, 1883); Bijl. van Goudwet No.1, 1883, Sta'JJtscourant
6 Nov. 1884, No. 198; G. K. No. 327, Staatscourant, 4 Dec, 1884, No. 202;
V. R. B. 26 Junij 1885, art. 565; Wet No. 8, 1.885 en Bijv. daaraan.
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waarop goud in betaalbare hoeveelheid gevonden wordt, Regeering opgeonder concessie open te zetten en verder aan de dragen noodige
gronden
·
.. stappen In
· deze stappen
te nemen en
Regermg
op te dragen om a 11e noo dzakebJke
te handelen.
te nemen ; met de grootste voorzigtigheid naar gelang van
omstandigheden te handelen tot welvaart van land en volk,
onder voorbehoud dat al zoodanige regula ties door den Regulaties door
Uitvoerenden Raad hieromtrent 0aenomen of nog te nemen Uitv. Raad genomen
d ' zullen krach t van
kracht van wet zul1en heb ben tot aan de eerstvolgen e Wet hebben tot
gewone zitting van den Volksraad. De te maken bepalingen eervolgende V.R.
door de Regering zullen vooral voorzieningen inhouden ten zitting.
aanzien van de verantwoordelijkheid der concessionarissen,
onder de stipte bepalingen dat, bijaldien zij zich niet houden
aan alle regulaties, zoodanige concessies vervallen zullen
worden verklaard; dat de concessie overeenkomstig de boven- Concessies slechts
staande voorziening slechts van kracht zullen zijn tot aan van kracht tot eer3t~
de eerstvolgende gewone zitting van den Volksraad, met regt volg. V.R. zitting.
tot vernieuwing daarvan al dan niet, zooals later door den
Volksraad moge worden besloten. De afmeting der gronden, Afmeting v. gronden
waarop de concessies zullen worden verleend, zal zooveel
mogelijk ten gerieve der applicanten worden bepaald, met
inachtneming van de algemeene bepalingen des lands. Dit
besluit zal dadelijk in werking treden volgens art. 12 der In werking treden
Grondwet 1). De Volksraad besluit verder dat hij met het oog van besluit.
op de belangen der burgers in het algemeen geen gevolg Volksraad weigert
kan geven aan het verzoek der memorialisten, met betrek- verzoek. om geen
. t ot h et n1e
· t ver1eenen van concess1es,
·
Concess1e meer te
k mg
en d at d e ree ds verleenen
toe te
verleende concessies aan den heer Benjamin, ter wille van staan. '
wet en de beginselen van regtvaardigheid, niet kunnen
worden herroepen."
Art. 594. Aan de orde afdeeling "6. Advocaten of Procureurs werkzaam, enz."
Na eenige discussie, waaronder werd betoogd dat de
licentie voor advocaten ofprocureurs, in de Wet No. 2, 1871, 2),
vastgesteld op £15, in ieder geval te laag was, werd met
algemeene stemmen besloten, het bedrag te brengen op £25
per jaar.
Art. 595. Punt 6, onder art. 1, werd daarop met alge- Verhooging van
meene stemmen gesteld als volgt · "Ad vocaten of Procureurs licentien voor advo~
per jaar £25, voor 6 maanden ~hs 15s., voor 3 maande~ katen ofprocureurs.
£10 10s. 3).
Art. 596. Punt 6 (nu 7) wordt algemeen goedgekeurd,
"doch de Raad besluit eenparig de Regering op te dragen,
1) Zie ante, bl. 36. In verband hiermede zie aanhalingen onder V. R. B.
:26 Junij 1882, art. 580, amte bl. 1108.
.
2) Zie ante bl. 429.

3) Zie Wet No. 6 1882, art. 1, afd. 6.
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voorziening te maken dat advocaten, procureurs en agenten
bij hunne admissie behoorlijk borg zullen stollen, in zoodanigen vorm en voor zoodanig bedrag als de Regering moge
noodzakelijk achten, ter getrouwe nakoming hunner verpligtingen tegenover de Regering en het publiek 1).
"De Raad besluit verder, de memoralisten kennis te
geven van dit en het laatstvoorafgaande besluit, alsook van
het rapport der Memorie Commissie, waardoor hij oordeelt
aan het bezwaar te gemoet te zijn gekomen."

VOLKSRAADSBESLUIT, 30 .JUNIJ 1882.

Art. 652. "De Volksraad, gelet hebbende op Uitv. Raadsbesluit art. 238, dd. 24 Junij 11., waarbij de Regering onder
anderen magtiging verzoekt om naar bevind van zaken tegen
een billijken prijs eenige tegemoetkoming in land toe te staan
aan occupanten van den grand, bekend als Nieuw Schotland
geeft zijn leedwezen te kennen dat hij, hoewel zeer begaan
met de omstandigheden waarin de occupanten verkeeren,
geen besluit kan nemen zooals door de Regering gewenscht,
aangezien de belangen en do regten van die van de burgers
in het algemeen doordoor zouden warden verkort. De Volksraad besluit evenwel dat deze gronden, evenals andere die
aan het Gouvernement behooren, publiek zullen warden verpacht, ten einde de occupanten in de gelegenheid te stollen,
die plaatsen voorloopig te blijven occupeeren. En dat de Regering na het instellen van een volledig onderzoek, waarbij
rekening zal gehouden warden met de grootte der geoccupeerde plaatsen, den t~jd van occupatio en de uitgestrektheid
van de verbeteringen, die daarop zijn aangebragt, zal bepalen
welk getal der occupanten billijkerwijze tot compensatie
Regering zal onder- mogen geregtigd zij n en tot hoeveel. Deze compensatie zal
zoeken wtelket t
in geld geschieden, nadat de Volksraad bij de aanstaande
occupan en o
. .
..
.
h"wrtoe zal h ebb en gegeven, op gran d
compensatie
z1ttmg
ZlJllO sanct1e
geregtigd zijn en
van een voor te leggen rapport van de Regering. Bijaldien
aan Votlkraad
echter de occupanten of een deel hunner een verkiezing tot
rappor eeren.
l angere occupat'1e zou d en ver k.1ezen b oven compensat1e
. m
.
geld, zal de Regering bepalen voor welk tijdsverloop zij voorstelt dit regt aan ieder hunner te verzekeren, wnder betaling
van eenigerlei pachtgelden, en oak deze opgave tcr bekrachtiging van den Volksraad bij de eerstvolgende gewone zitting
voorleggen, in welk geval echter de Regering na verloop van
deze verlengde occupatio niet zal gehouden zijn tot eenigerlei
verdere compensatie hoe oak genaamd." 2).
Regering gemagtigd
Gouv. gronden in
Nieuw Schotland
aan occupanten te
verpachten.

1) Zie G. K. No. 14, dd. 20 Januarij 1883, Staatscourant 25 Jan.1883.
2) ln verband met verpachten van Gouv. Gronden. Zie G. K. No. 322,
dd. 10 Nov. 1884, en V.R.R. 22 .Tnlij 1885, art. 951.
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VOLKSRAADSBESLUITEN, 3 JULIJ 1882.

Art. 685. Na de afhandeling van dezen post verscheen
de Registrateur van Acten persoonlijk in de vergadering, die,
met het oog op wat door den• heer Preller in het midden
was gebragt ten aanzien van betalingen voor afschriften, bevestigde dat deze alle verantwoord werden in 's lands kas,
met exceptie van: af£chriften van inspectie-rapporten, waarvoor voJgens een regel die altijd in zwang was geweest, betaald werd aan de klerken privaat. Deze afschriften werden
echter na kantooruren vervaardigd.
Art. 686. De Raad zich echter niet kunnende vereenigen Afschriften van offimet dit principe besloot eenparig dat voortaan alle gelden cieele docu.menten
· d e u1•t h et mak en van af:seh n·f'~-~en en offi mee
. l e betaalbaar m zegels.
voortsprmten
documenten behooren betaald te worden in zegels en dat
derhalve deze betalingen inkomsten zullen uitmaken voor
's Lands Kas."

WE No. 5, 1882.
Van October 1866, Art. 484, 1) tot oprigting van een
Kantoor voor h .Registreren van Acten in de
A. Republiek.

Gewijzigd en vastgestel bij besluit van den HEd. Achtb.
Volksraad, Art 704, d.d. 4 .Jul~j 1882.

NADEMAAL het ra dzaam is eenige WIJzigmgen te Inleiding.
brengen in de Ordonnanf e van October 1866, Art. 484,
(wederom in werking ges ld bij Volksraadsbesluit van 2
November 1881, Art. 288) ~) inhoudende de oprigting van
een Registratiekantoor in de· Z. A. Republiek met de regelen
voor den werkkring van dat kantoor, zoo zij het mits dezen
'
bepaald en vastgesteld :
ART. 1. Het zal voor en Registrateur van Acten ge- Wel~e acten e?
oorloofd zijn en hiJ. wordt biJ. dezen bevolen om alle acten schnften geregl'
·
.;
. ' streerd kunnen
verbandacten, transporten en ndere geschr1ften, betrekkmg worden.
h~bbende op personen, of eige dommen binnen deze Repubhek, die voor hem zullen zij opgemaakt of anderzins op
behoorlijk gezag, wettig voor enig ambtenaar, notaris of
ander bij de wet daartoe bevoe d persoon binnen deze Re1) Zie Ord. No. 3, 1866 ante bl. 253
2) Zie ante bl. 1036.

~n

ge-

No. 8, 1880, a.nte bl. 755.

\

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

1114

[1882

behoorlijk en in goeden vorm zijn
verrigt, en
aar zulks vereischt wordt, op een zegel geschreven of daarmede belegd, en welke acten in alle opzigten volge R bestaande wetten voor zoodanige registratie
geschikt zijn en tot dien einde aan hem aangeboden, met
zijne handtee ening te bekrachtigen, te registreeren en te
attesteeren, ov reenkomstig met den regel en vorm in Registratiekantoren ewoonlijk in gebruik.
Acten van Trans2. En zij het verder vastgesteld, dat alle acten van
port, enz., door
transport van vaste eigendom, schepenkennis en verbandLanddrost opgebrieven voor d onderscheidene Landdrosten of zoodanige
maakt moeten naar
·
.
.
Registrateur van
andere beambte als daartoe door den Staatspres1dent h1erna.
Acten ter registratie zullen worden
emagtigd, opgemaakt, onverwijld aan den
worden gezonden. Registrateur va
Acten zullen worden toegezonden in twee
afschriften, door hem nagezien en in behoorlijken vorm en
vergezeld met de vereischte procuratien en andere documenten bevonden zi nde, zal de Registrateur zoodanige Acten
registreeren, een aarvan in zijn kantoor bewaren en het afschrift aan den anddrost of zoodanigen anderen am btenaar
ter aflevering aa den persoon, aan wien het mogt toebehooren, terugzend n.
Geen transport te
3. Geen tran portakte noch eenig ander stuk, verbandworden gere9isalde of documen , invloed hebbende op grondbezit, zal getreerd dat met van schikt ziJ. n om
epasseerd of geregistreerd te word en door
een attest vergezeld
.
.
..
.
.
is dat belastingen, den Reg1strat~mr an Acten, tenzlJ dezelve vergezeld lS van
enz., betaald zijn. een attest van de Landdrost van het distrikt in welke de
grond gelegen is, at de belasting en andere bijdragen vervallen en hefbaar pp het eigendom te warden overgedragen
of verbonden, vo4r het loopend jaar betaald zijn; alsmeue
door de verklaring~n van kooper en verkooper, beedigd voor
een Landdrost, V!ederegter of Veldcornet, quitantie van
Heerenregten, en oor de laatste transport-akte ten faveure
van den verkooper of hypotheeknemer, en door eene prokuratie behoorlijk g teekend door twee getuigen, behoorlijk
magtigende en vo~magt gevende om zoodanige verbandakte
of andere akte of' dokument te passeren, slechts zoodanige
akten kunnen wer dadig en geldig uitgevoerd en door den
Registrateur van A ten geregistreerd worden.
Landdrosten gemag4. En zij het erder vastgesteld dat de Landdrosten 1)
tigd Transport- en van de onderschei ene districten in deze Republiek, of bij
Verbandacten te
bekrachtigen.
hunne afwezigheid dan de ambtenaren die hunne ambten
zullen vervullen of aarnemen, geregtigd zullen zijn en zij
warden bij deze ge agtigd en bevolen om alle Acten van
Transport van vast eigendommen en alle Acten van Verband op dezelve een ieder in zijn district, en voor zooverre
zulke vaste eigendommen in het district, waarover hij zal
zijn gesteld gelegen zullen zijn, voor zich te doen opmaken
en die te onderteekenen en te bekrachtigen, en alle zoodanig8
1) Zie V.R.B. 3 .Tunij 1885, art. 278.
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acten voor eenigen Land rost als voormeld opgemaakt zullen
worden beschouwd van g lijke kracht en gelijk voorregt te
genieten alsof dezelve voo den Registrateur van Acten opgemaakt waren.
5. Alie transporten,
rbandacten en andere stukken Geene transporten,
of documenten invloed h bende op grondbezit, alsmede acten, enz., van
·
' verb an d ac t en of d ocumenten, zooa1s verb an- kracht
zonderdonalle notar1eele
derteekening
den voor geldbetalingen, se uriteitsverbanden, huwelijks- den Reg. van A~~;n.
voorwaarden en kinderbewijze of documenten de erfportie
der kinderen van een vroege huwelijk waarborgende en
dergelijke stukken, ~ullen ge gistreerd en onderteekend
Acten, v66r dezelve van
worden door den Registrateur v
kracht zullen zijn.
6. Geene verbanden, acten v
hypotheek, kinderbewij- Geene verbanden,
zen of andere geregistreerde acten, stukken of documenten, acten, enz., te wordie vernietigd moeten worden, ku nen anders als door den dden RvernietigAd tdan
. . d wor d en, a·1e d e b eh oor- oor eg. van c en.
Registrateur van Acten vermetlg
l~jke boeking van zoodanige vernieti ing in het register van
zijn kantoor zal laten doen.
7. Geen acte van transport kan door den Registrateur Op order van Hoog
van Acten anders als op order van het Hooge GeregtshofGeregtshof.
der Z. A. Republiek, vernietigd word
8. De Registrateur van Acten z
geene copie van Regi.,trateur van
eenigen grondbrief of transportacte toes an behalve op aan- Act~n zal geene .
zoek der betrokken person en en op eene beeedigde ver- copie van grondbnef
·
d at b''IJ een naauw- staan
of transport
· .d at d e transportacte ver
' I oren Is,
klarmg
dan optoebekeurig onderzoek deze niet kan gevon en worden, en dat eedigde verklaring.
dezelve op geenerlei wijze in pand gegev n of als securiteit
bij iemand gedeponeerd is. Aan geen zo danig aanzoek zal
door den Registrateur van Acten volda 1 worden tot dat
behoorlijk kennis daarvan gegeven is, met breedvoerige bijzonderheden met betrekking tot de acte an transport en Advertentie in
tot dat het eigendom in de Staat,..;courant ten minste vier Staatscourant.
malen geadverteerd is, en ten minste dri maanden v66r
dat zoodanig aanzoek gedaan is.
9. De Registrateur van Acten zal kennis geven van alle Registrateur van
transporten, verbanden of andere stukken b trekking heb- Acten zal kennis
bende of invloed hebbende op grondbezit, voo en door hem gveav11enTaraannsLandtedrost
por n
. . t m
. h etwe lk door hemgepasseerd
gepasseerd aan d en Landdrost van hd d1stn
zoodanig grondbezit gelegen is, en zoodanig anddrost zal
gehouden zijn op ontvangst van zoodanige kenn'sgeving, de
noodige boeking in het grondregister van zijn distri t te maken.
10. En zij het verder vastgesteld, dat de ond rscheidene Landdrosten zich te
Landdrosten zich te regelen en te gedragen zull n hebben rege~en naar voor.
overeenkomstig zoodanige voorschriften als door de Registra- ~~~:;!~~n v:~nA~:;~~
teur van Acten aa.n hen van tij d tot tij d zullen gegeven
worden, met het oog op het aanhouden der grond gisters.
ll. En zij het verder vastgesteld, dat de Land- Landdrost gernagdrosten van de onderscheidene districten in deze Re bliek tigd bij afwezigheid
geregtigt znllen zij n, en zij worden bij deze gemachti , om van een N otaris
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in elk ge al, waar geen notaris redelijk kan worden bekomen
eenige ac e of geschrift voor zich te doen passeren, die ander~
-voor zoo anigen notaris zoude kunnen worden gepasseerd
zooals Ge era1e Verbanden, Kinderbewijzen en andere Acte~
van Schu1 -erkentenis waaronder geen vaste eigendom verbonden w rdt, Huwelijksvoorwaarden, Acten van Overeenkomsten, e z., en alle zoodanige acten, onder gezegde omstandighede , voor zu1ken Landdrost gepasseerd en door hem
onderteeken en met zijne handteekening bekrachtigd zijnde,
dat er geen otaris te bekomen was, zullen ge1ijke kracht en
waarde genie en en mogen worden geregistreerd a1sof dezelve
voor eenen no aris waren gepasseerd en onderteekend geworden.
Fouten in Trans12. In lle gevallen waar het noodig zal bevonden
po.rten of Grond- worden of v reicht wordt, ingevo1ge van eenigerlei fout in
bnevbenl oph ababnzoedk eenigen gron brief of transportacte, hetzij in den naam of
van e ang e en e
.
.
op rapport van Reg. namen. van d
persoon of person en daarm aangehaa1d, ot m
van Acten verbeterd de boschrijvin
van het eigendom a1zoo toegekend of ge ..
transporteerd, f in den datum van eenig ander geval, om
zoodanige acte te verbeteren of uit te wisse1en, za1 het wettig
zijn voor den President der Z. A. Republiek, de correctie
van zoodanige out, of de uitgave, door midde1 van uitwisseling, van ee veranderden grondbrief of transportacte te
magtigen, op aa zoek van de belanghebbende partij of partijen, en op rap rt van den Registrateur van Acten, wiens
toestemming tot zoodanige verandering in alle zoodanige
gevallen noodig z 1 z~jn.
Transportacten
13. Eenige ei enaar van eene transportacte van grondkunnen verwisseld bezit, kan, op aan" oek, deze1ve verwisselen voor eenen grondworden ;roor eenen brief onder betalin van het gewone tarief voor grondbrieven
Grondbnef.
.
.
·
en op aflevermg a n den Reg1strateur van Acten van de
transportacte alzoo t worden verwisseld.
Registrateur van
14. En zij het verder vastgeste1d, dat de Registrateur
Acten zal volgens van Acten geregtigd
1 zij n voor het registreeren, passeeren
tarief chargeeren.
en vernietigen van enige acte, d'1e door hem uit kracht
van deze ordonnantie al zijn gepasseerd en geregistreerd, of
voor eenig ander werk op het registratiekantoor behoorende
verrigt, te vorderen z odanige betaling, a1s in het tarief
hierbij gevoegd reeds is f za1 worden toegestaan en bepaald,
en het geheel of zoodanig edee1te daarvan, als bij geme1d tarief
mogt zijn bepaa1d, aan e pub1ieke kas te verantwoorden.
Staatspresident ge15. Het zal wettig voor den Staatspresident zijn om
magtigd regels te met toestemming van den Uitvoerenden Raad, na ingewonnen
maken mits niet
ad vies van den Registrate H van Acten, van tijd tot tijd zoostrijdig met deze
wet.
danige rege1s te maken of te doen maken als vereischt zullen
worden om de bepalingen ezer wet behoorlijk in werking te
brengen en voor de uitvoerin daarvan te zorgen, mits zoodanige
regu1aties niet in strijd zijn et deze of eenige andere wet.
~mbtenaren, nota16. In alle gevallen, wa in zu1ks behoorlijk en wettig
nssen en transport- gebleken is kunnen ambten ren notarissen en transportmakers verantwoor- .
'
.
'
lutmakers tot vergoed1ng van osten, schaden en interessen
notarieele acten te
passeeren.
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jegens de belanghe benden door het Hooge Geregtshof wor- delijk voor acten
den veroordeeld, i dien de acten, voor hen verleden, uit door hen opge· reg t en wor d en verme
· t'1gd trokken ·
hoofde van gebre k 1· d en vorm, 1n
of geoordeeld worde slechts als onderhandsche acten te
kunnen gelden, onvhminderd hunne civiele of crimineele
verantwoordelijkheid, \zoo dikwijls zij bedrog gepleegd of
list gebezigd hebben. \
17. De Ordonnant'e van October 1866, art. 484 (gewij-HerroepingvanOrd.
wiJ'zigd bij Volksraadsb sluiten art. 199 Junij 1870· art.114 No. 3, 1866, ~n.an.
'
.. '
'
.
' dere tegenstnJdige
Me1 1875; art. 111, 1 2, 113, .JuniJ 1876), wederom mge-bepalingen.
voerd bij Volksraadbes uit, art. 288, Nov. 1881, en alle
andere Ordonnanties, wett n of afdeelingen van Ordonnanties, of
wetten ofVolksraadsbeslu ten, welke tegenstrijdig zijn ofmogen
zijn met de bepalingen v n deze wet, zijn hiermede herroepen.
18. Deze Ordonnant'e zal kracht van wet hehben van In werking treden
en na de publikatie derze ve op de gewone wijze in de Staats- der wet.
courant, volgens de vereis hten bij de Grondwet vastgesteld.
RJEF.
£ s.
Voor het passeren van eenig rlei acte van transport,
schepenkennissen of an ere acte van schuld1 1
erkentenis ...
0 5
Voor het registreren van elk acte
0 s
Voor inzage van boeken of a ten ...
Voor elke vernietiging
0 7
Voor elk certificaat ...
0 7
Voor een afschrift van een dok ment, 100 woorden
0 5
of minder ...
Voor elke 1CO volgende woorde ...
0 1
Voor een afschrift van een gro dbrief, transport,
verband of andere acte van schulderkentenis 2 2
Zegel op elken grondbrief, buitbn en behalve de
zegels bepaald bij Wet No. ;i2, 1871
1. 0
Zegel op . elke duplicaat-acte g~registreerd, niet
notaneel .. . . .. .. . .. . ~.. . .. .. . .. . 0 5
Zegel op verklaring van kooper ~· . .. . . .
0 1
Zegel op verklaring van verkoope
... ...
0 1
Al deze bedragen zullen in ze els warden betaald.

d.
Tarief.
0
0
0
6
6
0
0
0
0

0
0

Q

De Staatspresident, ~.ertegenwoordigd door
het H. Ed. Dr~emanschap,
N amens \hetzeve,
Op last,
S. . P. KRUGER,
Vice-President.
\V. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gou vernemen tskan to or
' 1882.
Pretoria, 1 Augustus
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WET No. 6, 1882. l)
Wiiziging van Wet No. 2, 1881, in zake het Belastingstelsel.

Gewijzigd en vastgesteld bij besluiten van den H.Ed. Achtb.
Volksraad Art. 654, dd. 1 Julij 1882.

Inleiding.

Veranderingen van
Ord. No. 2, 1871,
art. 5.

AANGEZIEN het noodzakelijk is den druk der belastingen meer evenredig over alle burgers te verdeelen, en
verder wenschelijk de inkomsten des lands te vermeerderen,
zoo is het dat de volgende bepalingen, bevattende veranderingen of w\j zigingen in de bestaande Ordonnantien en
Volksraadsbesluiteu, alsook nieuwe voorschriften van belasting worden vastgesteld.
ART. 1. Het vijfde artikel van de Ordonnantie No. 2,
1871, 2) worde veranderd als volgt :De bestaande artikelen met uitzondering van N egotiewinkel en met deze bijvoegingen :Jaar.

Halfjaar.

3 maanden.

1. Hotelhouders in dorpen £20.0.0 £15.0.0 £8.15.0
2. Houders van logies- en
kosthuizen .. .
7.10
.5.12.6
3. 5.0
3. Generaal agent, makelaar boekhouder of re ken3. 5.0
7.10
5.12.6
meester ...
4. Executeurskamers
of
Maatschappijen van der50.0
37.10.0 21.17.6
gelijken aard
.5. Banklicentien voor iede150.0 112.10.0 67.10.0
ren tak
6. Advocaten of Procureu-rs
2.5.0
18.15.0 10.10.0
7. Advocaten of Procureurs werkzaam onder dezelfde
firma op verschillende plaatsen, voor ieder zoodanig
eene extra licentie.
ART. 2. Als een nieuw artikel 6 van dezelfde Ordonnantie:Tarief van belasting
1. Handelaren of houders van een negotiewinkel, hanvo?r :a:andelaren, delshuizen of maatschappijen, die een handelsbedrijf uitWmkehers enz. enz. oe1enen
.('
b'1nnen d ezen Staat , ZIJn
.. voor elk e b ez1g
· h e1'd of tak•
bezikheid onderworpen aan een vast tarief, opklimmende in
evenredigheid van hun verkoop, volgens dezen schaal :£ s.
V oor verkoop van £2,500 of minder
7 10
2,500 tot 5,000
10 0
"
"
"
12 10
5,000 " 7,500

Tarief.

"

"

"

1) Zie Wijziging door Wet No. 9, 1886, Sto,atscnurant, 14 .Tulij 1886.
21 Ante, Bl, 427.
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£ s.
15 0
Voor verkoop van £ 7,500 , 10,000
"
"
"
10,000 " 15,000
20 0
"
"
"
15,000 " 20,000
25 0
"
"
"
20,000 " 25,000
30 0
g
"
"
25,000 " 30,000
35 0
"
'
30,000 " 40,000 . . . . . . . 0. 45 0
en'~oo v~rder, voor iedere £10,000 of gedeelte er van £10 meer.
2. Jaarlijks in de maand Januarij zal aan elken belas-Jaarlijksche toezentingschuldige voor deze licentie een Aanslagbillet gezonden d~ng van aanslagworden, d at h IJ.. b'1nnen veer t'1en d agen na ont vangst. b eh oorl"kbillet.
IJ
ingevuld en geteekend terugbezorgt aan het kantoor van den
ambtenaar, daartoe door de Regeering aangesteld en waarin
hij onder zijn eed verklaart in welke klasse hij zich aangeeft.
3. Bij de berekening daarvan zal hij het gemiddeld bedrag Wijze van berekevan z~n verkoop gedurende de drie laatste jaren mogen nemen. ~ing voor oude
4. Ieder die zoodanige handelsbezigheid vestigt, na de in mwoners.
werking treding dezer wet, za1 aanvangen met de betaling der Wijze van berekelicentie voer de laagste klasse, maar verpligt wezen v66r den ~ing voor nieuw
15den December van het loopende dienstjaar deze naar boven- mgekomene.
staande schaal aan te vullen tot de klasse waarin hij behoort,
en het meerdere dat hij verschuldigd is bijbetalen.
5. De ambtenaar belast met de invorde.::·ing dezer licentie Bevoegdheid van
zal bevoegd zijn, de nauwkeurigheid der gedane eigen aan- belastinggaarder.
gifte te onderzoeken door den belastingschuldige op te roepen,
om in geval van gegronde suspicie of klagte, voor hem
zijne boeken open te leggen, en de nauwkeurigheid van zijne
opgave te bewijzen.
Indien het echter bewezen wordt, dat zijn eigen aangifte Terugbetalingvan te
het bedrag van zijn verkoop te boven gaat zal de Regeeringvl;lel betaalde binnen
. aanzoekzes maanden.
h et t e veel b etaald e op verzoe k terug b etal'en, m1ts
daartoe gedaan wordt binnen zes maanden na afloop van het
dienstjaar.
ART. 3. Als een nieuw artikel 7 dezelfde Ordonnantie:- 1) Belastingvoor inge1. Alle goederen van buiten af ingevoerd zijn, behoudens voerde goederen.
de nadere bepalinge1i in deze wet, onderworpen aan een regt van
vijf percent der waarde, met uitzondering van de navolgende
goederen die geheel vrijgesteld worden van invoerregten :a. Alle soorten van Levende Have;
Vrij van invoerb. Banknooten of andere circulatie papier en Munt- regten.
specien, die als wettig betaalmiddel in dezen staat
zijn toegelaten;
c. Landbouw Machinerien, als Snij-, Dorsch- en WanMachines;
d. Machinerie voor fabrieken die de voortbrengselen
van het land verwerken (hieronder begrepen het
materieel, noodig voor de zamenstelling van
machines ; 2)
1)
2)

Zie Wijziging van dit artikel door Wet No. 9, 1886.
Zie Uitleg van dit artikel door V.R.B. 25 Julij 1883, art.

906.
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e. Lees- en Muziekboeken en gedrukte schoolbehoeften
IJzeren gereedschappen, voor zoover niet bijzonde;
verme1d in het tarief, vallen onder het artikel "IJzer."
Berekening van
2. Bij de berekening der waarde van goederen regtstreeks
Europesche goede- van overzeesche markten of door kooplieden ofhande1shuizen
ren.
van overzee regtstreeks ingevoer d, za1 vooraf drie-en-dertig
en een derde percent gezet worden op de factuursprijs.
Goederen onderwor3. De vo1gende artikelen zijn boven en behalve het
pen aan eene.speciale algemeen invoerregt ad 5 percent, nog onderworpen aan eene
mvoerbelastmg.
. 1e m
. voerb e1as t'1ng, a1s omsch rev en achter elk ar t'k
speCia
1 e1.
De navolgende artikelen zijn onderhevig aan 25 percent:
Goud-, Zilver- en Juwelierswaren.
De navolgende artikelen zijn onderhevig aan 10 percent:
IJzer, namelijk potten pannen, ketels, staafijzer, zink
platen, zink emmers en verder alle soorten van verwerkt ijzer
en ijzeren voorwerpen, die niet aan hout gehecht zijn 1).
Melk, visch en vleesch in blikjes.
s. d.
Tarief.
Geweren en pistolen per loop
10 0
Alle gevu1de patronen voor achterlaad geweren, vervaardigd van papier, per duizend
5 0
Alle gevulde patronen voor achterlaad geweren van
2 6
koper of ander metaal per duizend ...
4
Kruid
I ·
6
Lood
I '"8 "to
*Kaarsen
~ ;5.·~
2
9
*Tabak (Ruwe staat)
I ~ ~ v. overzee ingevoerd.
1 6
* do. (Gemanufactureerd)j ~
do.
do.
*Boter
20
0
I
*Kaas
I
20 0
*Chicorie
I
30 0
5 0
Koffij
I
6 0
*Meel van overzee ingevoerd
I
3 0
*Mielies en Kafferkoorn
I ·
*Varkensvleesch, Varkensvet (Lard) I '"8
20 0
Ham, Spek, Worst
I&
*Rijst
~o
5 0
6 6
Zout, van overzee ingevoerd
I~
6 0
Suiker
I ~
*Ingelegde Vruchten en Groenten, Lek- I ~
kers en Jams (uitgezonderd die van I
Zuid-Afrika)
I
16 0
Zeep (Geparfumeerd)
I
10 0
do. (Niet geparfumeerd en niet min- I
5 0
dan in eene hoeveelheid van 50 lbs.)j
*Bier
·
1 6
Wijn (uitgezonderd die van Z.-Afrika)I ~
6 0
Gedistilleerde dranken
} ~
6 0
Azijn (uitgezonderd die van Z.-Afrika)j ~
1 0
1) Gewijzigd door Wet n. No. 9, 1886.
De met * gemerkte artikelen zijn gewijzigd door Wet No. 9, 1886.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

1882]

1121

s. d.
Sigaren per honderd . . .
5 0
1 0
Kafferpikken per stuk. . .
Kafferkralen per lb.
0 6
... ...
0 6
Koperdraad per lb.
1 0
Gemaakte Militaire Kleederen per stuk
4. De ambtenaar der Regering met de invordering dezer Bevoegdheid van
belasting belast is geregtigd om de goederen, door wien ook belastinggaarder om
ingevoerd, en 'waarvan geen factuur of bewijs van waarde goederen te taxeren.
kan warden overgelegd, te taxeren en te belasten volgens
wet, en die terug te houden totdat de invoerregten betaald
zijn, of securiteit voor de betaling gegeven is.
5. Ieder persoon die goederen van elders invoert, zal Pligten van
den vrachtbrief en de facturen overleggen en als waar be- Importeur.
zweren, en bij gebreke daarvan de quitantie der door hem
gekochte en ingevoerde goederen.
6. De Regering zal op de daarvoor door haar geschikt Regering zal
geachte punten belastinggaarders plaatsen voor deze invoer- belastinggaarders
regten, en de instructies vaststellen voor den ambtenaar met plaatsen.
de invordering belast.
ART. 4. Als een nieuw Artikel8 dierzelfde Ordonnantie,
waardoor Artikel 6 vervalt.
1. Ieder persoon, handelaar of maatschappij, zal voor Boete voor overelke overtreding beboet warden met een boete van £3-£30, tredingen.
of bij wanbetaling gevangenisstraf ondergaan. De aanbrenger
kan naar omstandigheden warden beloond.
2. Overtreding van Art. 6 dezer Ordonnantie zal gestraft
word en als volgt : a. V oor het niet behoorl\jk of het geheel niet houden
der boeken, een boete van £7 lOs.-£30.
b. Voor het niet doen van de eigen aangifte binnen
den bepaalden tijd, eene boete van £3-£15.
c. Voor de bewezen onwaarheid der eigen aa:ngifte,
tot vijf maal het bedrag der verschuldigde licentie.
3. Overtreding van Art. 7 zal gestraft warden als volgt : a. Eene boete gelijkstaande met v\jfmaal het bedrag
der verschuldigde regten.
En bij herhaling der overtreding, bovendien met
verbeurdverklaring der goederen.
b. De aanbrenger zal ontvangen eene belooning, welke
naar gelang van omstandigheden tot de helft der
boete kan beloopen.
4. Niets in deze bepalingen van boete zal den over- Geene vrijwaring v.
treder vrij waren voor eene crimineele vervolging, wegens het crim .. vervolging na
door hem in dezen gepleegd bedrog of verzuim, nalatigheid betahng v. boete.
of onwilligheid .
.. . 5: Alle Wetten en Volksraadsbesluiten, in strijd met de Herroepingsclausule
WlJZigmgen, veranderingen en bepalingen in deze Wet vervat,
warden bij dezen herroepon.
71
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6. Deze Wet zal geen invloed uitoefenen op contracten
verdragen met buitenlandsche mogendheden gesloten of
l 'ten 1 ) .
nog sUI
In werking treden
7. De wijzigingen, veranderingen en bepalingen in deze
der wet.
Wet vervat, treden dadelijk in werking overeenkomstig art. 12
der Grondwet.

Deze wet geen invl.
op. contracten met of
blllt. mogendheden.

AANSLAGBILLET.
Vorm van aanslag·
billet.

. . . . .. . . . . . . . . . ondergeteekende ............... woonachtig te
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . distrikt . . .. . . . . . . . . . . . .. . verklare plegtig dat
.. .. . . overeenkomstig ............ handelsboeken behooren te
worden gerangschikt in de klasse van handelaren, die jaarlijks
gemiddeld verkoopen binnen de Zuid-Afrikaansche Republiek,
van £......... tot £ ......... en dat ...... mitsdien volgens
de Ordonnantie van 1871, No. 2, gewijzigd bij Volksraadsbesluiten, dd. October 1881, en Julij 1882, Art. 166 en 172,
1881, en Art. 654, 1882, onderworpen aan eene Licentie
voor het jaar 188 , van .................. zegge £ .......... ..
voor de uitoefening eener handelsbezigheid, staande en gelegen te .. .. . .. .. .. .. .. distrikt . .. .. .. .. .. .. .. in de .......... ..
straat, Erf No.
Bezworen voor mij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . te .............. .
op heden den .................. 188
Vrederegter.
~ Ieder belastingschuldige van bovenstaande Handel5licentie, zal verpligt wezen dit Aanslagbillet binnen 14 dagen
na ontvangst terug te bezorgen ten Kantore van den
Landdrost.
Dit Aanslagbillet is afgeleverd aan ....................... .
te ............... op heden den ..................... 188
Veldcornet.

De Staatspresident, vertegenwoordigd door
het REd. Driemanschap.
Namens hetzelve,
S. J. P. KRUGER,
Vice-President.
Op last,

W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 14 Augustus 1882.
1) Zie Uitleg van dit artikel: Gouv. Kennisgeving No. 411, dd,
5 Oct. 1882, Staatscourant 12 Oct. 1882.
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VOLKSRAADSBESLUTTEN, 5 .JULIJ J882.
Art. 709. Aan de orde is op nieuw weder de behandeling der memorie van G. F. Scheepers en 75 anderen, dd.
Blesbokspruit, Derby 3 April 1882, en wel het 4de gedeelte
daarvan, verzoekende openzetting van alle Gouvernementsgronden ter occupatie van de burgers der Z. A. Republiek,
(v. R. R. 107/82). Dit gedeelte wordt voorgelezen, alsook het
rapport der :Memorie Commissie, die aan beveelt dat voortaan
geen open Gouvernements gronden zullen opengezet worden
voor aanteekening en inspectie.
Art. 710. "De Raad ging er na eenige verdere discussie Bekrachtiging van
eenparig toe over, de memorialisten te verwijzen naar Volk- vroegere besluiten
. . art. 127 , dd . 18 0 cto b er 1881 , 1) en naar ar t . 231. , van
omtrentverpachting
raadsbes1u1t
Gouv gronden
van 26 :Mei 1882, 2) bij welk laatste besluit de Raad zich
·
·
heeft vereenigd met Uitv. Raadsbesluit art. 209, betrekking
hebbende op de aan beveling der Tender Commissie, die de
verpachting van Gouvernements gronden bij publieke veiling
aanbeveelt."
Art. 713. Na eene verdaging van 15 minuten, verzoekt
ZHEd. de Vice-President dat de Raad, in verband met Art. 20
der Aanspraak, in behandeling zal nemen Uitv. Raadsbesluit,
Art. 24 7, dd. 4 J ulij 1882, in zake een verzoek van de
Heeren Simpson en Schappert, namens de Zuid Afrikaansche
en Oranje Vrijstaatsche Kolen en :Mineralen Mijnvereeniging
een stad te stichten in het distrikt Heidelberg. De Uitv.
Raad stelt den Volksraad in het bovengemelde besluit voor,
om ingevolge Art. 173 van de Grondwet 3) aan het verzoek
te voldoen, en den naam van de stad te bepalen "Vereeniging"
(V. R. R. 250/82).
Art. 714. "De Volksraad besluit zich te vereenigen met Regering opge.
den inhoud van Uitv. Raadsbesluit Art. 247 dd. 4 Julij 1882 d:agen aanleg van
.
'
. h' te
meuwe dorp toe
en gaa.t er toe over d e Reger1ng
op te d ragen
om, na z1c
stat\n.
vergew1st te hebben dat de aanleg van het dorp zal wezen
op, ofliggende aan Gouvernementsgrond, dien Gouvernementsgrond bij publieke veiling te doen verkoopen aan den meestbiedende, onder de gewone voorwaarden. In geval er geen
Gouvernementsgrond ligt, dan zal de Regering eveneens gemachtigd zijn den aanleg van het dorp toe te staan en hetzelve te proclameren op zoodanige conditien als de Regering
moge go~ddunken."
1) Zie ante bl. 1015.
2).. Zie N otulen van den Volksraad, g"lpubliceerd in Staatscourant van
8 JumJ 1882, Bijvoegsel.
3) Zie ante bl. 61
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Art. 715. ZHEd. de Vice-President 1egt verder in verband met Art. 30 van de aanspruak voor een memorie door
de Heeren Simpson en Schappert bij de· Regering ingediend,
inhoudende verzoek tot oprigting van het dorp Roburnia.
(V. R. R. 249/82).
Regering gemagtigd
Art.
Roburnia. te procla- parig, de
meeren oAndert dden Roburnia
naam v. ms er am.

716. En na eenige discussie "bes1oot de Raad eenRegering te magtigen het dorp vroeger bekend als
1) te doen aanleggen, en hetze1ve te proc1ameren
.
onder den naam van "Amsterdam," onder zoodamge voorwaarden a1s de Regering moge goedvinden."

VOLKSRAADSBESLUIT, 6 JULIJ 1882.
Art. 733. Aan de orde is nu het 2de gedee1te van het
Uitv. Raadsbes1uit, art. 245, dd. 1 Julij 1882, opgenomen in
de Notu1en van den Vo1ksraad, dd. 3 Ju1ij 1882, art. 693,
aanvangende bij de woorden "verder wordt bes1oten den
Ede1Achtb. V o1ksraad magtiging te vragen" tot aan het einde.
"N a voorlezing vereenigde de Vo1ksraad zich eenparig
met de voorzieningen van dit 2de gedee1te van het Uitv.
Raadsbes1uit."
Regering gemagtigd
Art. 693. Het Uitv. Raadsbes1uit 1uidt a1s volgt: Art. 245
Invoerregten op
Aan de orde, Minute R 3706/82, inhoudende ingekomen
IJzerwaren te verd en h eer N e11mapms
·
anderen zoodra de verzoek van
om een contract met de
Conc~ssie NellRegeering te mogen aangaan voor de oprigting van ijzermapius in werking fabrieken in de Z. A. Republiek voor den tijd van twintig
treedt.
achtereenvo1gende jaren, op zekere voorwaarden. De Uitv.

Raad, na het voorste1 met zorg te hebben nagegaan en besproken, en 1ettende op het ad vies van den W elEd. Gestr.
Heer Staatsprocureur, besluit dit voorstel van den heer Nellmapius met recommendatie aan den Ed. Achtb. Volksraad
voor te leggen. Verder wordt besloten den Ed. Achtb. Volksraad magtiging te vragen om, zoodra de heer N ellmapius,
tot genoegen der Regering, het bew~js zal hebben geleverd
dat hij een of meer soorten der in het contract genoemde
ijzerwerken vermeld, gereed heeft ter verkoop, de Invoerregten op ij zerwaren te veranderen, overeenkomstig den geest
en de letter van genoemd contract, de Regering behoorlijk
zorg te dragen dat dit alzoo veranderde tarief van invoer
op ijzer gepubliceerd zal worden in de Staatscourant, met
bepaling van den dag dat het in werking za1 treden (v. R. R.
248/82).
1) Zie Proclamatie Junij 1881, ante bl. 994, afgekeurd door V. R. B.
8 Nov. 1881, art. 368, ante bl. 1045.
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VOLKSRAADSBESLUIT, 7 JULIJ 1882.

Toen de discussie gesloten was besloot de Raad, met de
enkele tegenstem van den heer Spies, dat de bepaling onder 1
in Uitv. Raadsbesluit van 12 Augustus 1873, 1) aldus zallezen
en in werking treden:
Art. 741. "Dat voor de toekomst de Inspecties zullen Inspecties vergezeld
vergezeld gaan van een Landmeter als lid der Commissie, van Landmeter.
daar waar de Regering zulks noodzakelijk acht. De uitgestrektheid der plaatsen zal niet grooter zij n dan 3, 7 50 morgen."

VOLKSRAADSBESLUIT, 7

EN

8 JULIJ 1882.

Art. 743. "Besloot de Volksraad eenparig zich metal de
bepalingen nu aan de orde te vereenigen, en aan de eerste
onderteekenaren der memories, als antwoord op hun verzoeken,
een afschrift toe te zenden van het Uitv. Raadsbesluit, zoo als
nu gewijzigd in zijn geheel, na publicatie daarvan; hetwelk
luidt als volgt:"Art. 744. Uitv. Raadsbesluit dd. 5 Julij 1882, Art 251.
Aan de orde "Volksraadbesluit Art. 352, dd. 7 Nov. 1881 2).
De Uitv. Raad, het besluit van den H.Ed. Achtb. Volksraad,
Art. 352, van 7 Nov. 1881, in overweging genomen hebbende
en na gelezen te hebben de volgende wetten en besluiten,
betrekkelijk en in verband met de oprigting van bakens en
grenspalen, namelijk : "Art. 7. van de Grondwet 3) luidt als volgt:- "Geeniedere plaats
plaats zal grooter ge1nspecteerd worden dan 3000 morgen." morgen.

3000

1) Er zijn drie Besluiten van den Uitv. Raad onder bovengemelde
?atum gepubliceerd bij Gouv. Kennisgevingen No. 1264, 1265 en 1266,
m Staatscouranten dd. 19 Augustus 1873, en 15 September 1875,
bevattende:
No. 1264. Uitv. Raadsbesluit 12 Aug. 1873, Art. 137, dat "voorloopig aan
den Auditeur is opgedragen geene rekeningen voor inspecties
ter uitbetaling te certificeren, tenzij de inspecteurs zich schrif·
telijk verbinden tot terugbetaling van alle gelden voor eenige
Inspectie ontvangen, indien het bevonden mogt worden dat
zoodanige inspecties foutief zouden zijn."
No. 1265, Uitv. Raadsbesluit 12 Aug. 1873. Art. 136, dat "voorloopig
geene Inspecties van plaatsen meer zullen uitgaan, zonder dat
de Landdrost van het district Voorzitier is van de Commissie
van Inspectie."
No. 1266. Uitv. Raadsbesluit 12 Aug. 1873, Art. 138, dat "voorloopig
geene speciale iuspecties meer zullen uitgaan tenzij vergezeld
van een Gouvernements Landmeter, die tevens de plaats Ull
opmeten ten koste van den belanghebbende,"
2) Zie ante, bl. 1043.
3) Zie ante, bl. &5.
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Bakens niet te wor"Art. 15 van
den verschoven.
geen geval zullen

Ordonnantie No. 3, 1864, 1) zegt:- "In
de oorspronkelijke bakens, zooals door de
Landcommissie bepaald en vastgesteld, warden aangeraakt
en verschoven, doch zal in eenig geval waar plaatsen zullen
Hoogere recognitie gevonden worden, welke boven de grootte (3000 morgen) als
voor plaatsen boven door de Grondwet is bepaald, zijn uitgegeven, voor zulke
3000 morgen.
plaatsen een hoogere recognitie dan voor de kleinere is toegelegd, betalen.

Art. 13 van de Bakenwet, van 23 Julij 1866, 2) waarin
deze bepaling herhaald wordt.
Elke plaats een uur
"De Instructie voor Inspecteurs vastgesteld bij Yolksover kruis.
raadsbesluit, Art. 240, 18 Junij 1869, 3) zegt:- "Elke plaats
zal groot zijn een uur gaans overkruis."
Gang der paarden.
"De Instructie voor de Landcommissie van Mei 1870,
art. 13, 4) zegt:- "Dat de gang der paarden zal zijn van
300 Rhijnlandsche voeten in eene minuut."
"Volksraadsbesluit Art. 118 van 24 Mei 1875, 5) zegt:
Voor iedere 1000
"Plaatsen door Landmeters opgemeten en grooter dan
morgen boven 3000 3000 morgen, nl. dat van elke 1000 morgen grooter dan
lOs. extra.
3000 morgen, van zoodanige plaatsen 10s. meer belasting zal
word en betaald."
Plaatsen nietgrooter
"Uit bovenstaande wetten en besluiten blijkt het duidedan 60 minuten
lijk, dat de Volksraad nooit voornemens geweest is, om de
over kruis.
plaatsen eene grootere uitgestrektheiu dan 60 minuten overkruis (d. i. 3750 morgen) te geven, komt tot het besluit te
rapporteeren aan den Volksraad, als volgt, en aan te bevelen
dat de veranderingen in dit besluit vervat, in deze zitting
zullen gemaakt worden. Maar het beginsel is evenwel duidelijk nedergelegd in Ordonnantie No. 0, 1864 en in de Bakenwet van 23 Julij 1866, dat wanneer plaatsen eenmaal geinspecteerd zij n ''in geen geval de oorspronkelijke bakens
aangeraakt of verschoven zullen worden."
B~schouwing van

Dezelfde wetten maken ook voorziening voor de bepaling
voor plaatsen .welke bevonden wor.. m'tgegeven, en d oor
groott e t e ZIJn
zoodanige bepaling wordt het wettige regt op zoodanigen
overigen grond stilzwijgend erkend. Maar volgens den zin van
Volksraadsbesluit van 7 November 1881 te lmndelen zouden
alle vroegere wetgevingen hieromtrent herroepen worden, en
om nu plotseling eene wet te passeeren, die in de toekomst
alle plaatsen plaatsen beperkt tot op zijn hoogst 3,7 50 morgen

Uitv. Raad omtrent eener hoogere recognitie
V.R.B. 7 Nov. 1881. d en b oven d e b epaald e

1)
2)
3)
4)
5)

Zie
Zie
Zie
Zie
Zie

unte,
unte,
unte,
unte,
ante,

bl.
bl.
bl.
bl.
bl.

174 en 243.
245.
326.
370.

61L
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en alle kaarten, die gemaakt zijn in onbekendheid met zulk
eene uitlegging van gEJzegde wetten, onwettig verklaart, zoude
onbillijk zijn en groote ontevredenheid verwekken.
"De redenen waarom het onraadzaam of onmogelijk Redenen waarom
zouden ziJ'n zoo te handelen, zijn de volgende: Regeringgen. besluit
'
onraadzaam of on"1. De eigenaar is reeds in bezit van een grondbriefmogelijk beschouwt.
waardoor hem regt gegeven wordt op eene bepaalde uitgestrektheid gronds, volgens bakens, door Gouvernementsambtenaren aangewezen, als zijnde de grenzen van zijn
eigendom.
"2. Dat waar de ware grootte alleen bekend wordt, na
opmeting, de eigenaar van eenige plaats, verondersteld te
groot te zijn, zijn regt altijd kan behouden, door alleen te
weigeren om de plaats te laten opmeten.
"3. Dat een groot aantal kaarten alreeds goedgekeurd en
uitgereikt zijn van meer dan bepaalde grootte.
"4. Dat vele personen van volle plaatsen die veel minjer
dan 3000 morgen bevatten, betalen, terwijl de genoemde
personen geen aanspraak hebben op den tekortkomenden
grond.
"5. Dat in vele gevallen de kaarten van gedeelten van
plaatsen reeds uit.gereikt zijn, terwijl die gedeelten te zamen
meer grond bevatten, dan voor een geheele plaats zoude toegestaan worden.
"Onder deze omstandigheden schijnt het geheel onuitvoerbaar de fouten, vroeger begaan, nu alle te verbeteren.
''Het besluit nu onder behandeling schijnt het verbeteren
van bestaande wetten ten doel te hebben, en wel in de volgende opzigten, het eene betrekking hebbende op het verledene, namelijk de goed- of ~fkeuring van reeds gemeten
plaatsen van buitensporige grootte; en het andere betrekkelijk het meer nau wkeurig inspecteeren van plaatsen in de
toekomst.
"In acht nemende:
"1. De groote moeijelijkheden en verwarring die nu bestaan met betrekking tot het opzoeken van bakens, veroorzaakt door:
a. Afwezigheid of overlijden van Inspecteurs;
b. Verkeerde of zorgelooze inspectie;
c. Overlapping van plaatsen.
2. Dat bij Gou vernements Kennisgeving No. 572, van
1? Maart 1877, 1) alle opmetingen van plaatsen in het distnct Waterberg, ge!nspecteerd na 1865, gestuit zijn geworden,
tot dat eene wet voor eene generale opmeting zoude gepasseerd zijn.
1)

Zie ante

b). 685,
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"3. Dat bij Volksraadsbesluit No. 352, van 7 Nov. 1881, 1)
aan den Uitv. Raad is opgedragen, wijzigingen in alle wetten,
in verband met het inspecteeren of opmeten van plaatsen
aan den Hoog Edel Achtb. V olksraad voor te leggen.
Komt de Uitv. Raad tot het besluit den Edel Achtb.
Volksraad aan te bevel en :
"1. De volgende veranderingen te maken in bestaande
wetten, in deze zitting van den Hoog Edel Achtb. Volksraad
en dit onder art. 12 van de Grondwet, als zijnde wetten, die
geen uitstel kunnen lijden.
a. Instructie voor den Landmeter-Generaal, dd. 13 Mei
Wijziging van Instr.
voor den Landmeter
1870, artt. 83, 94 en 96. 2)
Generaa1No.5, 1870,
"Art. 8 te veranderen als volgt :art. 8.
"Regel 4. De Landmeter-Generaal onderzoekt de kaarten,
en indien ze correct en overeenstemmend bevonden worden,
moet hij op de kaart aanteekenen, dat zij goedgekeurd zijn,
daarna, enz.
Re gel 7. Opdat, indien er geen and ere bezwaren of
ongeregeldheden voorkomen, ze in de Staab;couran t mogen
gepubliceerd worden.
Nieuw artikel.
"Een artikel te plaatsen onder art. 9.
Bij verRchil van
Art. 9. Wanneer bij verschil tusschen de Landmeters-_
bakens zal Lan~m. kaart en het Inspectie Rapport, omschrijving of schetskaart,
Gen. aan Regermg of door andere oorzaken, redenen bestaan cm te denken dat
rapporteren.
d ..
.
de bakens verkeer ZIJU aangewezen, of dat de kaart met
volgens de inspectie opgemeten is, zal de Landmeter-Generaal
daarover een rapport van den Landmeter vorderen en hetzelve onder de aandacht van den Uitv. Raad brengen, met
zijne aanmerkingen daaromtrent, met opgave van de gegevens
waarop hij die bakens heeft aangenomen.
"u. Instructie voor den Landmeter Generaal3) der Z. A.
Voorstel van Wet
April 1870.
Republiek, 27 April 1870.
Nieuw artikel.
"Een artikel bij te voegen als volgt :Lan.dmeter zal ver"Art. 5. Wanneer b~j het opmeten eener plaats de Landsclul tu~schen op- meter mocre bevinden dat er een verschil bestHat tusschen
meting en Inspectie- ..
b t'
h et I nspect'1e R apport, omsc h riJVIng
.. ·
Rapport aan Landm. ZIJne opme 1ng en
of
Gen. rapporteren. schetsplan, zal hij gehouden zijn om een nauwkeurig rapport
aan den Landmeter Generaal in te zenden, met opgave van
de gegevens waarop h~j die bakens heeft aangenomen.
"c. Volksraadsbesluit art. 118, van 24 Mei 1875, 4)
nit te leggen als volgt : Uitleg v. Volksraad"Voor alle plaatsen door Landmeters opgcmeten, en
1) Zie ante bl. 1043.
2) Zie ante bl. 372.

3) Gewijzigde Wet van 1868, gepubliceerd als Voorstel v. Wet in
Staatscourant, 3 Mei 1870, No. 324 en vervangen door Wet No. 5. 1870,
ante bl. 371.
4) Zie ante bl. 6U.
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grooter dan een uur overkruis, of 37 50 morgen, zal belasting besluit 24 Mei 1875,
morgen of gedeelte daarvan, art. 118, omtrent
b 8 taald word en ' voor elke 100 h'll'
· pence ster1mg.
groote van plaatsen
.
boven de 3750 morgen, twee s 1 1ngs en SIX
en belasting.

"d. Instructies voor Inspecteurs: 1)
"Deze instructie zoo te veranderen, dat Uitv. Raads- Wijziging van Instr.
· van 12 Augus t us 1873 , ar t . 138 , gepubl'1ceerd 1n
· d e voor
Inspecteurs.
beslmt
Wet No.
3, 1869 .
Staatscourant van 12 Augustus 1873, en 15 September 187 5 2)
in werking trede, n.l., bepalende:
"1ste. Dat voor de toekomst de inspecties zullen ver- Inspectie commissie
gezeld gaan van een Landmeter als Lid der Commissie, daar vergezeld van Landwaar de Regering zulks noodzakelijk acht.
meter.
"De uitgestrektheid der plaatsen zal niet grooter zijn Groote van plaatsen.
dan 3750 morgen.
"2de. Eene generale opmeting van alle ongemetene Gen. opmeting van
te laten plaats vinden en den Uitv. Raad te gelasten alle ongemetene
laatsen
P
.
.
plaatsen besloten.
eene dusdamge wet 3) op te stellen en te pubhceren, om Voorl. bepalingen.
voor den Volksraad te worden gelegd in de eerstkomende
zitting, welke wet de volgende bepalingen zal inhouden :

"a. Alle ongemeten gronden of plaatsen te worden
gemeten;
"b, Er moet zes maanden vooruit kennis gegeven worden
in de Sta atscourant van eene generale opmeting;
"c. In gevallen waar verschillende plaatsen aan elkander
liggen, waarvan de bakens, of meest alle bakens, onbekend
zijn, zal zoodanig blok in zijn geheel opgemeten en de grond
gelijk verdeeld warden;
"d. Voor het meten van plaatsen onder deze wet, zullen
de Landmeters betaald worden tegen een verminderd tarief,
in de wet te worden bepaald.
"e. Aan personen die voorzien zijn van een certificaat
van onvermogen van den Veldcornet van hunne wijk, zal
het Gouvernement de meetgelden voorschieten tegen eene
billijke rente- welk voorschot zal moeten worden terugbetaald
Of binnen 12 maanden 6f bij geval van eenig transport."
Art. 754. Aan de orde is nu de stemming over 't ge-

w~jzigd Uitv. Raadsbesluit, art. 251, dd. 5 Julij ll. in zijn

geheel, zooals gewij zigd door den Raad, en opgenomen in de
notulen van gisteren onder art. 7 44.
Art. 755. "Dit gewijzigd Uitv. Raadsbesluit werd nu in

z~jn gebeel en met eenparige stemmen goedgekeurd."
1) Zie Wet No. 3, 1866, ante bl. 328.
2) Zie Voetnoot 1, ante bl. 1125.
3) Zie Wet Gen. Opmeting No. 2, 1884.
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VOLKSRAADSBESLUIT, 8 .JULIJ 1882.
Tarief vastgesteld
Art.
voor het Hoog Ge· wijzigde
regtshof.
op Art.

757. "De Volksraad, gelet hebbende op het getarief nu door de Negering voorgelegd, gelet hebbende
350 van de Volksraadbesluiten, dd ..5 November
1881, besluit dat tarief, vastgesteld in de wet van 1871,
No. 2, 1) van kracht zal zijn voor het Hoog Geregtshof en
dat eenigerlei tekortkomingen daarin zullen aangevuld worden
door den Hoofdregter en na goedkeuring door den Uitvoerenden Raad en publicatie daarvan, dadelijk in werking
zullen treden. De Volksraad draagt verder aan de Regering
op, dit besluit te doen publiceren en verder bij de aanstaande
gewone zitting een volledig en bestaanbaar tarief van Hoogere
en Lagere Hoven ter approbatie aan den Volksraad voor te
leggen." 2).

No. 333.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
HET navolgend Uitv. Raadsbesluit, art. 271, dd. 7 Aug.
1882, wordt bij dezen ter algemeene informatie gepubliceerd.
Op last,
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 7 Augustus 1882.

Aan de orde: Minute R. 1875/82;
Inhoudende opdragt van den Ed.Achtb. Volksraad aan
de Regering, bij besluit art. 577, dd. 26 .Junij 1882: 3)-re
Kerkplein, Pretoria.
De Uitvoerende Raad, gezien het rapport van den
Registrateur van Acten, en daaruit opmerkende dat het aan
ZEd. niet met volle zekerheid bekend is, dat in eenig transport van perceelen gelegen aan het Kerkplein te Pretoria,
gesproken wordt van Marktplein, en in aanmerking nemende
de billijkheid van het verzoek van de memoralisten, bewerende dat het zeer aanstootelijk is dat Kerk- en Marktplein
op een plein zouden vereenigd zijn, besluit:
1) Zie ante bl. 437.
2) Zie nu Wet No. 8, 1883.

3) Zie ante bl. 1109.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

1882]

1131

Dat van af den lsten September aanstaande de dage- Uitspanningsplein
liJ'ksche markt te Pretoria zal gehouden worden op het tot dorp Pretoria van af
·
1 • d at d't
Sept. 1882 voor de
nu toe. genoe~ d e TT't
u~ spann~ngsp ew;
1 b esI::1't r:~1 wor- 1dagelijksche
markt
gepubhceerd m de eerstvolgende. Staatscourant biJ W1JZe van te worden gebruikt
Gouvernements Kennisgeving en dat van dit besluit kennis en Marktplein te
zal worden gegeven aan den Marktmeester te Pretoria, met worden genoemd.
opdragt van af dien datum geen goederen op te veil en 1)
dan op genoemd Uitspanninqsplein, hetwelk voortaan zal
warden genoemd Marktplein. De Regering echter de vrijheid
Iatende behouden, aan alle rondom bedoeld plein wonende
winkeliers en anderen, om hunne goederen als anderzins
over genoemd plein te doen blijven vervoeren naar hunne
winkels of huizen, of omgekeerd.

WET No. 7, 1882.
REGELENDE HET ALGEMEEN KIESREGT DER
BURGERS VAN DE Z. A. REPUBLIEK.

Goedgekeurd en vastgesteld bij Volksraadsbesluit, dd. 29 Mei
1876, Art. 91; 2) gewijzigd bij Volksraadbesluit, Art. 763,
dd. 10 Julij 1882 en vastgesteld bij Volksraadbesluit,
Art. 803, dd. 11 Julij 1882.
NADEMAAL het wenschelijk is, dat het kiesregt van Inleiding.
de burgers der Zuid-Afrikaansche Republiek nader bepaald
en omschreven worde, zij het hierbij vastgesteld als volgt:
AR'r!KEL 1. Elk burger van de Zuid-Afrikaansche Repu- Bepalingen ouder
bliek zal geregtigd zijn te stemmen bij verkiezingen, met ~elke.?urgers gereginachtneming van de hierondervolgende bepalingen:
tigd ZIJn testemmen.
a. Om burgti)r te wezen moet men binnen de Repu- Kwalificatie voor
blick geboren zijn en den ouderdom van 21 jaren burgerschap.
bereikt hebben, behalve in de keuze van krijgsofficieren, wanneer de ouderdom van 18 jaren
voldoende zal zijn.
b. Personen niet in de Republiek geboren, maar van Personen van elders
elders ingekomen, kunnen de burgerschapsregten inkomende kunn:;n
verkrijgen en dus kiezers worden, wanneer zij de burgerschap .verknJgen door bneven
.
d
d b ·
. .
h 1eron
er vermel e neven van naturahsat1e ver- van naturalisatie.
kregen hebben, of den gevorderden eed hebben
1) In verband hiermede zie Wet No. 15, 1883, omtrent het houden
van markten.
2) Wet No. 1, 1876, ante bl. 645,
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afgelegd; met dien verstande dat zij, die door
tractaten geheel of gedeeltelijk van persoonlijke
krijgsdienst zijn vrijgesteld, niet toegelaten zullen
worden tot den eed.
c. Zulke personen zullen in handen van den daartoe
aangewezen ambtenaar den volgenden eed afieggen:
Ik ............... tot heden ............ geboren
. . . . . . . . . .. . . . . verlangend een burger der ZuidAfrikaansche Republiek te worden en voldaan
hebbende aan alle voorschriften der wet betrekkelijk de naturalisatie~ zweer als onderdaan den
eed van getrouwheid en gehoorzaamheid aan de
Regering en hare wetten en het volk der ZuidAfrikaansche Republiek.
d. V reemdelingen van elders ingekomen, kunnen toe-

gelaten worden tot de naturalisatie, mits zij van
den Landdrost van hun distrikt of van den Veldcornet hunner wijk het bewijs overleggen, dat
zij zich minstens vijf Jaren bier te lande met
ter woon gevestigd hebben en gedurende dien
tijd zich getrouw en gehoorzaam aan de wetten
des lands gedragen hebben, en zich ook minstens
vijf }aren lang hebben laten inschrijven op de
Veldcornetschapslij sten.
Verzoek van naturaHet verzoek om naturalisatie wordt door den
lisatie aan Regering
Veldkornet, door middel van den Landdrost, met
opgezonden.
de noodige bewij sstukken aan de Regering opgezonden en door deze aan den Staatsprocureur
gerefereerd, die de stukken, na ze in orde bevonden
te hebben, terugzendt aan den Uitvoerenden Raad
die dan brieven van naturalisatie uitreikt en den
bedoelden persoon den eed afneernt of door een
daartoe aangewezen persoon doet afnemen.
De kosten dezer naturalisatie zijn £25.
Kosten naturalisatie.
e. Personen onder bijzondere omstandigheden door de
Exceptien in bijzondere gevallen.
Regering uitgenoodigd, behoeven geen v\jf jaar
in het land gewoond of bij den Veldcornet ingeschreven te zijn geweest orn tot de naturalisatie
te worden toegelaten.
Gee~ kleurling ge2. Niernand, die niet tot de blanke bevolking van de
regtJgd totstemmen. Zuid-Afrikaansche Republiek wordt gerekend, zal als stemgeregtigd burger aangeteekend worden, volgens art. 9 der
Grondwet. 1)
Burgers kunnen
3. De in bovenstaande artikelen verrnelde burgers hebben
huntnekn naam doen het regt orn hunne narnen als kiezers te doen aanteekenen
aan ee enen.
b" h
..
lJ unne respect1eve V eldcornetten.
1) Zie ante bl, 36~
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4. Alleen de a1dus aangeteekende stemgeregtigden hebben Alleen aangeteekenhet regt om hunne stemmen uit te brengen als vo1gt : - denhebbenstemregt
a. Voor het kiezen van een Veldcornet der wijk, elk Voor wien stemgein zijne eigene wijk.
regtigden kiezen
b. Voor een Raadslid zijner wijk of kiesafdeeling.
kunnen.
c. Voor elke verkiezing die het geheele distrikt betreft.
d. Voor elke verkiezing die de geheele Republiek betreft.

5. Niemand mag deelnemen of zijn stem uitbrengen bij Niemand mag stemeene verkiezing, voor eene wijk of een distrikt, waarin hij men die _nie·t aangeniet op de lijst der kiezers is aangeteekend.
teekend Is.
6. Elk stemgeregtigde van een distrikt, dat niet in kies- Stemgeregtigde kan
afdeelingen verdeeld is, kan zijne stem uitbrengen op zoo- stem uitbrengen op
..
vele k an d1'd aten a1s er vak at uren ZIJn,
waarvoor gest em dm9er
didaat.dan een kanmoet worden.
7. Elk stemgeregtigd burger, die zijn stem wenscht uit Stemgeregtigden
te brengen op een kandidaat moet den dag of de dagen het moeten op b~paalde
dag en
uur m per.
d oor d e d aartoe
'
uur of de uren, en d e p1aats' van stemmmg,
soon
stemmen.
aangestelde stemopnemers te warden bepaald, in acht nemen,
en in persoon verschijnen, ten einde zulks te doen.
8. Dadelijk na den af:loop der stemming zullen nog Pligten van stemdenzelfden dag al de stembiljetten door den stemopnemer bij opnemers en Landelkander warden gevoegd en verzegeld, en zonder verzuim drost.
aan den Landdrost Tan het distrikt worden opgezonden, die
dezelve zal nazien en onderzoeken. Zoodra dit gedaan is, zal
de Landdrost al de stembiljetten zonder verzuim opzenden
aan den Staatssecretaris, met zijne aanmerkingen op die
stembiljetten, welke daarvan hij voor onwettig of twijfelachtig beschouwt.
9. Elk Veldcornet is verpligt ja:trlijks iu de maanden Veldcornet verpligt
November en December aanteekening te doen van al dejaarlijks ~ijst van
stemgeregtigden in zijne wijk, en za1 tevens verpligt wezen ~temtgekrkegtJgden op
.
.
k omene b urgers aantee k enmg
.
e re en.
op verzoe k van n1euwe
mge
te doen.
10. Hij zal daarvan behoorlijk boek houden, en een Veldcornet zal boek
gecertificeerd afschrift daarvan aan den Landdrost van zijn houden en afschrift
distrikt toezenden in het begin van de maand J anuarij. De aan Landdrost
..
.
. ZlJn
.. d at zenden.
boek en en 1IJSten
moeten d oor h em zoo mgengt
daaruit duidelijk blijkt, welke nieuwe kiezers aangeteekend
zijn, en welke daarvan uitgesloten zijn door verhuizing of
anderzins.
11. De Veldcornet heeft het regt te weigeren om den Veldcornet mag
naam van iemand aan te teekenen wanneer hij vermeent weigeren om iemand
daarvoor gegronde redenen te hebben, welke redenen echter, aan te teekenen.
wanneer de tegenpartij verkiest, aan het oordeel van den
Landdrost of desverkiezende aan het oordeel van den Uitvoerenden Raad zullen worden overgelaten.
12. De Landdrost van ieder distrikt zal jaarlijks in de Lijsten van stemgemaand Februarij van elke der in art. 10 verme1de copien regtigdendoorLandeen gecertificeerd afschrift aan den Staatssecretaris opzenden. drosten aan Staats-
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Ook zal hij de lijsten der kiezers doen publiceeren in de
Staatscourant en door aanplakking bij de deuren van zijn
kantoor bekend maken, ten einde partijen hunne bezwaren
of objectien bij den bevoegden ambtenaar kunnen inleveren.
Hoe men het Ides13. Het volgens bovenstaande bepalingen verkregen
regt kan verbeuren kiesregt gaat verloren of wordt vernietigd als volgt :-

secretaris op te
zenden en te public.

of verliezen.

a. Door het verbeuren of verliezen van zijn burgerregt.
b. Door het met ter woon verlaten der Republiek.
c. Door het verhuizen of vertrekken uit de eene wijk
of distrikt naar eene andere, wanneer men zich
op nieuw moet laten aanteekenen in de wijk of
het distrikt waar men zich met ter woon vestigt.
d. Door het ontvangen van crimineele vonnissen, die
onteerend zijn.
Verdere reden voor
14. Iemand kan ook zijn kiesregt verbeuren door hetverbeuring.
zeive in strijd met deze wet uit te brengen.
Omkooping.
15. Die zich tot het kiezen van den eenen of anderen
kandidaat heeft laten omkoopen verliest zijn kiesregt.
Strafbepalingen.
16. Overtreders dezer wet volgens art. 15 zullen bovendien gestraft worden met eene boete van £5 tot £10, of
gevangenisstraf van niet meer dan drie maanden, naar den
aard der zaak.
Hoe burgers op
17. Burgers, die in landsdiem;t op kommando, van hunne
kommando kiezen. kiesafdeeling afwezig zijn, bij geval van eenige belangrijke
kiezing, zullen het regt hebben om bij eenigen officier of
stemopnemer, daartoe bevoegd, hunne stem uit te brengen
op tijd en plaats, welke behoorlijk aldaar zal vastgesteld
warden, indien zoodanige burgers aan de andere vereischten
dezer wet voldoen. 1)
Geen betrekking op
Deze kiezing zal niet plaats hebben voor ambtenaren,
ambtenaren.
die door omstandigheden des lands in functie blijven volgens
besluit dato 27 Mei 1876. 2)
Stemopn~mers zul18. De bij de wet benoemde, of door de Regering daarlen beeedig~ word en toe· a angestelde stemopnemers zullen vooraf beeedigd word en
en vergoedmg voor
'
non-officieele leden. voor eenen Landdrost of Vrederegter, en zullen de nonofficieele leden de som van £1 sterling per dag als salaris
genieten, wanneer zij als zoodanig werkzaam zijn.
19. Hun eed zal zijn als volgt :Eed van stem"Als benoemd en aangesteld om stemmen op te
opnemers.
nemen voor de verkiezing van .......... , . . . . beloof en
zweer ik plegtig trouw aan het volk en de Regering
van dezen Staat, dat ik mij in de uitoefening van den aan
mij opgedragen pligt zal gedragen overeenkomstig de
wet en mijne instructie, dat ik zal handelen onpartijdig,
zonder aanzien des persoons en den kiezers geene de
1) Zie Krijgswet No. 2, 1883, Art. 41.
2) Het V.R.B. van 27 Mei 1876, Art. 87, is letterlijk hetzelfde als
dit artikel. Zie Art. 18 van Wet No. 1, 1876, ante bl. 648.
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roinste teekenen van goed- of afkeuring omtrent een of
ander der kandidaten zal geven, ook geen den minsten
invloed op hunne stemmen zal trachten uit te oefenen
ten voor- of nadeele van een of anderen kandidaat,
eri dat ik na verloop van het stemmen volgens wet
een zuiver en naauwkeurig verslag er van aan de Regering zal rapporteeren, en mij in alles gedragen zooals
het behoort.-Zoo WAARLIJK HELPE MIJ GoD ALMAGTIG."
20. Alle wetten en bepalingen in strijd met deze wijzi- Herroepiugsclauiule
ging worden hiermede herroepen en deze wijziging zal dadelijk
na publicatie kracht van wet hebben.
De Staats-President vertegenwoordigd door
het HEd. Driemanschap,
Namens hetzel ve,
S. J. P. KRUGER,
..
Vice-President,
Op last,
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 10 Augustus 1882.

WET No. 8, 1882.

1
)

TOT RE-ORGANISATIE V AN HET CORPS TRANSVAALRIJDENDE POLITIE EN V AN DE
STAATSARTILLERIE.

Zooals voorloopig in werking gesteld tot de volgende Volksraadszitting, bij Volksraadsbesluit Artikel 807, dd.
11 Julij 1882.

DE beiGle corpsen opgerigt bij regulatien goedgekeurd bij Beide corpsen verVolksraadsbesluiten dd. 17 en 18 October Artikels 177 118 eenigd onder den
.
"T
119, 122, 2) en 2 en 3 November 1881, 'Artikels 286,' 290,' ~~~~erie
r~~~;s,
292 tot en met 297 en 299 3) zullen word en vereenigd tot onder een kapitein.
een Corps, onder den naam van "Het Transvaalsche Artillerie
Oorpr;," dat zijn hoofdkwartier op Pretoria zal hebben en
T 1) Zie V.R.B. 12 Julij 1883, Art. 713; Verbeterde Regulatie v. Transv .
. roepen.' goedgek. door V.R.B. 15 Oct. 1884, Art. 896 6ln 897; Wijziging
m Salanssen in Julij 1886 en Wet No. 4, 1886.
2) Zie Wet No. 4, 1881, ante bl. 1029.
3) Zie Wet No. 5, 1881, ante bl. 1038.
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onder een Kapitein zal staan, die den rang zal hebben van
Commandant, en zijne bevelen direct zal ontvangen van den
Commandant-Generaal.
Commanderende
1. W anneer dat corps of eene afdeeling daarvan zich
officier van afdeeling bevindt of dienst do et in een and er district zonder vergezeld
staatonder~om.man- te ziJ'n van hun Kapitein zal de commanderende officier van
dant van d1stnct.
.
' .
dat corps of van d1e afdeehng, staan onder den Commandant
van dat district.
2. Dit corps zal zamengesteld worden uit de burgers van
Zamenstelling van
corps.
het land door aan te nemen zoovele bekwame jonge burgers
van 16 tot 21 jaren als zich vrijwillig daartoe aanmelden
mogen, tot het vereischte getal zal gevonden zijn en wel voor
den diensttijd van drie achtereenvolgende jaren.
Jongelieden zullen
3. De Commandant van elk distrikt zal met de Veldvrijwillig verkregen cornetten medewerken om het vereischte getal jongelieden
worden.
vrijwillig voor den dienst te verkrijgen.
Commandant zal
4. Wanri.eer een burger zich bij den Commandant van
van aanmeldingen het Corps aanmeld voor den dienst, zal de Commandant
kennis geven aan daarvan aan den Commandant-Generaal kennis geven, die
Comm.-Generaal.
dan zoodanig burger zal toelaten of afwijzen om bjj het Corps
te worden ingelijfd.
Corps zal uit twee
5. Het gezegde corps zal bestaan uit twee afdeelingen:
afdeelingen bestaan. een voor Artillerie, en de andere voor paarden- en voetvolk,
dat wil zeggen, cavallerie en infanterie.
Afdeeling Artillerie
6. Bij de afdeeling Artillerie zal een officier worden
zal officier toege- toegevoegd die zooveel mogelijk in het vak opgeleid is en
voegd worden.
den rang van Eerste Luitenant zal hebben.
Officieren van Artil7. Verder een Tweede Luitenant, twee Sergeants van
lerie-afdeeling.
Instructie en zoovele onderofficieren en manschappen als
noodig zullen zijn om de stukken te bedienen; de onderofficieren uit de manschappen te kiezen.
Tweede afdeeling
8. De tweede afdeeling zal bestaan uit twee divisies: de
zal uit twee divisies eerste te paa:rd en de tweede de manschappen te voet; elke
bestaan.
d'IVISie
. . van m1ns
. t ens 30 man. 1) .
Officieren van eerste
9. Bij de eerste zullen gevoegd worden een lste Luitedivisie.
nant, zijnde een persoon van wetenschappelijke kennis, die
bijgestaan zal worden door 2 Sergeants en 3 Corporaals,
welke laatste uit de manschappen zelven zullen worden
gekozen.
Jongelingen moeten
10. De jongelingen of burgers die bij de Cavallerie
eigen paard, zadel wenschen te worden ingeliJ'fd moeten hun ewen paard zadel
en toom hebben.
'
~b
'
en toom mede brengen.
Officieren v. tweede
11. De tweede divisie zal bestaan uit een 2de Luitenant, 2)
divisie.
ook een persoon van wetenschappelijke en practische militaire
kennis; 2 Sergeants, 2 Corporaals en 30 man ; de Corporaals
uit de manschappen te worden gekozen.
1) Zie V.R.BB. 7 Julij 1885, Art. 715 en 20 Julij 1886, Art. 1063.
2) De post van tweede Luitenant is geschrapt doot V.R.B. 20 Julij
1886, Art. 1054 en 1055.
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12. De manschappen zullen van Regeringswege in uniform Regeringzal uniform
gekleed en gewapend worden overeenkomstig de afdeeling en en wapenen leveren.
divisie waartoe zij behooren en het vak waarin zij worden
opgeleid, beide te worden geregeld onder instructie van den
Commandant-Generaal.
13. Alle leden van het corps zullen dagelijksch praktisch Dagelijksche prak-.
geoefend worden door de hierboven ingestelde officieren en tische ?efening e:r:t
.
..
theorehsche opleionder-o ffi meren,
en t evens th eoret'1sch e op l m'd'mg ver k riJgen
ding.
in de militaire school, die tot dat einde zal worden opgerigt
te Pretoria, in welke school zij gratis onderwezen zullen
worden in alle militaire vakken en rekenschappen, voornamelijk in reken-, meet- en wiskunde, aardrijks- en natuurkunde,
militaire administratie, enz.
14. Te dien einde zullen aan de school nog verbonden zijn: Officieren van
Een Officier van Administratie met den rang van administratie.
Luitenant.
Een Magazijnmeester.
Een Provisie-Commissaris met den rang van Sergeant.
Een Wagen- en Hoefsmid.
Een Kleeder-, Zadel- en Tuigenmaker, die alien in de
hierboven genoemde vakken onderwij s geven.
15. De militaire administratie in handen van den Comman- Militaire adminidant-Generaal, zal onder zijne instructien worden uitgevoerd stratie in hand en
·
·
h'1erboven genoem d .
van Comm.-Gen.
door d e offi meren
en on d ero ffi meren
16. De Commandant-Generaal zal toezien dat door de Pligten van Comm.officieren belast met de geldelijke administratie alle staten en Generaal omtrent
. b ewiJSS
.. t u kk en maan d e- stratie
geldelijke adminiverslagen, vergezeld van d e noo d1ge
en verslag
lijks worden ingezonden aan den Auditeur-Generaal, ten einde aan Auditeur.
dat alle rekeningen behoorlijk kunnen worden geauditeerd
voor uitbetaling.
17. Alle officieren en manschappen van het Transvaal- Krijgstucht van
sche Artillerie-Corps zij n aan krijgstucht onderworpen en zullen mans?h~ppen en
..
.
verphgtmg van
t en all e tlJ"d e gereed ZIJn
om op last van den Commandant- krijgsdienst.
Generaal krijgsdienst te verrigten.
18. De uren van oefening en onderwijs zullen geregeld Reg. van onderwijs
worden door den Commandant-Generaal.
door Comm.-Gen.
19. Van tij d tot tij d zullen exainens word en gehouden Exam ens zullen van
met het doel om. de vorderingen na te gaan door de man- tijd tot tijd gehouschappen gemaakt, alsook om hen die zich onderscheiden den worden.
door bekwaamheid, vlijt, getrouwheid en gehoorzaamheid,
.
gelegenheid te geven in rang op te klimmen.
20. Om den rang van officier te bekomen zullen examens Kwalificatie van
worden vereischt, zooals later zullen worden geregeld en officieren.
zullen de verdere voorwaarden daaraan verbonden, later door
de Regering op voordragt van den Commandant-Generaal,
worden bepaald.
?L De officieren en manschappen zullen gehuisvest wor- Hui~vesting van
den m de daartoe van wege de Regering bestemde gebouwen, offieteren en mande hoofd-officieren zullen echtcr indien zij zulks verkiezen, schappen.
met toestemming van den Cor'umandant-Generaal en voor
72
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hunne eigene rekening, andere woningen mogen betrekken
buiten de kazernen, doch in of nabij hetzelfde dorp.
Militair hospitaal.
22. Ingeval van ziekte zullen officieren en manschappen
van Gouvernementswege in een bijzonderlijk daartoe ingerigt
militair hospitaal gratis worden verpleegd.
Voeding.
23. De officieren en manschappen zullen van regeringswege worden gevoed volgens een zekere schaal.
Salaris.
24. De officieren en sergeants aan dit corps en de militaire
school verbonden, zullen een nader te bepalen salaris genieten.
Tariet v. bezoldiging
25. De manschappen zullen worden bezoldigd als volgt:De manschappen te voet 2s. per dag.
Die te paard 4s. per dag.
Corporaals 6d. per dag meer.
Paardenvoervolgens
26. De paarden voor het corps benoodigd, zullen door
schaal.
het Gouvernement worden gevoed en verzorgd volgens een
vast te stellen schaal.
Officier6ln hun eigen
27. De officieren van artillerie en cavallerie zullen hunne
paarden.
eigen paarden aanschaffen en regt hebben op twee rantsoenen voer.
28. De officieren en manschappen van dit corps zullen
Inlijving van manschappen bij de
in oorlogstijd kunnen worden ingelijfd of ingedeeld bij de
burgermagt in
burgermagt en zullen dan buiten hunne gewone toelage deoorlogstijd.
zelfde voorregten genieten als de burgers en officieren van
de ·burgermagt. Zij zullen die assisteren in de vakken waarin
zij zij n opgeleid.
Corps kan door
29. Ingeval de noodzakelijkheid vereischt om het corps
burgers aangevuld of een gedeelte daarvan op te roepen voor actieve dienst en
worden.
het aantal manschappen niet sterk genoeg is, zal het kunnen
worden aangevuld en vermeerderd door zoodanig getal gewapende burgers als de Commandant-Generaal, in overleg
met de Regering, zal noodig vinden.
Leden v. Corps ge30. De leden van het corps zullen genoodzaakt zijn
noodzaakt onderwijs onderwijs te ontvangen in de verschillende vakken hierboven
te ontvangen.
a·
genoem .
Niett~genstrijdige
31. De thans bestaande Regulaties voor de Artillerie en
bepalmgenv.WettenRijdende Politie blijven van kracht voor zoover die niet door
No. 4 enin 5,kracht'
1881
d eze wet Zl.Jn
.. veran d erd of geWlJZig
.. . d en van toepassmg
.
blijven
op
· de dienst en tucht.
Nieuwe
Begrooting
Beraming.
1882.
Veranderingen in
DEP ARTEMENT KRIJGSWEZEN. 1)
de Begrooting van Commandant-Generaal. ..
£225
0
2)
£225
0
Salarissen.
Klerkelijke hulp .. .
75 0
75 0
Rijdende Politie .. .
7279 10
Onvoorziene Uitgaven van dito ...
500 0
Staatsartillerie
500 0
And ere Onkosten van dito ...
2000 0
1)

Deze beraming gewijzigd door "Verbetering der bestaande Regu.
van October 1884 en wijzigingen van

laties der Transvaalsche Troepen"
Salarissen in J ulij 1886.

Art.

2)

Gewijzigd door V.R.B.B.

735.

11

'

Julij

1883,

Art. 708, en 3 October 1884,
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Begrooting

Nieuwe
Reraming.
'fRANSVAAL ScHUTTERs-CoRPS. 1)
£2.50 0
1 Kapitein van dito ...
1ste Afd.
200 0
Artillerie 1ste luitenant
1.50 0
2de
"
"
1.50 0
2 sergeants
"
182 10
4 corporaals 2/6 ...
" 16 man
.584 0
2/ ...
"2de Afd. 1ste djvisie.
200 0
Cavalerie. 1ste luitenant
2 sergeants
1.50 0
"
164 5
2 corporaals 4/6 ...
" 30 man
2190 0
4/
"2e divisie.
125 0
Infanterie. 2de luitenant
2 sergeants
120 0
"
91 .5
2 corporaals 2/6 ...
" 30 man
109.5 0
2/ ...
"
:Mil. School.
1 Officier van Administratie 17.5
1 Magazijnmeester ...
1.50 G
100 0
1 Provisie-Commissaris ...
7.5 0
1 W apen- en Hoefsmid ...
1 Zadel-, 'fuig- en Kleermaker 7.5 0
1 Militaire Dokter
.50 0
Kleeding, (uniformen enz.) ...
900 0
Rantsoenen ...
2700 0
Fourage
1200 0
Schoolbehoeften, gereedschappen, enz.
250 0
Meubelen, beddegoed, enz., enz.,
350 0

£11977

1882.

150

0

50

0

0

£10779 10
De Staatspresident vertegen woordigd door
het HEd. Driemanschap,

Namens hetzel ve,
S. ,J. P. KRUGER,
Vice-President.
Op last,
W, EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor
Pretoria, 12 Sept~mber 1882.
1) Zie Voetnoot 1, op bladzijde 1138,
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POSTWEZEN.
KENNISG EYING.
TER algemeene informatie dient, dat ingevolge Uitv.
Raadsbesluit art. 286, dd. 25 Augustus 1882, van en na
1 Oct. a. s. het hieronder gemelde posttarief in werking zal
treden, als : BrNNEN DE GRENZEN DER Z. A. REPUBLIEK.

1)

Tarief van binnenl. Brieven per ! ons of gedeelte daarvan .. .
postgelden.
Couranten, niet zwaarder dan 4 oncen .. .

3d.

1d.

Het porto der bijvoegsels, mits verzonden tegelijk met
het blad, waarbij zij behooren, is onder het porto van dat
blad begrepen.
Bij afzonderlijke verzending wordt het porto voor ieder
bijvoegsel als voor een blad berekend.
Op brieven, afgehaald van het kantoor waar zij op den
post werden bezorgd :
1d.
V oor ieder ! ons, of gedeelte da~rvan .. .
Op boek- en monsterpaketten, voor iedere 2 oncen of
gedeelte daarvan
1d.
IN Zurn-AFRIKA, BUITEN DEZE REPUBLIEK.

2)

! ons, of gedeelte daarvan...
Op iedere courant als boven . . .
Op boek- en monsterpaketten, als boven, per 2 oncen
of gedeelte daarvan .. .

Tarief v. buitenland. Op brieven per

Tarief voor overzeesche plaatsen.

Boete op te kort
gefrankeerde postzaken.
Bepalingen betreffende monster- of
staalpostpakketten.

4d.
1d.
1d.

Het postgeld op brieven, courant~n en boekposten naar
overzeesche plaatsen is gelijk aan het postgeld daarop verschuldigd van af de Kaapkolonie of Natal, met bijvoeging
van het postgeld naar die plaatsen.
Op alle postzaken die te min gefrankeerd zijn, zal
geheven worden een bedrag van het tekortkomende postgeld,
benevens eene boete gelijkstaande met enkel porto.
Als boek en monster of staalpost mogen alleen worden
verzonden boeken, circulaires, wetsdocumenten, marktberigten,
en dergelijke documenten, alsook stalen of monsters van
goederen welke in zichzelve geene innerlijke waarde hebben,
waardoor alle artikelen worden uitgesloten die verkoopbaar
1) en 2) Zie G. K. No. 368, dd. 17 December 1884, Kennisgevingen
van Postmeester-Generaal dd. 16 Maart 1885,24 October 1885, 30 December
1885, en Wet No. 1, 1886.
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zijn, en verder alles wat in zichzelve eenige waarde heeft,
anders dan staal of monster.
Deze paketten mogen niet gesloten zijn, opdat het Pakketten mogen
onderzoek van den inhoud mogelijk is. Zij mogen niet niet gesloten zijn.
meer dan twee voeten lang en een voet breed of dik zijn. Groote derzelve.
J. A. DE VOGEL,
Postmeester-Generaal.
Generaal Postkantoor,
Pretoria, 11 September 1882.
No. 411.
GOUVERNEMENTS KENNISG EVING.
PARAGRAAF 6. "Deze wet zal geen invloed uitoefenen
op contracten of verdragen met buitenlandsche
mogendheden gesloten of nog te sluiten."
Met referte tot bovenstaande paragraaf 6 van Art. 4Art.4vanWetNo.6,
van Wet No. 6, 1882, 1) gepubliceerd in de Staatscourunt van 1.~82, ni.et toepasseop mvoer van
den 1,...d
' en A ugus t us, No. 76 , wordt m1'ts d ezen t er voor- 0hJkVrijstaat
koming van misverstand en ter informatie van Belasting- ·
·
gaarders en anderen bekend gemaakt dat de voorzieningen
der boveng~melde Wet, voor zoo ver ze betrekking heeft op
de betaling van Invoerregten, niet van toepassing zijn op
den invoer van producten van burgers van den Oranje
Vrijstaat, zooals bepaald en nader omschreven in het• bovenvermelde Traktaat, gepubliceerd in de Staatscourant van
den 13den Augustus 1872, No. 434. 2)
Op last,
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 5 October 1882.

PROCLAMATIE 3)
DOOR ZI.JN HOOG-EDELE DEN STAATSPRESIDENT
VERTEGENWOORDIGD DOOR HET HOOG-EDELE
DRIEMANSCHAP.
NADEMAAL bij art. 173 van de Grondwet 4) bepaald Inleiding,
is, dat voor de behoorlijke en werkdadige uitoefening van
1)
2)
3)
4)

Zie
Zie
Zie
Zie

ante bl. 1118.
ante bl. 469.
Proclamatien 8
ante bl, 61.

April

1884 en 18 Febr. 1886,
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het administratieve bestuur aangehaald en omschreven in
artt. 171 en 172 van gemelde Grondwet 1) de Zuid Afrikaansche Republiek in distrikten zal worden verdeeld;
En nademaal door den Ed. Achtb. V olksraad bij Volksraadsbesluit, art. 233, dd. 27 Mei 1882, 2) is besloten de
Regering te magtigen Ermelo als een distrikt te verklaren
volgens wet, met zoodanige grenzen a,ls de Regering in het
belang van memorialisten en in dat van het algemeen zal
dienstig en raadzaam oordeelen.
LUnen van Distrikt
Zoo is het dat ik, namens de Regering der Zuid AfriErmelo.
kaansche Republiek, hiermede proclameer, verklaar en bekend maak, dat ik vastgesteld en gevestigd heb en hiermede va.ststel en vestig het distrikt l!J1·melo, welk distrikt
het grondgebied, door de na.volgende grenslijnen omschreven,
bevatten zal : Tusschen LijdenTusschen L~idenburg en Ermelo: van de pla.a.ts van
burg en Ermelo.
J. C. Breijtenbach (Leliefontein) over de plaatsen van Cornelis Coetzee (Steijnsdraai), J. J. H. Steijn (Welgevonden),
van daar met de grens van Nieuw Schotla.nd tot aan de
gronden der Umswazie.
Tusschm MiddelTusschen Middelburg en Ermelo: van af de plaats van
burg en Ermelo.
J. C. Breijtenbach (Leliefontein), met de loop van Vaalwater op tot waar die en Koffiebank ineenloopt, van daar
over de plaatsen van den beer Stephanus Grobler, Sr.,
(Wittekrans) Joachim Prinsloo, (Dorstfontein) Piet de Jager,
(Knapqaar) door Olifantsrivier, Jacob Kruger, (Kuilfontein)
Karel de Jager, (Rooipoort) naar het hoekbaken van Standerton, op de plaats van J an de Clercq.
Tusschen WakkerTusschen Wakkerstroom en Ermelo: van wa.ar de lijn
stroom en Ermelo. van het distrikt Standerton aan Vaalrivier komt met Vaalrivier op tot waar de twee loopen van Vaalrivier in elkander loopen en met de zuidelijke loop op langs de plaats
(Emigratie) van den beer H. T. Biihrmann over de plaats
van Gerrit Scheepers, (Goede Hoop) tot waar de tweede
spruit van de oostkant inloopt en met dien loop op over
de plaats (Rotterdam) van den beer Sluiter, (Waaihoek) van
den heer Smuts, tot waar de loop van laatstgenoemde plaats
in Kompies loopt, en met Kompies af tot aan de lijn der
Umswazie.
Oprigting van
En ik verklaar en proclameer verder, dat ik opgerigt,
Landdrosthof.
vastgesteld en gevestigd heb, en hiermede oprigt, vaststel
en vestig een Hof van Landdrost ten dorpe Ermelo of op
zulk een andere plaats binnen voorzegd distrikt Ermelo te
worden gehouden a.ls hierna of van tijd tot tijd behoorlijk
voor en binncn gczegd distrikt Ermelo zal worden bekend
gemaakt.

1) Bie ante bl. 61.
~) Zie ante bl. 1104.
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En ik verklaar en proclameer verder, dat, van af en na District onderworden 1sten December 1882, het distrikt Ermelo zal zijn binnen pen aan jurisdictie
· d'1ct'Je van h et H of van Lan d- van Landdrost.
en onderworpen aan d e J uns
drost door deze proclamatie opgericht, vastgesteld en gevestigd en aan de authoriteit van een Landdrost en andere
ambtenaren als benoemd, verkozen of hierna aangesteld zullen
worden voor de administratie van het distrikt en zal ophouden binnen en onderworpen te zij n aan de J urisdictie en
authoriteit van eenig ander Hof van Landdrost of aan eenig
ander ambtenaar of ambtenaren onder wien eenig gedeelte
van gezegd distrikt vroeger geplaatst was.
En ten einde misverstand te vermijden met betrekking Bepalingen
tot de jurisdictie van het Hof van den Landdrost van Ermelo betreff~?d~ plaatsen
of van zulk ambtenaar of ambtenaren als hierna aangesteld, op de hJn hggende.
gekozen of benoemd mogen worden voor de administratie
van het gezegde distrikt, proclameer ik en maak ik hiermede
bekend, dat in ieder geval waarin de grenslijn van genoemd
distrikt een plaats of boerderij mocht kruisen zulke plaats of
boerderij zal verstaan worden in het distrikt te behooren in
welke de aanleg of woonstede van den occupant gelegen is,
tenzij dat de eigenaar van zoodanige plaats niet moge verkiezen te behooren tot het distrikt waarin zijn aanleg of
woonstede gelegen is, doch tot het aangrenzende distrikt
waarin het andere gedeelte zijner plaats, aldus door de lijn
gekruist, moge gelegen zijn; in welk geval de eigenaar binnen drie maanden na datum van publicatie dezer Proclamatie van deze zijne keuze schriftelijk kennis zal geven aan
den Veldkornet van de wijk waaronder hij thans sorteert,
alles met dien verstande dat er na het uitbrengen zijner
keuze als boven vermeld geene veranderiug daarin kan of
zal worden gebracht.
GOD BEHOEDE LAND EN VOLK!
Gegeven onder mijne hand, op dezen 26sten dag van
October 1882.
De Staatspresident, vertegenwoordigd
door het HEd. Driemanschap,
Namens hetzelve,
S..J. P. KRUGER,
Vice-President.
Op last,
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
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PROCLAMATIE

1
)

DOOR ZIJN HOOG-EDELE DEN STAATSPRESIDENT
VERrfEGENWOORDIGD DOOR HET HOOG-EDELE
DRIEMANSCHAP.

NADEMAAL bij Art. 173 van de Grondwet 2) bepaald
is dat voor de behoorlijke en werkdadige uitoefening van
het administratieve bestuur, aangehaald en omschreven in
Artt. 171 en 172 van gemelde Grondwet, 3) de Zuid Afrikaansche Republiek in distrikten zal worden verdeeld;
En nademaal het door den HEd. Uitv. Raad wenschelijk
is geacht de tegenwoordige lijn, bepalende de lijn tusschen
de distrikten Lijdenburg en Middelburg te wijzigen;
Distrikttllijn tusech.
Zoo is het dat de Regering der Zuid Afrikaansche RepuLijdenburg ~~1. Mid- bliek hiermede proclameert en bekend maakt, dat de grenslijn
delburg gewiJzigd. tusschen de distrikten Lijdenburg en Middelburg zal wezen als
volgt :-Van af de eerste wagendrift aan Olifantsri vier onderkant waar Elandsrivier inloopt; van daar regt door over de
Paardeplaats op Secocoenie's Berg tot aan Steelpoort, waar
de Houtboschloop inkomt; van daar naar de oude stad van
Maselle op de Oostelijke punt der kop waar Mapoch's kraal
op is tot bovenkant Vluchtkraal, op het hoogste van den
rand naar de gewezene plaats van Izaak Holtshausen (Honigkloof), over de plaatsen van F. Joubert (Doornkop), van
wijlen J ohs. Kruger (Suikerboschkop), R. C. O'N eil (Klipfontein), S. W. v. d. Merwe's plaats, tot naar de plaats van
J. C. Breijtenbach (Leliefontein).

Inleiding.

Aldus gedaan dezen 31sten dag van October, in het
jaar onzes Heeren 1882.
GOD BEHOEDE LAND EN VOLK!
De Staatspresident, vertegenwoordigd
door het HEd. Driemanschap,
Namens hetzelve,
S. J. P. KRUGER.
Vice-President.
Op last,
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
1) In verband hiermede zie V.R.B. 12 Nov. 1884, art. 1316 en Procl.
28 Maart 1885.
2) Zie ante bl. 61.
3) Zie ante bl. 61.
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CIRCULAIRE
aan Landdrosten, en Commissaris van Lichtenburg in zake
het Invorderen van Belasting.

Gouvernementskantoor, Pretoria, 3 Nov. 1882.
[Vervangen door Wet No. 10, 1885 en Bijlage No. 6, 1886.]

PROCLAMATIE
DOOR ZIJN HOOG-EDELE DEN STAATSPRESIDENT
VERTEGENWOORDIGD DOOR HET HOOG-EDELE
DRIEMANSCHAP.
NADEMAAL de Edel Achtb. Volksraad in zijne zitting
van den 23sten Junij 1882 1) bij art. 560 besloten heeft,
te bekrachtigen Uitvoerend Raadsbesluit art. 145, dd. 14 April
waarbij het rapport, uitgebragt door de Commissie ter regeling van de gronden in den boedel van McCorkindale en
hare recommandatie tot het uithouden van de plaatsen Osloop
en Geluk, alia.<; Metselklip, voor een dorp werd goedgekeurd.
Zoo is het dat ik bij dezen proclameer en bekend maak Proclamatie van
dat van af den 1sten dag van December 1882 op de ge- nieuwe dorp Piet
noemde plaatsen Osloop en Geluk, alias Metselklip, een dorp Retief.
zal aangelegd worden, onder den naam van "Piet Retiej,"
en dat de gemelde plaatsen, Osloop en Geluk, alias Metselklip een dorpsgrondgebied zal zijn, onderworpen aan de
administratie, de controle en het bestuur van de Regering
der Zuid Afrikaansche Republiek en dat de administratie en
het bestuur er van in handen zal gesteld worden van zoodanige ambtenaren als hierna door de Regering der Zuid
Afrikaansche Republiek zullen worden aangesteld.
GOD BEHOEDE LAND EN VOLK!
Gegeven onder mij ne hand te Pretoria, dezen 20sten
dag van November, in het jaar onzes Heeren een duizend
acht honderd twee en tachtig.
De Staatspresident vertegenwoordigd
door het HEd. Driemanschap,
N amens hetzel ve,
S. J. P. KRUGER,
Op last,
Vice-President.
W. EDUARD BOK, Staatssecretaris.
1) Zie Notulen van den Volksraad 1 gepub, Bijvoegsel tot Staatscowrant

13 Julij 1882.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

1146

[1882

PROOLAMATIE
DOOR ZIJN HOOG-EDELE DEN STAATSPRESIDENT,
VERTEGENWOORDIGD DOOR HET HOOG-EDELE
DRIEMANSCHAP.
NADEMAAL de Hoog-Edel Achtbare Volksraad m
zijne zittingen van den 22sten October 1881, bij art. 176 1)
en die van 7 Junij 11. bij art. 303 2) besloten heeft de
Regering op te dragen stappen te nemen om een dorp te
proclameeren op een geschikte plaats in het distrikt Waterberg, en nademaal door de Commissie met dat .doel door
de Regering benoemd, rapport is uitgebragt, recommanderende dat een dorp zal aangelegd worden op de navolgende plaatsen of stukken grond, te weten :
Gedeelte van Roodepoort, No. 2148, de Gouvernementsplaats Het Bad, No. 1798, Noodshulp, No. 329, en gedeelte
van Turfbult, No 2125.
En nademaal de Hoog-Edel Achtbare Volksraad, in
Proclamatie van
nieuwe dorp Har- zijne zitting van den 8sten Junij 11. bij art. 310 3) heeft
tingsburg di~Strikt
besloten dat het eerstvolgend aan te leggen dorp in de
Waterberg.
Zuid-Afrikaansche Republiek zal genoemd worden naar Professor Harting en alzoo gedoopt zal worden Jia1·tiugsburg,
zoo is het dat ik bij deze proclameer en bekend maak, dat
van af den 1sten dag van Januarij 1883, op de bovengenoemde
plaatsen een dorp zal aangelegd worden onder den naam van
"Hartingsburg," en dat de bovengemelde plaatsen een
· dorpsgrondgebied zu11en zijn onderworpen aan de administratie, de controle en het bestuur van de Regering der
Zuid-Afrikaansche Republiek en dat de administratie en
het bestuur er van in handen zal gesteld worden van zoodanige ambtenaren als hierna door de Regering der ZuidAfrikaansche Republiek zu11en worden aangesteld.
GOD BEHOEDE LAND EN VOLK!
Gegeven onder mijne hand te Pretoria, dezen 11den
dag van December, in het jaar onzes Heeren een duizend
acht honderd twee en tachtig.
De Staatspresident,
vertegenwoordigd door het HEd. Driemanschap,
Namens hetzelve,
S. J. P. KRUGER,
Op last,
Vice-President.
W. EDUARD BOK, Staatssecretaris.
1) Zie ante bl. 1017.
2) Zie ante bl. 1107.
B) Zie ante bl. 1107~
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1883.

PROOLAMA1 IE.
1

I)

NADEMAAL op den 11den November 1881, krachtens Inleiding.
een Volksraadsbesluit dd. 7 November 1881, Art. 353, 2) de
Proclamatie van nu wijlen Thomas Francois Burgers, Staatspresident der Z. A. Republiek, dd. 14 Mei 1873, waarbij alle
plaatsen in de wijk Ohrigstadsrivier, district Lijdenburg,
waren verklaard te zijn Publieke Goudvelden-bij Proclamatie
is teruggetrokken ;
Nademaal daardoor ook vervallen is de Proclamatie dd.
20 Januarij 1880, 3) door het Engelsche Tusschenbestuur uitgevaardigd;
Nademaal bij Acte, dd. 11 November 1881, door de
Regering der Z. A. Republiek, met goedkeuring van den
Edel-Achtbaren Volksraad, aan den heer David Benjamin,
zijne erfgenamen, opvolgers of regtverkrijgenden eene Concessie werd gegeven, hem het uitsluitend regt verleenende
om de gronden in die Acte van Overeenkomst omschreven,
te ontginnen en te bewerken, enz. ;
Nademaal verder bij verschillende andere acten Concessie
is gegeven op andere plaatsen in dezelfde teruggeroepen
Proclamatie bedoeld; en
Nadell}aal tengevolge dezer regtsoverdragt zekere bepalingen en wel voornamelijk Art. 18 der \Vet No. 6, 1875, 4)
op de vroeger als goudvelden bekende gronden zijn buiten
werking gesteld; en
Nademaal er klagten bij deze Regering zijn ingekomen
dat er nog personen zijn die inbreuk maken op de regten
aan deze en andere concessionarissen uitsluitend verleend;
Zoo maakt de Regering bij dezen bekend en procla- Plaatsen bij vroegere
meert-dat het duidelij k door een ieder moet worden ver- proclamatie niet
staan, dat de plaatsen hij de Proclamatie van 14 Mei 1873 meer als publieke
..
b h
d goudvelden te wor.
b ed oe ld , se d ert 1 1 NJovember 18 81 met
meer ZIJn en esc ouw den beschouwd en
kunnen worden te zijn publieke goud velden, en dat mitsdien personen belet daareen ieder wordt gewaarschuwd zich niet zonder verlof of ver- op te prospecteeren
·
·
·
·
glmmng
van den e1genaar
of concesswnanssen
op d"1e gron den en te delven.
t~. h~?even, om daarop te prospecteeren of te delven, zullende
ZIJ blJ overtreding ten strengste volgens wet gestraft worden.
. Verder wordt bij dezen door de Regering der Z. A. Repu- Bekendmaking dat
bhek, krachtens de magt aan haar verleend bij Volksraads- art. 5 en 18 van Wet
1) Zie
art. 269.
2) Zie
3) Zie
4) Zie

goedkeuring van deze Proclamatie door V. R. B. 11 Juni 1883,
ante bl. 1043.
Governrnent Gazette 27 Januari 1880, No~ l60.
ante bl. 627.
·
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No. 6, 1875, verval- besluit dd. 27 Junij
len zijn.
en geproclameerd :

1882, Art. 583, 1) nog bekend gemaakt
dat op grond van het bovenstaande de
Artikelen 5 en 18 der Wet No. 6, 187.5, 2) zijn vervallen en
verder al die artikelen dier wet evenzoo vervallen zijn welke
in strijd zijn met de speciale Regulaties in deze materie door
de Regering gemaakt of nog te maken, tot tijd en wijle in
de aanstaande zitting van den Ed. Achtbaren Volksraad, verder voorzieningen daaromtrent zullen zijn of worden gemaakt.
GOD BEHOEDE LAND EN YOLK !

Gegeven onder mijne hand, na gehoord en daartoe besloten
te hebben in de zitting van den Uitvoerenden Raad te Pretoria,
Z. A. Republiek, op dezen 27sten dag van Januarij 1883.
De Staatspresident vertegenwoordigd door
het H.Ed. Driemanschap,
N amens deze,

Op last,
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.

S. J. P. KRUGER,
Vice-President.

VOLKSRAADSBESLUIT, 1.5 MEI 1883.
Toekenningvan£25
Art. 71. De Volksraad, gelet hebbende op de corresponvoor eene noodkerk dentie door de Regering gevoerd met den Secretaris der Bouwen £ 300 voor ee~e Commissie voor de Hervormde Kerk in het district Zoutpanspermanente kerk m
.
d' d
· ·
d
· d
bet district Zout- berg, Inge Ien
per miSSIVe van en Staatssecretans, ato
pansberg.
1.5 Mei 1883, waarbij aan die Commissie eene speciale toelage

wordt toegekend van £2.5 voor het bou wen van eene noodkerk; gelet hebbende op de bijzondere omstandigheden waaronder het dorp Schoemansdal in der tijd, tengevolge van een
zamenloop van ongunstige gebeurtenissen is verlaten-waardoor het onmogelijk was destijds de noodige protectie te
verschaffen, besluit onder deze buitengewone omstandigheden
de toezegging van £2.5 voor een noodkerk goed te keuren
en de Regering verder te magtigen om bij den eventuelen
bouw van een permanente kerk in het district Zoutpansberg
eene verdere toelage ocok daarvoor toe te kennen, zooals 'slands
schatkist moge toelaten, geen £300 te boven gaande, zonder
Uitleg van de bedoe- dat door deze toekenning aan de Regering eenigerlei regt
ling van dit besluit. wordt verleend om bijdragen voor den bouw van andere
kerken te leveren, waartoe de Regering onder de bepalingen
van het vrijwillig beginsel niet geregtigd is.
1) Zie ante bl. 1110.
2) Zie ante bl. 623 en 627.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

1883]

1149
VOLKSRAADSBESLUITEN, 17 MEI 1883.

Art. 82. Aan de orde komt nu weder naar aanleiding
van art. 18 van de Aanspraak eene missive van ZEd. Gestr.
den Staatssecretaris, dd. 16 Mei 1883, inhoudende Uitvoerende
Raadsbesluit art. 28, dd. 19 Februarij 1883, luidende als
volgt: (v.R.R. 120/83.)
"Aan de orde de behandeling der stukken vervat onder Verzoek van C. J.
R 4501/82, waarin de heer W. A. Smith namens den heer Muller, Ha:as~raal,
·
·
d d
· ·
om authonte1ten te
C. J. Muller verzoekt at en authonteiten te Potchefstroom Potchefstroom van
kennis mogen word en gegeven dat de Uitv. Raad, bij besluit zeker Uitv. Raadsvan den 21sten FebruariJ. 1866 aan W. J. Otto destiJ'ds besluit kennis te
·
'
'
eigenaar van de plaats Haaskraal,
een zeker recht heeft
toe- geven ·
gekend om onder zekere voorwaarden een watervoor uit te
halen in de dorpsgronden van Potchefstroom, opdat de tegenwoordige eigenaar dier plaats, de heer Muller, ongestoord
met dit werk moge voortgaan.
De Uitv. Raad, in aanmerking genomen hebbende het
feit dat gemeld Uitv. Raadsbesluit niet door den Volksraad
is bekrachtigd, besluit, na den heer Smith dienovereenkomstig
berigt te hebben gedaan, de zaak ter behandeling voor te
leggen aan den HoogEd. Achtb. Volksraad in zijne aanstaande
zitting, ten einde het Uitv. Raadsbesluit bekrachtigd te krijgen
onder de voorwaarden in gemeld Uitv. Raadsbesluit vervat
ten behoeve ook van den tegenwoordigen en de aanstaande
eigenaars der plaats Haaskrraal."
Uitv. Raadsbesluit dd. 21 Februarij 1866, art. 114, is
van den navolgenden inhoud:
"Een verzoek van W. J. Otto om een watervoor te
mogen uithalen in de dorpsgronden van de plaats Haaskraal
annex het dorp Potchefstroom.
Besloten dit verzoek toe te staan onder de volgende
bepalingen :
a. Zal al het dorpsvee niet mogen gehinderd word en;
b. Geen aanspraak op schutregten, als de voor gehinderd wotd.t, zal mogen geeischt worden;
c. Behoorlijke bruggen voor rijtuigen en wagens zullen
in den dorpsgrond over de voor moeten gelegd
worden waar de algemeene wegen doorgaan of
zullen doorgaan."
. Art. 83. "De Raad gelet hebbende met betrekking tot Goedkeuring van
U1tv. Raadsbesluit art. 28, dd. 19 Februarij 1883, nu aan de Uitv.Raadsbesluiten
orde, besluit Uitv. Raadsbesluit art. 114 dd. 21 Februarij betreffen?-e Water1
186?, goed te keuren en de Regering op 'te dragen om toe;:~~~:~ ~a~o;~~:
te z1en dat de bepalingen in dat Uitv. Raadsbesluit stiptelijk chefstroom.
worden uitgevoerd."
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VOLKSRAADSBESLUIT, 18 MEI 1883.
Art. 88. Naar aanleiding van art. 18 van de Aanspraak
kwam nu weder aan de orde missive van ZEd. Gestr. den
Staatssecretaris dd. 16 Mei 1883, inhoudende copij van Uitv.
Raadsbesluit dd. 19 Februarij, art. 29, luidende als volgt:
(V.R.R, 125/83).
"Aan de orde Wet No. 5, 1870 1), Instructie voor den
Landmeter Generaal en daarvan art. 11.
De Uitv. Raad van meening zijnde dat genoemd artikel
aanleiding zou kunnen geven tot het maken van misbruik,
aangezien de grootte van eene plaats daarin niet wordt
bepaald;
Besluit aan den Ed. Achtb. Volksraad bij zijne aanstaande zitting voor te stellen dat aan het slot van genoemd
artikel zal worden bijgevoegd de navolgende woorden:
""Met dien verstande echter dat de verschillende stukken van twee of meer plaatsen, te zamen niet grooter mogen
zijn dan een volle plaats of 37 50 morgen, tenzij de bedoelde
stukken grond van een vroeger op een burgerregt grooter
uitgegeven plaats is, hetwelk alsdan valt onder Volksraadsbesluit art. 739, dd. 6 Julij 1882, 2) of onder speciale goedkeuring der Regering." "
Toevoeging aan art.
Art. 89. De Raad gelet hebbende op Uitv. Raadsbesluit
11 van Wet No. 5, dd. 19 Februarij 1883, art. 29, keurt de daarin vermelde
1870.
toevoeging aan art. 11 van de Landmeters Instructie in Wet
No. 5. 1870 goed.

VOLKSRAADSBESLUITEN, 21 en 22 MEI 1883.
Uitstel van zekere
bepalingen vervat
in art.3.afd.a,der
Wet No. 2, 1883.

Art. 110. "De Raad gelet hebbende op Artikel 3, letter a
(van de Krijgswet No. 2, 1883), wenscht de bepaling daarin
vervat, met het oog op het verschil van gevoelen in den Raad,
vooreerst niet te bekrachtigen, doch de behandeling dezer
zaak uit te stellen tot de aanstaande zitting voor zoo ver
betreft de werkzaamheden der commissie, zullende de oproeping tot dien tij d toe geschieden door den Veldcornet, zoo
als onder de wetten nu van kracht 3). De Raad stelt zich
verder ten doel om in dezen tusschentijd over dit punt vooral
het volksgevoelen in te winnen."
"De Raad besluit dat het nu genomen besluit zal ge·
plaatst worden onder letter a van art. 3."
Art. 113. Aan de orde is nu letter b van art. 3. van de
Concept-Wet op de Krijgsdienst.
1) Zie ante, bl. 373.
2) Zie ante bl. 1129.
3) Zie Wet No. 2, 1876, ante bl. 649.
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Art. 114. De Raad besluit dat letter b en zoo ook c, d, Uitst~l van zekere
e fen g voorloopig onveranderd zullen blijven, onder voor- ~ep~1mf-en van .;;tt
behoud ~an de bepaling vervat in Volksraadsbesluit Art. 110, No~ 2; 1 ~8;an e
dd. 21 Mei 1883, en dat er aan den voet van letter g eene
verwijzing -zal gesteld worden van den navolgenden inhoud:
"Zie over letter b tot en met g Volksraadsbesluit Art. 110,
dd. 21 Mei, 1883." 1)

VOLKSRAADSBESLUIT, 7 JUNIJ 1883.
Art. 257. ZHEd. de Staatspresident verzocht nu dat de
Raad van de orde moge wijken om, ingevolge Art. 18 van
de Aanspraak, in behandeling te nemen Uitv. Raadsbesluit
Art. 13B, dd. 13 Mei 1883.
De Raad vereenigde zich met dit verzoek en alzoo kwam
aan de orde het navolgende besluit (v.R.R, 156/83).
Aan de orde: "Wijziging van Art. 128 van de Grandwet, handelende over Landdrosten :
"Besloten, aan den E. A. Volksraad voor te stellen in
dat artikel de woorden: "En den ouderdom van 30 jaren
bereikt hebben, te schrappen.
Art. 258. "De Volksraad besluit het verzoek van de Voorloopige veranRegering vervat in Uitv. Raadsbesluit Art. 13 B van 31 dering van art. 128
.
'
'
' .
der Grondwet over
Me1 1883, toe te staan en te bepalen dat Landdrosten mmstens Landdrosten.
den ouderdom van 25 jaren moeten bereikt hebben, en dat
deze bopaling voorloopig voor een jaar van kracht zal zijn,
en aan de leden op te dragen om bij de eerstvolgende zitting
van den Raad het gevoelen hunner kiezers daaromtrent aan
den Raad voor te leggen." 2)

VOLKSRAADSBESLUIT, 8 JUNIJ 1883.
Art. 264. Bij de heropening kwam op verzoek van
ZHEd. den Staatspresident weder aan de orde art. 18 van de
Aanspraak, en in verband daarmede eene missive van de
Regering, dd. 8 Junij 1883, met Uitv. Raadsbesluit, art. 263,
dd. 19 Januarij 1882. Het Uitv. Raadsbesluit luidt als volgt:
(V.R.R. 161/83].
"Aan de orde,
. Verzoek van den Kruidmagazijnmeester H. P. A. Pretorms een zeker stukje grond, in het kamp gelegen, te mogen
1~ Zie verder V.R.B. 2 Junij 1885, Art. 272, waarbij de uitgestelde
afdeelmg~m geheel en al herroepen zijn.

2) D1t besluit herroepen door V.R.B. 13 Jalij 1885, Art, 825, waardoor de bepalingen der Grondwet wederom in kracht getreden zijn.
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gebruiken, onder conditie, van dien grond behoorlijk te ommuren, voor den tijd van vijf achtereenvolgende jaren.Besloten : dit verzoek toe te staan.
ZHEd. de Staatspresident verzocht dat eene andere
missive van denzelfden datum en een ander Uitv. Raadsbesluit, dd. 22 Mei 1882, art. 203, van een dergelijken inhoud,
gelijk met het bovenstaande in behandeling mogt worden
genomen. Dit Uitv. Raadsbesluit was van den navolgenden
inhoud: [v.R.R. 160/83].
"Aan de orde,
Verzoek van ZHEd. den Vice-President, een stukje grond
gelegen in het kamp, voor een tuin te mogen gebruiken,
zoolang de Regering er niet anders over beschikt.
Besloten: dit verzoek toe te staan, op conditieJ die grond
af te sluiten en te omheinen.
Gebruik v. gedeelte
"De Volksraad besluit de handelingen van de Regering,
der Do.rpsgronden te vervat in de Uitv. Raadsbesluiten thans aan de orde goed te
Pretona aan zekere keuren en draagt de Regering op om verder 0ver den grond
personen toegestaan.
.
.
.
bedoeld 1n de U1tv. Raadsbeslmten thans aan de orde te bepalen als behoorende aan het kamp, door de Tusschen-Regering
opgerigt, altoos onderhevig aan verslag aan den Volksraad
en onderworpen aan de Dorpsregulatien."

VOLKSRAADSBESLUIT, 11 JUNIJ 1883.

Goedkeuring van
Proclamatie,
27 Januarij 1883.

Art. 268. ZHEd. de Staatspresident verzocht nu, dat, in
verband met Art. 9 van de Aanspraak in behandeling mogt
genomen worden, Uitvoerende Raadsbesluit, Art. 16b, dd.
9 Junij 1883.
De Raad vereenigde zich met dit verzoek en aldus kwam
dit Uitv. Raadsbesluit met de proclamatie daarin bedoeld aan
de orde. Het Uitv. Raadsbesluit was van den navolgenden
inhoud : " Aan de orde :
"Proclamatie gepubliceerd in Staat.c;;co~want No. 102, van
1 Februarij 1883, en gedateerd 27 Januarij 1883.
Besloten dezelve ter goedkeuring en bekrachtiging aan
den Edel Achtb. Volksraad voor te leggen. Met dien verstande, dat deze proclamatie van kracht zal blijven tot dat
op dat punt nadere voorzieningen gemaakt zijn." [v.R.R.
162/83
Art. 269. De Raad hechtte nu bij acclamatie zijn goed·
keuring aan het Uitv. Raadsbesluit aan de orde en bekrachtigde
de Proclamatie van den 27sten dag van Januarij 1883 1).
1) Zie ante, bl. 1147.
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VOLKSRAADSBESLUIT, ]2 JUNIJ 1883.
Art. 278. "De Volksraad, gelet hebbende op de Concept- Concept Wet op
Wet op de Districts-Raden, stelt dezelve voorloopig en tot de Districts-R~den
. wer1nng
. en d raag t aldus No.
6, 188 ... , voor~
aanstaan d e z1'tt'mg van d en R aa d 1n
loopiO' iu werkiuO'
de Regering op dezel ve in zoodanige districten als waar ze gesteld.
wordt begeerd als een tijdelijke maatregel in werking te brengen. De Volksraad besluit tevens dat alle wetten in strijd
met deze Concept-Wet bU deze worden en zijn herroepen." 1)
h

VOLKSRAADSBESLUIT, 15 JUNIJ 1883.
Art. 344. Na eene verdaging van 15 minutcn kwam
aan de orde, naar aanleiding van art. 18 van de a~nspraak,
een misr:ive van de Regering, dd. 15 Junij 1883, a.anbevelende
de in werking stelling van Wet No. 2, 1874. Zij was van
de navolgende inhoud. [v. R. R. 168/83].
"Gou vernementskantoor,
Pretoria, 15 .Junij 1883.

I

Hiernevens heb ik de eer u te doen toekomen de correspondentie door de Regering gevoerd met betrekking tot het
in werking stellen van Wet No. 2, 1874.
Namens ZHEd. den Staatspresident heb ik nog de eer
de in werking stelling dier wet ten sterkste aan te bevelen.
Ik heb, enz.,
(w. g.) W. EDUARD BOK,
Staatssecret.aris.
De correspondentie aantoonende dat de standaard-maten
en gewigten waren gearriveerd en de Wet No. 2, 1874, werderl
voorgelezen.
~rt. 345. "De Raad gelet hebbende op de missive der Rege1ing gemagtigd
Regenng, dd. 15 Junij 18~3, en op de bepalingen van Wet We', No. 2: 1874, .
~o. 2. 1~74, magtigt. de Regering bij deze~ de Proclamatie ~:e;~i~~~~ 1 t~~ 1 ~~~;~
~edoeld 111 art. 17 d1er \V"'" et 2) af te kond1gen, de wet aldus
In werking te brengen en alle zaken in verband er mede
te regelen."
~-------~------

1) V.R.B. 11 en 12 Augustus 188G, Art. 14 t 1 en 1415.

2) Zie ante bl. 564.

73
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PROCLAMATIE
DOOR ZIJN HOOG-EDELE DEN STAATSPRESIDENT.
NADEMAAL bij Art. 173 van de Grondwet bepaald is
dat voor de behoorlijke en werkdadige uitoefening van het
administratieve bestuur, aangehaald en omschreven in Artt.
171 en 172 van gemelde Grondwet, de Zuid Afrikaansche
Republiek in districten zal worden verdeeld;
En nademaal door den EdelAchtbaren Volksraad bij
Volksraadsbesluit, art. 463, dd. 19 Junij 1882, 1) is besloten,
de Regering te magtigen Lichtenburg als een district te
verklaren volgens wet, met zoodanige grenzen als de Regering
in het belang van zekere memorialisten en in dat van het
algemeen zal dienstig en raadzaam oordeelen;
Proclamatie van
Zoo is het dat ik, namens de Regering der Zuid-Afrig:enslijnen, district kaansche Republiek, hiermede proclameer, verklaar en bekend
Lwhtenburg.
maak, dat ik vastgesteld en gevestigd heb, en hiermede
vaststel en vestig het district L1:chtenbu,rg, welk district het
grondgebied, door de navolgende grenslijnen omschreven,
bevatten zal :
::nleiding.

TUSSCHEN POTCHEFS'l'ROOM EN LICHTENBURG :

Tusschen Potchef- Van Tafelkop, plaats van Thompson, van daar naar Wildfontein,
stroom en Lichten- plaats van Du Toit; van daar naar Vaalbank, plaats van
burg.
J. Booijsen; van daar naar Goedvooruitzicht, plaats van

J. Scholtz; van daar naar Paardeplaats; van daar met transportpad gaande over Leeuwfontein, Doornfontein, Blinkklip,
Vaalboschfontein, tot waar genoemd pad de lijn van Bloemhof raakt.
TUSSCHEN CHRISTIANA EN LICHTENBURG:

Tusschen Christiana Waar genoemd pad de lijn ·van Bloemhof raakt; van daar
en Lichtenburg.
met een regte lijn naar Leeuwfontein, plaats van J. Van Wijk;

van daar naar de plaats Kareefontein, van A. Van Wijk;
van daar naar de plaats Katbosfontein, van Jac. Bretenham;
van daar naar de plaats Doornpan, J. Barnaard; van daar
met een regte lijn naar de Con ventiebaken, bij de oude
murage van Lichtenburg aan Hartsrivier.
TUSSCHEN LICHTENBURG EN ZEERUST :

Tusschen Lichtenen Zeerust.

Van Tafelkop, plaats van 'rhompson, over Kruidfontein, plaats
van Liebenberg; van daar naar Duikfontein, plaats van Snijman; van daar naar W onderfontein, plaats van N ortje; van
1) Zie ante bl. 1108.
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daar naar Malopoo's Rivier Oog; van daar met den stroom tot
waar hij de Conventielijn raakt; met• de Conventielijn tot
naar de baken van Liebenberg aan Hartsrivier. 1)
En ik verklaar en proclameer verder, dat ik opgerigt, Oprigting van Landvastgesteld en gevestigd heb en hiermede oprigt vaststel en d:osthof ten dorpe
.
'
Lwhtenburg.
v'estig een Hof van Lan ddrost ten dorpe L1chtenburg of op
zulk een andere plaats binnen voorzegd district Lichtenburg
te worden gehouden als hierna of van tijd tot tijd behoorlijk
voor en binnen gezegd district zal worden bekend gemaa.kt.
En ik verklaar en proclameer verder, dat, van af en na District Lichtenburg
den lsten September het •district
Lichtenburg zal zijn binnen JUriS
?n(~edr~ot;pen
aran d
.
•
•
1c 1evan Jan en onderworpen aan de J unsdiCtie van het Hof van Land- drost en andere
drost door deze proclamatie opgerigt, vastgesteld en gevestigd, ambtenaren.
en aan de authoriteit van een Landdrost en andere ambtenaren als benoemd, verkozen of hierna aangesteld zullen
worden voor de admini:=;tratie van het district, en r,al ophouden binnen en onderworpen te zijn aan de jmisdictie en
authoriteit van eenig ander Hof van Landdrost of aan eenig
ander ambtenaar of ambtenaren onder wien eenig gedeelte
van gezegd district vroeger geplaatst was.
li~n ten einde misverstand te vermijden met betrekking I.I_Igeval waar grens·
tot de J•urisdictie van het Hof van den Lar1ddrost van Lich- hJn. een plaats mogt
.
krmsen zal zulke
tenburg of van zulk een ambtenaar of ambtenaren als h1erna plaats in het district
aangesteld, gekozen of benoemd mogen worden voJr de ad- behooren waar aanministratie van het gezegde district, proclameer ik en maak leg of w?onstede
1 m
· 1e
· d er geva
. l waarm
· d e grens 1IJn
.. andere
gelegen 1s of tot het
1'k h'1ermed e b ek en d , cat
district na de
van genoemd district een plaats of boerderij rnogt kruisen, keuze des eigenaars.
zulke plaats of boerderij zal verstaan worden in het district
te behooren in welke de aanleg of woonstede van den eigenaar of occupant gelegen is, tenzij dat de eigenaar van zoodanige plaats niet moge verldezen te behooren tot het district
waarin zijn aanleg of woonstede gelegen is, doch tot het
aangrenzende district waarin het and ere gedeelte zij ner plaats,
aldus door de lijn gekrui"t, moge gelegen zijn; in welk geval
de eigenaar binnen drie maanden na datum van publieatie
dezer Proclamatie van deze zijne keuze schriftelijk kennis zal
geven aan den Veldcornet van de wijk waaronder hij thans
sorteert, alles met dien verstande dat er na het uitbrengen
zijner keuze als boven vermeld, geene verandering daarin
kan of zal worden gebragt.
GOD BEHOEDE LAND EN VOLK!
Gegeven onder mijne hand op dezen 15den dag van
Junij 1883.
S ..T. P. KRUGER,
Staatspresident.
\V. EDUARD BOK.
Staatssecretaris.
1) Zie verder Proclamatien 16 Jnnij 1884 en 2 Maart 1885.
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VOLKSRAADSBl£SLUIT, 18 JUNIJ 1883 .

•

Art. 363. Aan de orde: het rapport ten opzigte van
recommandatie der Commissie om de reeds verleende concessies goed te keuren.
Goedkeuring van
Art. 364. "De Raad gelet op het verslag van de Gouda!le door de Rege- concessie-Commissie en daarvan het eerste gedeelte met name
~~~~ce::f~:~nde
de aanbeveling door de Commissie van de bekra?htiging door
den Ed. Achtb. Volksraad, van de door de Regermg verleende
goudconcessien sedert die verleend aan den heer David Benjamin van Kaapstad, besluit zich met de aanbeveling van
genoemde commissie te vereenigen en alle door de Regering
sedert de aan den heer David Benjamin verleende concessie
tot heden te bekrachtigen."
Art. 365. Aan de orde is nu het rapport der Commissie
ten opzigte van de beloofde concessies.
Goedkeuring van
Art. 366. "De Raad, lettende op punt 2 van het rapport
aangevraagde e~ toe- van de Goudconcessie-Commissie, met name de aangevraagde
gezegde concessles. en door de Regering beloofde en toegezegde concessies, zoowel
op private als op Gouvernementsgronden:
Besluit de toegezegde concessies door de Regering goed
te keuren en de Regering op te dragen die zoo spoedig
mogelijk definitief te verleenen." 1)

WET No. 1, 1883.

2
)

op het delven van en handel drijven in edele metalen en
edelgesteenten in de Z. A. Republiek.

Goedgekeurd en vastgesteld bij Volksraadsbesluit
dd. 21 Junij 1883, Art. 402.
Herroeping van
vroegere wetten.

1. Alle wetten en regulatien hiermede in strijd worden
bij dezen herroepen.
1) Zie verder in verband met Concessies V.R.B. 19 Julij 1883, art. 849.
2) Zie Bijvoegingen bij V.R.B., 27 Julij 1883, Art. 942; Voorloopige
Regulatien bep. door Uitv. Raad, S. C. 8 Mei 1884 No.169; Proclamatie
dd. 17 Juni 1884, S. C. 19 Juni 1884, No. 175: Goedkeuring vandezelve
door V.R.B. 18 Aug. 1884, Art. 155; V.R.B. 22 Oct 1884, Art. 988; Bijlage
tot Wet No. 1, 1883, goedgekeurd door V.R.BB. 27 Oct. 1884, Art.
1039-1056; Gouv. Kennisg. No. 327, dd. 18 Nov. 1884, S. C. 4 Dec.1884.
No. 202; Verder: V.R.B. 26 J uni 1885, Art. 565; Wet No. 8. 1885; Bij·
voeging omtrent Heerenregten op Concessies V.R.B. 30 Julij 1885, Art.
1074: Prijs van standplaats licentie volgens Art. 67 der Wet bep. bij G. K.
No. 173, dd. 20 Aug. 1885 en Art. 71 buiten werking gesteld bij G. K.
No. 172, dd. 20 Aug. 1885, S. C. 26 Aug. 1885, No. 240. Deze Kennis·
geving herroepen door G K. No. 1.53, dd. 21 Julij 1886, S. C. 28 Julij 1.886,
No. 288; Wijziging van Art. 82, door V.R.B. 30 Julij 1885, Art. 1074 en
Wijzigingen gemaakt in Wet No. 8, 1885, door V.R.B. 28 Julij 1886
Art. 1222.
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2. Het eigendom in, en mijnregt op alle edelgesteenten Eigendom en mijnen edele metalen behooren aan den Staat, met uitzondering regt op edelgesteennogthans van alle vroegere wettige overmaking van dat regt ~~~a~ehoort aan den
door mid del van concessie aan private person en of vennootschappen.
3. De Staatspresident heeft de magt, op ad vies en met Magt van President
toestemming van den HEd. Uitvoerenden Raad eenige Gou- om een~? Gouvern.
'
· d plaats blJ gedeelte
vernements plaats of p I aatsen of ge d eelte eener plaats, In e te proclameeren en
Staatsconrant te proclameeren en open te zetten voor publieke open te zetten.
delverijen.
4. W aar goud in betaalbare hoeveelheid gevonden wordt Eigenaar op private
op private eigendommen, daar zal de eigenaar de voorkeur gronden he~ft voor. Ul't t e nemen t ot h et Ul'tsI Ul't en d d eI ven keur
tot mtnemen
hebb en eene concess1e
van concessie
binen bewerken van goud op zoodanig eigendom, onder zoo-nen zes maanden.
danige bepalingen als de Regeering zal goed vinden. Indien
hij binnen zes maanden na publicatie door de Regering in de
Staatscourant dat er goud in betaalbare hoeveelheid op zoodanige plaats g~vonden is, van deze voorkeur geen gebruik
maakt, zal de Regering het regt hebben door middel van
arbitrage hem de waarde van het eigendom uit te betalen en
zoodanige plaats zal alsdan geregistreerd worden als Gouvernements eigendom.
5. De Regering heeft het regt op eenige Gouvernements- Regering regt congronden concessies uit te geven waar zulke niet opengezet cessies 0 ~ Gouvem.
" voor open d e1veriJen.
"
grondeu 'Rlt te geven
ZlJn
6. De Gouvernementsgronden gepubliceerd als goud- Opmeting van Gouv.
velden moeten zoo spoedig mogel~jk opgemeten en in kaart gronden.
gebragt worden, als ook de bakens aan den Goudcommissaris
aangewezen worden.
7. Voor ieder geproclameerd goudveld zal de Regering Aanstelling van
een bevoegd persoon als Goudcommissaris aanstellen wiens Goudcommissaris
salaris door den Uitvoerenden Raad bepaald zal wor'den tot door Regering.
nader besluit van den Volksraad.
8. Aan den Goudcommissaris zal een klerk word en toe- Capaciteit van klerk.
gevoegd, die tevens klerk zal zijn van het Delvers-Comite,
Publieke Aanklager en Griffier.
9. De Goudcommissaris zal oppertoezicht hebben over Goudcommissaris
het goudveld of de velden, waar hij jurisdictie heeft. Hij zal oppertoezigt over
tevens bekleed zijn met de magt om alle zaken betrekkelijk goudvelden.
de delverijen te regelen en te besturen op de best mogelijke
wijze. Hij zal ook letten op de gerieven van de delvers en Verdere pligten van
alles doen wat strekken kan tot bevordering van den bloei Goudcommissaris.
der delverijen en van den gezondheidstoestand van hare bevolking.
10. Het is den Goudcommissaris verboden om claims te Goudcommissaris
hebben op eenig goudveld waar hij Commissaris is tevens belet claims te
zal
.. 'h et ZIJ·· d'1rect of m
. d'Irect , eemger
' . I e1. hebben
nog handel
h hiJ' n'Ie t ~~reg t'1gd ZlJn,
te drijven.
an del te dnJ ven of agentschap waar te ne men van welken
··
f.tf.trd ook, nog eenig aandeel te houden in eenig yenrwot-:
~=Jphap van delvers of handelsbezigheid.
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Uitreiken van pro·
De Goudcommissaris zal prospectie-licenties kunnen uitspectie-licenties bin- reiken geldig binnen een omtrek van niet meer clan 25 mij1en
nen omtrek van 25 buiten de grenzen van hot geproclameerd goudveld waa.rover
mij !en.
hij Commissaris ir:. Elke Landdrost zal mede zoodanige
prospectie-licenties kunnen uitreiken binnen de limieten van
van zij n district.
Boekhouden van
11. De Goudcommissaris zal verpligt zijn behoorlijk boek
Goudcornmissaris. te houden van alle inkomsten en uitgaven, hij zal tevens
behoorlijke registers houden van alle licentien of regten door
hem aan personen of vennootschappen toegekend, en wel op
de volgendo wij ze:
a. Een register van alle handelslicentien.
Reg. v. handelslic.
b. Een register van alle licentien uitgereikt voor
Register v. delversdelvers op de goudvelden.
licenties.
c. Een register van alle prospect-licentien uitgereikt
Register v. prospectlicenties.
voor delvers op private gronden, met vermelding
van den eigenaar en naam der plaats waarop gograven wordt. Geen prospectie-licentie zal verleend
worden om op private gronden te delven clan
alleen met toestemming van den eigenaar.
Register van waterd. Een register van alle toegekende regten voor waterregten.
leidiugen, claims, enz.
Maandstaten aan
Hij zal voorts verpligt zijn maandelijks behoorlijk zijne
Thesaurierte zenden staten op te zenden aan den Thesaurier-Generaal, en de landsen golden storten. gelden in zijn bezit aan diens kantoor te storten.
Kiezing van Delvers12. De Goudcommissaris zal een eo mite, bestaande uit
Comite.
negen leden, laten kiezen nit de houders van, hetzij hande18of claimlicentien, voor den tjjd van niet meer clan zes maanden, waarna de leden tenzij z~j herkozen worden, zullen
moeten aftreden.
Delvers-Comitedoor
13. Genoemd comite zal den naam dragen van Delversli~entieh~~lders :e Oomde, en wordt gekozen door alle licentiehouders, hetzij
klezen. b\J publleke handela~rs delvers of anderzins door eene publieke stemst-·mrnmg
'
'
'
'
·
ming, na kennisgeving van minstens 14 dagen, door het aannlakken van eene publieke kennisgeving aan de deur van
het kantoor van den Goudcommissaris. De Goudcommissaris
zal Voorzitter zij n van het Delvers-Comite.
Bepalingen en regn14. De Goudcommissaris zal te zamen met het Delverslatien door Cornite Comite van tijcl tot tjjd zulke bepalingen en regulaW~n opop te trek ken, onder- trekken als geschikt zullen zijn voor de plaatseliJ'ke verworpen aan goed. h ' cl
cl lcl
l :. .
keuringderRegeringeisc te_n er gou ve en, en a.tlJd In overeenkomst met de
becloelmg der Volksraadsbeslmton, welke regulaties clan ter
goedkeuring aan het Gouvernement worclen opgezonclen.
Goudcommissaris
15. In geval er geen Delvers-Comite kan worclen geconzal in. zekere geval- stitueercl, of inclien zooclanig Comite zal ophouden te bestaan
lPn phgten Yan
·
· d e vole
1 magt hebben van, en cl'e
Cornite vervullen. za 1 cl e GTOll cl comm1ssans
pligten vervullen die volgens de regulaties op zoodanig Comite
berusten. In geval er een vacature ontstaat in het Comite,
zal de Commissaris die onverwijld door eene pnhlieke ver·

kif)Zing doen aanvnllen.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

1883]

1159

16. De Staatspresident zal de magt hebben om maat- Staatspresident zal
regelen te nemen voor de oprigting van een politiemagt, en P?Iitiemagt oprigten
..
d k l"k
t d1e onder beyelen
verder om zulk e stappen t e nemen al s h lJ noo za e lJ mog van Commissaris
achten voor het algemeen welzijn en de orde van de Goud- zal zijn.
velden. Genoemde politiemagt zal staan onder bevel van den
Goudcommissaris.
17. Het volgende zal in acht genom en word en door den Pligten van GoudGoudcommissaris:
commissaris.
a. Dat geen persoon zonder behoorlijke licentie eenige Geen handel zonder
handel zal drijven of delven zal.
Iicentie.
b. Dat zijn klerk of klerken behoorlijk boek en notu- Behoorlijk boek- en
len houden van alle zaken in zijn hof behandeld notulen houden der
.
d
..
d h
.
d klerken en verant0 f b esl1st, en
at ZlJne on er oonge en on er-woordingdergelden.
geschikte ambtenaren hunne pligten behoorlijk
vervullen, en verantwoording doen van alle opdragten aan hen gedaan of gelden door hen
ontvangen.
c. Dat alle Gou vernementskantoren, gebouwen, ge- In orde houden der
vangenissen, ten ten, goederen, enz. in behoorlijke Gouv. gebouwen.
orde worden gehouden.
d. Dat alle invoergelden volgens tarief op goederen Behoorlijke invorvan het buitenland ingevoerd en waarvoor nog dering van invoerniet betaald is, behoorlijk worden ingevorderd. regten.
18. Ieder delver of licentiehouder zal, wanneer daartoe Delver of licentiegeroepen hulp verleenen ter bewaring van publieke orde houderverpligt. hulp
'
.
.
.
.
' te verleenen onder
op straf van verhes van hcent1e of anderzms, een boete de boete.
som van £25 niet te boven gaande.
19. Eenig persoon binnen de limieten van een geprocla- Verbeuring van
meerd goudveld zich schuldig makende aan opstand rebellie regten en goederen
.
.
. '
. behoorende aan perof eemgen onwett1gen tegenstand tegen de Regermg of wett1g sonen schuldig aan
gezag op de goudvelden, zal boven en behalve de straf door opstand, rebellie etc.
de wet voor zoodanige overtreding bepaald, al zij ne regten
en goederen gelegen op gezegd goudveld, verbeuren, ten
gunste van de Regering. De persoon of personen op wier
informatie eenig persoon van een of ander der bovenvermelde misdaden schuldig gevonden wordt, zal geregtigd zijn
op de helft van de waarde der verbeurd verklaard0 goederen.
!!.et beginsel in dit artikel neergelegd zal ook van toepassing Dit beginse~ ook
ZIJn op alle delverijen onder concessie behoudens de voor- van t~~passmg 0 P
delvenJen onder
'
.
d
waa~ den _van overeenkomst tusschen de Regenng en e con- concesl!de.
cesswnanssen.
20. Ieder persoon, geen handelslicentie hebbende en Handel .en d~lven
nogthans handel drijvende zal schuldiO'
zijn aan de straf- zonder hcentie straf·
0
be r
'
.
•
baar met boete subs•
. pa ~ngen van 's lands wet; en 1eder p2rsoon die zonder gevangenis.
hcent1e delft of graaft naar goud, zal onderhevig zijn aan
eene boete van niet minder dan £5 en niet meer dan £25
voor e~ke overtreding, of bij gebreke van betaling aan gevangemsstraf met of zonder harden arbeid voor niet minder
dan eene maand en niet meer dan zes m~anden.
Niernand zal eenige handel hoegenaamd mogen drijven Speciale lioentie
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vereischt voor ban- in ruw goud of ongeslepen edelgesteenten, waaronder begredel in ruw goud of pen is het koopen of verkoopen, het ruilen of verruilen van
~ngte~~ept en edelge- zoodanig ruw goud of ongeslepen edelgesteenen, tenzij hij
ges e_n en.
daartoe eene speciale licentie hebbe, waarvoor hij £10

per kwartaal zal moeten betalen ; met dien verstande, dat de
Delver of maatindivueele delver of eene maatschappij geen licentie zal beschappij geen licen· hoeven uit te nemen voor den verkoop van het door hem
tie noodig.
of haar persoonlijk, of op zijn of haar last, gedolven of ge-

vonden ruw goud of ongeslepen edelgesteenten.
Gelicentieerde hanEen zoodanig gelicentieerde handelaar in ruw goud of
delaar in ruw goud ongeslepen edelgesteenten, zal zoodanige boeken moeten houzal boeken houden den van ziJ'ne handeJsbezigheid als de ReO'eering van tiJ'd
en maand verslag
..
.
'
~
o
geven aan Auditeur. tot tljd zal goedvmden te bepalen, en ae gezegde handelaar

zal maandelijks moeten opzenden, op den eersten dag van
elke maand, aan den Auditeur, een waar en bezworen copij
van zoodanige boeken, en in zoodanigen vorm als de Regering van tijd tot tijd zal voorschr.ijven.
Bevoegd ambtenaar
21. Een ieder die graaft 11aar goud zal zijne licentie
l~an v.ert~oning van moeten vertoonen, indien dit verlangd wordt, aan een daartoe
l:cent.le eH!chen.
b evoeg d am bt enaar.
Delverslkentien
22. Elk blank persoon die zich onderwerpt aan de wetten
voor blanke perso- des lands, zal het regt hebben om van de Regering een
nen
gron-1.went1e
. t e k oopen voor 10 sh'll'
den op
en Gouv.
prospect1 mgs per maand , welk e 1'ICen t'1e
licentie op private hem het regt geven zal om te prospecteeren of delven op
gronden.
Gou vernements gronden ; en zoo de hierbovengenoemd persoon een schriftelijke permissie vertoont van den eigenaar
van privaten grond, zal hij eene licentie kunnen ontvangen om
aldaar te prospecteeren tegen betaling van 10 shillings per
maand aan het Gouvernement, waarvan 7s. 6d. aan den
eigenaar toekomt.
Uitnemen van
23. Ieder persoon zal slechts een claim kunnen uitnemen.
claims.
Het zal hem echter vrij staan eenig aantal claims van andere
claimhouders te koopen, mits de behoorlijke licenties daarvoor door hem worden uitgenomen.
Groote en afbake24. Een claim zal zijn 150 bij 150 voeten en zal afgening van claims.
bakend worden met duidelijke zichtbare bakens in L vorm
in de richting van den claim. Op gel~jke wijze moet een
blok van bijeengevoegde en ineengesmolten claims afgebakend
Verandering, ver- worclen. In geval van verandering, verplaatsing of wegneming
P'?atsing ~~f wegne- van de bakens van een claim zal eenig persoon die zich
mmg straf baar met d
' . ZIJn
.. aan eene boete de
boete.
aaraan seh ul d'1g maakt onderhev1g
som van £100 niet te bovengaande, en in geval van niet
betaling, gevangenisstraf, met of zonder harden arbeid, voor
eenigen tijd drie maanden niet te bovengaande.
Oecupatie van over20. Een houder van eene licentie zal een stuk overst·chie1tende1g:·ond
schietende grond (.-;pare grmmd) tusschen twee of meer claims
ussc wn c mms.
mogen occupeeren, en zulke grond mag eenigerlei vorm hebhen, mits de oppervlakte in grootte niet zal overtreffen het
aantal vierkante voeten bij deze Wet toegestaan.
geJ.de~rde personen
26, Geen gekleurde persoon zal een licentie kunnen
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houden of op eenigerlei wijze verbonden kunnen zijn met kunnen geen licentie
het bewerken van de goudvelden, tenzij als werkvolk in houden.
dienst van blanken.
27. Niemand zal zijne gekleurde dienstboden mogen Gekleurde dienstbetalen in ruw goud of ongeslepen edelgesteenten, op straffe ?oden mogen niet
_{i)500 ·
ruw goud ofbevan eene boete d.e som v.an ~
met. te b oven gaan d e, en, m
edelgesteenten
in geval van met betahng, gevangen1sstraf, met of zonder taald worden onder
harden arbeid, voor eenig tijdperk den tijd van drie jaar boete.
niet te bovengaande, en verbeurdverklaring van zoodanig ruw
goud of ongeslepen edelgesteenten ten faveure der Regering.
28. Iemand die ruw goud of ongeslepen edelgesteenten Koopen, ruilen of
. of aanneemt van gekl eurd e personen, zal beboet goud
aannemen
van ruw
koopt, rmlt
ofedelgesteenworden in eene boete de som van £1000 niet te bovengaande, ten van gekleurde
en gevangenisstraf, met of zonder harden arbeid, voor eenig personen belet ond.er
tijdperk den tijd van vijf jaar niet te bovengaande, en ver- ~t~:~e en gevangemsbeurdverklaring van zoodanig ruw goud of ongeslepen edel·
gesteenten ten faveure der Regering.
29. Eenig gekleurde persoon die ruw goud of ongeslepen Verkoopen, veredelgesteenten verkoopt, verruilt, overhandigd, ontvangt ofruilen of ontvangen
· bez1t
· van ruw gou d of onges1epen ed e1ges t eent en gevon d en door
van ruw
goud enz. '
m
gekleurde
wordt, zal gestraft worden met geeselslagen, 50 niet te boven- personen strafbaar
gaande, en gevangenisstraf, met of zonder harden arbeid, met geessels~agen
voor eenigen tijd, twaalf maanden niet te bovengaande, en en gevangems.
verbeurdverklaring van zoodanig ruw goud of ongeslepen
edelgesteenten ten faveure der Regering.
Eenig persoon die verdacht wordt in onwettig bezit te Verdachte personen
zijn van ruw goud of ongeslepen edelgesteenten, zal kunnen kunnen onderzocht
onderzocht worden door daartoe geautoriseerde personen, worden.
zonder voorafgaande kennisgeving of speciale machtiging.
30. Iemand die een watervoor door een rijweg of ge- Het maken v. brugbruikt wordend voetpad graaft, zal een voldoende en veilige gen ~yer watervoren
brug over zulk een voor maken.
verp Igtend.
31. Boven en behalve het gedeelte grond (area) toege- Voorregten van
staan door de bijzondere bepalingen aan deze wet gevoegd, prospecteurs die
zal de prospecteur die goud in betaalbare hoeveelheid ont- ~~~~~~~:~.goud
dekt, geregtigd zijn 5 percent uit het inkomen en opbrengst
der Regering van het ontdekte goudveld te ontvangen.
32. Eenige claim die gekocht is voor eene som van £300 Clain~~ die niet
of daarenboven of waaraan voor verbeteringen of door het toegeeige~d mogen
. t en van mac
' h'1nenen,
·.. eene som van mms
· t ens ~
_{i)SOO t en maanden
word en bmnen
Opr1g
na hetzes
~oste gelegd is, zal niet toegeeigend mogen worden door opl10ud.en van
I~mand anders binnen den tijd van zes maanden nadat de bewerkmg.
mgenaar opgehouden heeft zoodanige claim te doen bewerken.
33. Alle claimhouders zullen aan het einde van elke Belasting aan
maand aan de Regering betalen 2l percent van alle vondsten Regering te betalen
op. hunne respectieve claims, op boete van verlies van hunne van alle vondsten.
cla~ms ten gunste van de Regering. Bij verkoop van eenig
claim z~l er geen registratie plaats vinden voor en aleer de Betaling v.percenten
behoorhJke percentage, die door den verkooper aan de Regering door verkooper en
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.en Heerenregten
verschuldigd mag zijn, zal zijn voldaan. Op gelijke wijze
·door kooper aan moet de kooper eerst de gewone 4 percent van de koopsom
Regering.
aan de Regering betalen voor dat regist:ratie geschieden kan.
Magt der Regering
34. Eenig geproclameerd goudveld, of gedeelten er van,
om geprocl. goud- kan overgenomen, gesloten, of anderzins over beschikt worvteld
nemenden door de Regering, . wanneer zij. zulks noodig acht,
op
egen obvetrl~e
ea mgvan
.
compensatie.
betaling eener compensahe aan de e1genaars van clmms, het
bedrag waarvan bepaald zal worden door een Commissaris •
voor dat doel aangesteld. Zoodanige compensatie zal berekend
worden volgens bedrag van de percentage door den claimhouder op zijne vondsten. betaald voor den geheelen tijd dat
hij zijne claim bewerkt heeft; en naar evenredigheid (pro
rata) voor dat gedeelte van de claim dat nog onbewerkt is,
Berekening van
compensatie.
met inbegrip van den tijd noodig om het uit te werken;
in geen geval echter zal het bedrag der compensatie de
waarde van drie jaars koop te boven gaan.
35. Indien de Regering besluit om claims of een geproClaimhouders he bben voorkeur om clameerd goudveld over te nemen, met het doel om eene
concessie te
concessie aan personen of eene maatschappij te verleenen,
verkrijgen.
zullen de werkelijke claimhouders op zoodanig goudveld de
voorkeur hebben om de concessie te verkrijgen, onder zulke
bepalingen als de Regeering mag goedvinden.
36. Het Delvers-Comite is bevoegd om alle zaken en
Jurisdictie van
Delver ComiM.
geschillen met betrekking tot het verkrijgen, werken of
verlies van claims, waterloopen, waterregGen, standplaatsen
(stands), enz., te beslissen. Ingeval iemand zich bezwaard
Appel naar Hoog gevoeld door de beslissing van het Delvers-Comite, zal hij het
Gerechtshof of
regt hebben om gedurende den regtstermijn naar het Hoog
Rondg. Hof.
Geregtshof te appelleren, of naar het Rondgaande Hof, indien er eene zitting van zoodanig Hof bepaald is voor het
district waarin het goudveld gelegen is, of in vacantie naar
een der Regters van het Hoog Geregtshof te Pretoria, wiens
uitspraak uiteindelijk beslissend zijn zal. Eenig persoon die
Wijze van appel. van de beslissing van het Delvers-Comite wenscht te appelleren, moet daarvan behoorlijk kennis geven aan den Goudcommissaris binnen 7 dagen na het uitspreken van zoodanige
beslissing door het Delvers-Comite. De Goudcommissaris zal
Pligten van Goud- dan gehouden zijn de stukken onmiddelijk naar den Griffier
commissaris met van het Hoog Geregtshof of van het Rondgaand Hof te zenden.
hetrekking
tot
Kennis van appel moet ook behoorliJ'k aan de tegenpartiJ.
appel.
gegeven worden, door den appellant, die gehouden is zijn
appel met den meesten spoed voor te zetten.
37. De Goudcommissaris zal, met uitzondering echter van
Jurisdictie van
Goudcommissaris hetgeen hierboven in Artikel 36 is bepaald, dezelfde magt en
gelijk m6t die van .
d' .
.
Landdroat.
JUris ICtie bmnen de grenzen van het goudveld waarover hij
als Commissaris is aangesteld, uitvoeren, beide in civiele en
crimineele zaken als waartoe een Landdrost bevoegd is. De
Verdere Jurisdictie Goudoommissaris zal verder bevoegd zijn om de overtredinom straffen op te gen in Artikels 18, 24, 27, 28, 29 en 33 van deze wet opleggen,
d
gegeven, te on erzoeken en te straffen. In geval van onderzoek
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en vonnis onder een of ander dezer bijzondere artikelen, zal Opzenden van
de Goudcommissaris, voordat het vonnis ten uitvoer zal st~kken naar den
worden gelegd, al de stukken daaromtrent naar den Griffier g~~~get~h~~n ~otog
van het Hoog Geregtshof opzenden, ten einde dat het vonnis revisie van ~on~rs
door een der regters van het Hoog Geregtshof in revisie mag
worden genom en. De Regter zal, na de stukken te hebben Jurisdictie van
gelezen, bevoegd zijn het vonnis van den Goudcommissaris Regter.
te bekrachtigen, wijzigen of ter zjjde zetten, of zoodanig
ander order daaromtrent te maken als hij volgens wet noodig
mag achten. De Griffier zal terstond daarna de stukken aan Pligten van Griffier.
den Goudcommissaris terug bezorgen, die in ieder geval zich
'
overeenkomstig den order van den Regter zal gedragen.
38. Alle zaken, beide ci viel en crimineel, ontstaande Zaken die voor
binnen de grenzen van een geproclameerd goudveld en boven Hoog Geregtshof
de jurisdictie van het Landdrosthof, met uitzondering echter ~eob~gt moeten
van hetgeen in Artikel 36 van deze wet bepaald is, moeten r en.
gebracht word en voor het Hoog Geregtshof of het Rondgaand
Hof voor het district binnen hetwelk het goudveld gelegen is.
39. Eenig gekleurd persoon die een kontrakt, hetzij Strafbepaling voor
mondeling of in geschrift, heeft aangegaan, om zijn meester g~kl. dienstboden
te dienen hetzij als huisbediende of in eenen winkel ofd1e hun contract
. mach.nwne
. verbreken.
. ' of m
. h et b ewerk en van eemge
. cI aim,
of pakh ms,
of watervoor, op eenig geproclameerd goudveld, en die zich
zonder verlof uit zijn meesters dienst onttrekt of nalatig is,
of weigert eenig werk te doen of pligt te vervullen welke
wegens wet van hem gevraagd en geeischt kan worden, of
die dreigende en beleedigende taal bezigt tegenover z~jn
meester of diens vrouw, of eenig ander persoon in wettig
gezag over hem geplaatst, zal gestraft worden met eene boete
de so m van £2 niet te bovengaande (en bij nietbetaling met
gevangenisstraf met of zond~r harden arbeid voor den tijd
van een maand niet te bovengaande) of met slagen het getal
van 25 niet te boven gaande. Eenig dienstdoende persoon, Strafbepaling voor
zooals boven vermeld; geen kleurling zijnde, die schuldig blanke dienst~oden
bevonden wordt van een of andere overtreding zooals in dit voor overtredmgen
.
'
van contract.
artikel omschreven, zal gestraft worden met eene boete de
som van £5 niet te bovengaande, of met gevangenisstraf,
met of zonder harden arbeid, voor eenig tijdperk den tijd van
drie maanden niet te bovengaande. De Goudcommissaris zal Pligten en magten
verder, met uitzondering van hetgeen hier in dit artikel is v. Goudeommissaris.
vermeld, binnen de limiten van het geproclameerd goud veld
waarvoor hij is aangesteld, dezelfde pligten en magten vervullen en uitvoeren die volgens Wet No. 13, 1880 1), door
Landdrosten worden vervuld en uitgevoerd.
40. De voorgaande bijzondere bepalingen en regu]aties In werking treding
zullen van kracht zijn op elk geproclameerd goudveld on- dezer Wet.
~---------

l) Zie ante bl. 790.
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middelijk na proclamatie. De Staatspresident, met ad vies en
toestemming van den Uitvoerenden Raad, zal verder de magt
hebben eenige wijziging of toevoeging in gemelde bijzondere
bepalingen te maken, op voordragt van het Del vers-Comite,
op eenig geproclameerd goudveld. Zulke veranderingen of
In werking treden v. wijzigingen van kracht te zijn 14 dagen na behoorlijke
zulkeveranderingen. proclamatie in de Staatscourant.
Regering mag tot
wijziging v. bepalin·
gen op voordragt
van het Delvers
Comite.

S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.

W. EDUAHD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvts. Kantoor,
Pretoria, 25 J unij 1883.

WET No. 2, 1883.
VOOR DE KRIJGSDIENST DER Z. A. REPUBLIEK.

Bekrachtigd bij besluit van den HEd. Acht. Volksraad,
Art. 419, dd. 25 Junij 1883.

Magt van den Staats·
ARTIKEL 1. De Staatspresident met toestemming van
president om oorlog Uitvoerenden Raad, verklaart oorlog en vrede met verwijzing
en vrede te verkla- naar art. 70 der GroGdwet, 1) zullende de Regering zoo
ren.
mogelijk eerst den Volksraad bijeenroepen v66r de oorlogs-

verklaring.
Het vredestractaat behoeft de goedkeuring van den
Volksraad, die daartoe zoo spoedig mogelijk wordt zamengeroepen.
staatspresident
2. De Staatspresident, met toestemming van den Uitgeeft last tot een voerenden Raad, geeft last tot een commando, doch ingeval
commando met ?f de Uiv. Raad niet tijdig genoeg biJ'een kan komen kan de
zonder toestemmmg
.
.
'
.
van Uitv. Raad en Staatspres1dent op ad v1es van den Commandant-Generaal m
ad vies v. Com.-Gen. zijnH capaciteit als lid van den Uitv. Raad, zulks doen ter
hunner verantwoording.
Wat onder com3. Onder een commando wordt in deze wet verstaan
mando verstaan
het uitgaan van gewapende burgers en onderdanen van den
wordt.
Staat ter zake der opstanden van kleurlingen of tot demping
van onlusten onder de blanke bevolking.
a. Ten einde het opcommandeeren van manschappen
Commissie voor
Vredestractaat behoeft goedkeuring
van Volksraad.

ieder wijk.
1) Zie ante bl. 44.
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en benoodigdheden billijk en ordelijk te doen
geschieden, zal er in elke Wijk eene Commissie
bestaan, bestaande uit den Veldco'rnet en twee
burgers; in de dorpen uit den Landdrost, den
Veldcornet en een burger; de burgers te worden
gekozen door de burgers in V'redestijd.

[Volksraadsbesluit art. 110/83: ''De Raad gelet hebbende Uitstel van zekere
op art. 3, letter a, wenscht de bepaling daarin vervat, met bepalingen vervat in
het oog op het verschil van gevoelen in den Raad, vooreerst voorgaande afd. a.
niet te bekrachtigen, doch de behandeling dezer zaak uit te
stellen tot de aanstaande zitting voor zoo ver betreft de
werkzaamheden der Commissie, zullende de oproeping tot
dien tijd toe geschieden door den Veldcornet, zoo als onder
de wetten nu van kracht. De Raad stelt zich verder ten doel
om in dezen tusschentijd over dit punt vooral het volksgevoelen in te winnen. "]
b. Deze Commissien zullen, zoodra eene oproeping Bijeenkomsten der
moet plaats vinden, op order van den Comman- Commissie.
dant-Generaal bijeenkomen met de alreeds in hun
bezit zijnde burgerlijsten (die in vredestijd opgemaakt zijn).
c. Zij zullen dan. van elke wijk volgens die lijsten Verkiezing van burzooveel manschappen verkiezen als benoodigd gersvoorco~~ando
zullen zijn om het uit het district geordende getal door Commlssle
burgers of manschappen te vinden, en dan aan
de Velcornetten opdragen om daarovereenkomstig
te commandeeren.
d. Zij zullen tevens van iedere wijk, naar evenredig- Opcommandeeren v.
heid, de verdere benoodigdheden volgens de be- benoo~ig?eden door
palingen dezer wet commandeeren en zijn verpligt, Commlssle.
vooral met het oog op verdere oproepingen, zoo
te handelen, dat van bekwame dienstbare burgers
geene kosten worden afgecommandeerd, en dat
alle eischen in billijkheid en regtvaardigheid geschieden ·naar evenredigheid van vermogen.
e. Zij zullen, zoodra het commando bijeen is, verslag Verslag do01r Comgeven door de V eldcornetten aan de Comman- missie.
danten en die aan den Comm~1ndant-Generaal en
Krijgsraad, van al hetgeen zij opgecommandeerd
hebben, de lijsten waarvan door den CommandantGeneraal met de bevinding van de Krijgsraad
aan de Regering worden ingeleverd.
f. Ingeval er door personen om verschooning wordt Veldcornet kan vergevraagd, zal de Veldcornet de magt hebben zulks schooning toestaan.
toe te staan, doch daarvan dadelijk aan den
Commandant kennis geven, en zal hij tevens aan
dien ambtenaar verantwoordelijk zijn voor de
verleende verschooning; ook hiervan wordt door
de Commandanten verslag gegeven aan den
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Commandant-Generaal, en zoo verder aan den
Krij gsraad.
g. Teneinde te voorkomen dat eene Expeditie vertraagd
Supplementairelijst.
wordt, zal er altijd door de Commissies eene
supplementaire lijst worden opgemaakt van ten
minste 10 percent boven het vereischte getal
burgers, waaruit de plaatsen der verschoonde
manschappen dadelijk zullen worden opgevuld.
[Zie over letter b tot en met g V olksraadsbesluit art. 110,
dd. 21 Mei 1883]. 1)
O:fficieren onderwier
4. Nadat de burgers tot den krijgsdienst zullen opgegezag de burgers roepen zijn, zullen zij staan onder het gezag en bevel van
staan op commando. de volgende Officieren die, naar rang van opklimming volgens Grondwet, aan elkander verantwoordelijk zullen zijn,
als volgt: de Assistent-Veldcornetten aan de Veldcornetten,
de Veldcornetten aan de Commandanten, de Commandanten
aan den Commandant-Generaal.
Sala1is vau commana. Het salaris van Commandanten wordt bepaald op
danten. Welke o:ffi15s. per dag wanneer zij in dienst zijn. Lagercieren geen salaris
Commandanten, Krijgscommissaris en MagaziJ'ntrekken en vrij zijn
van persooniijken
meester trekken geen salaris, maar zijn vrij van
dienst.
persoonlijken dienst tegen den vijand.
Com.-Gen. doet op5. De Comrnandant-Generaal doet alle oproepingen in
roepingen en heeft vrede en voor oorlog, en heeft het opperbevel van het geopperbevel van leger heele leger.
Ingezetenen die ver6. Alle ingezetenen tusschen 16 en 60 jaren oud, die
pligt zijn krijgs- geene wettelijke reden van verschooning hebben, zijn verpligt
dienst te doen.
krijgs d ienst te doen, en plaatsvervangers worden toege1aten
mits dat zij juist zoo bekwaam zij n als die voor wien z\j
Plaatsvervangers
toegelaten onder in 't veld gaan en met goedkeuring van den V eldcornet of
zekere bepaliugen. Commandant.
Plaatsvervangers
Hij, die een plaatsvervanger naar het commando zendt,
n::oete~ met noo~ige is verpligt dezen van de noodige uitrusting zoo als bedoeld
u1trustmg voorz1en . .
.
'
zijn.
biJ artt. 9 en 22, te voorz1en.
Kleurlingen kunnen
De kleurlingen die in staat zijn om in den krijg van
opgeroepen worden. dienst te zijn, kunnen opgeroepen worden.
Wie als kleurlingen
Onder en met opzigt tot de Krijgswet zal als kleurling
beschouwd worden. worden beschoud eenigerlei persoon wiens vader of moeder
behoort tot een der inboorlingrassen van Afrika of Azie, tot
in en met het vierde geslagt, welke bepaling echter in geen
geval inbreuk zal maken op de bepalingen desbetreffende in
Uitzonderingen vol- het handelstractaat, gesloten den elfden December 187 5,
gensTractaatv.1875tusschen de Regering der Z. A. Republiek en Zijne Majesteit
met Portugal.
d
.
en Kon1ng van Portugal en der Algarven.
Vrijstellingen vol7. De wet kent de volgende vrijstellingen: De dienstgens Wet.
doende leden van den Volksraad, de landsambtenaren, de
dienstdoende kerkeraadsleden 2) en beambten in effectieven
1) Zie V.R.B. 2 Junij 18.85, Art. 272 waarbij afd. a-g geroijeerd zijn.
2) Zie V.R.B. 22 Mei 1885, Art. 195.
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dienst der kerk, de schoolonderwijzers kunnen niet in persoon
worden opgeroepen, dan wanneer de Krij gswet is afgekondigd.
Ook zijn van persoonlijken krijgsdienst verschoond zoo- Verdere vrijstelling.
danige ongehuwde jongeling, hetzij kind, kindskind of pleegkind die de eenige zorg is voor eene weduwe en bij haar in
huis' woont, de negotianten, zij die lichamelijke gebreken
hebben welke hen, volgens certificaat van een geadmitteerden
geneeskundige, voor den krijgsdienst ongeschikt maken, en
zij die andere wettige en gegronde verontschuldigingen kunnen
bijbrengen om daarvan verschoond te wezen.
Ook zijn vrijgesteld van persoonlijken krijgsdienst, leer- Verdere vrijstelling.
lingen der door de Regering ondersteunde scholen, mits hun
namen voorkomen op de lijsten van den Superintendent van
Onderwij s, in het kwartaal in tij d voorafgaande aan het
commando.
Directeuren van rnaatf:lchappijen hier te lande opgerigt, Verdere vrijstelling.
geregistreerd en erkend volgens wet No. 5, 1874 1); directeuren
eener maatschappij, die eene concessie hebben tot levering van
eenig werk binnen een bepaalden tijd en met een bepaald
aantal arbeiders, welke concessie bij gebreke daarvan zou
vervallen, zullen, zoo lang mogelijk voor hen, en een zeker
getal hunner arbeiders, door de Regering te bepalen, vrijgesteld zijn van persoonlijken krijgsdienst. In het uiterste geval,
wanneer tot verdediging van den Staat ieder dienstpligtige
moet opkornen, heeft de Regering het regt op dergelijke maatschappij schorsing der concessie toe te passen in den geest
van Art. 10, tweede lid. Ook kleurlingen, werkelijk in dienst
bij een dienRtheer, geen vijf te bovengaande, zullen vrij zijn
van persoonlij ken krijgsdienst.
8. De inge~etenen, wettelijk tot krijgsdienst verpligt, Vrijgestelde ingezet.
m:star daarvan op grond van bovenstaand artikel vrij gesteld, verpligt bijdragen
zullen, in gevallen van commando's of oorlog, bijdragen te doen.
moeten doen, waarvan het bedrag door de Commissies in ieder
geval zal worden geregeld, welk bedrag zal beloopen van £ 1
tot £15. (Zie met betrekking tot de werkzaarnheden der
commissie, Volksraadsbesluit, Art. 110; dd. 21 Mei 1883. 2)
Nog zullen worden vrijgesteld, zoowel van persoonlijken Verdere vrijstelling.
krijgsdienst als van kosten, personen die meer dan een ongehuwden zoon in huis hebben die verpligt zijn tot persoonlijken krijgsdienst en die toegerust moeten worden door hun
vader, behalve wanneer de Krijgswet is afgekondigd, op grond
dat dergelijke personen geacht worden wanneer zij daaraan
voldaan hebben alsdan reeds genoeg aan den lande te hebben
bijgedragen .
. Ook zijn vrijgesteld van persoonlijken krijgsdienst alle Verdere vrijstelling.
em~granten van waar ook 3) gedurende de twee eerste jaren
1) Zie ante bl. 582,
2) En later V.R.B. 2 Junij 1885, Art. 272.
3) Zie wijziging door V.R.B. 27 Julij 1883, Art. 943,
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van hun verblijf in Z. A. Republiek, uitgezonderd in gevallen van afkondiging der Oorlogswet, met dien verstande,
dat hierdoor geen inbreuk worde gemaakt op de voorzieningen van bestaande tractaten.
Die bijdragen zullen door de commissies 1) ingevorderd
en aan den Commandant-Generaal en Krijgsraad geleverd
moeten word en binnen den tij d door dezen te bepalen en
door hen aan den Krijgscommissaris afgeleverd en de Veldcornet of de beambte met het opvorderen van die bijdragen
belast, zal verpligt zijn daarvoor in elk geval kwitantie te
verleenen als volgt, waarvan hij het. tegenblad aan ue
Regering zal inleveren, kwitantie en tegenblad in den volgenden vorm : -

Vorm van kwitantie No.

On tvangen van ........ .
.... .. ... voor de ........... .
oproeping in het Kommando tegen ............. ..
den ...... ··~ 18 .. .

No.
Ontvangen van ................ ..
. ................. voor de .............. .
oproeping in het kommando tegen

. .. : . . . . . . . . . . . . . . den ............ 18 .. .
V eldcornet.

Veldcornet.
(Zie Art. 110 der Volksraadsbesluiten.)

Ieder opgeroepene
9. Ieder tot krijgsdienst opgeroepen ingezetene, zal vermoet voor kleeding. pligt zijn te zorgen voor eigen ldeeding, een geweer in goede
g~~eer en ammu- orde, met minstens ammunitie voor 30 schoten.
mt1e zorgen.
B h f .
.
.
..
h
Behoeftigen worden
e oe tige 1ngezetenen, m1ts ZlJ van un onvermogen
d. Regering voorzien terstond bij de oproeping voldoend bewijs leveren aan den
Veldcornet, zijn van die verpligting vrijgesteld~ en warden

door de Regering van een en ander voorzien.
Regterl. procedures
10. Indien eenig persoon op commando is, zullen alle
tegen personen op regterlijke procedures in civiele zaken: ten opzigte van zooCommando gestaakt zoodanig persoon, gestaakt worden en eerst 30 dagen na zijn

afiossing van het commando hervat kunnen worden.
Regterl. procedures
Zoodra de Krijgswet is afgekondigd: zullen alle
in civiele zaken en lijke procedures in civielo zaken worden gestaakt, en
execuWin gestaakt. executien begonnen of voortgezet kunnen worden tot

regtergeene
op den
60sten dag na de terugroeping van bovengemelde wet.
Schutten gesloten.
De schutten zullen dan gesloten zijn.
Heerenregten opgeHeerenregten zullen ook voor dien t~id opgeschort worschort en geen boete den, zoodat burgers op commando niet in de boete van
v. dubb. Heerenregt. d u bb e1 H eerenreg t en zu11en verva11 en voor zoo1ang ZlJ.. op
commando z~jn of de Krijgswet duurt.
Strafbepalii?gen v.
.. 11. !eder persoon tot commando-dienst gekommandeerd
personen met ge- ZlJnde n1et gehoorzamende aan de oproeping of order hem
hoorzamende aan de
'
l
..
oproeping.
gegeven, za gestraft worden met eene boete van £5, of blJ
1) Zie reeds aangehaalde V.R.B. van 1885.
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wanbetaling, met eene gevangenisstraf van 3 dagen, hij
voortdurenden onwil, met eene boete van £37 10s., of bij
wanbetaling met eene gevangenisstraf van drie maanden.
De bepalingen van Art. 13 zijn bier toepasselijk.
Krijgsofficieren welke een last of order, aan hen gegeven Strafbepalingen "·
ter uitvoering van het commandeeren niet opvolgen, zullen I~djgsofiicieren die
n1et gehoorzamen.
gest raft wor d en :
Assistent-Veldcornetten, met eene boete van £5 tot Voor Ass. Veldcor£37 10s., naar den aard der zaak en in geval van voort- net ten.
durende weigering tot uitvoering van orders, met ontzetting
uit bun post.
Veldcornetten met eene boete van £10 tot £50, naar Voor Veldcornetten
den aard der zaak, en in geval van voortdurende weigering
tot uitvoering van orders, met ontzetting uit bun post.
Commandanten met eene boete van £15 tot £75, naarVoor Oommanden aard der zaak, en ingeval van voortdurende weigering danten.
tot uitvoering van orders, met ontzetting uit bun pust.
De Commandant-Generaal niet gehoorzamende aan de Voor Commandantbevelen der Regering, zal worden gestraft met eene boete Generaal.
van £20 tot £100, naar den aard der zaak en in geval van
voortdurende weigering tot uitvoering van orders, met ontzetting uit zijn post.
12. Nalatigheid in het voldoen aan art. 8, wordt ge- Strafbepaling voor
straft met £1 tot £10, of gevangenisstraf van 10 dao·en tot nalatigheid in het
b
betalen v. bijdrage .
een maand, naar den aard der zaak.
Overtreding van art. 9, eerste lid, maakt strafschuldig Strafbepaling voor
in geval van nalatigheid voor eene boete tot £5 bovendien overtredingen van
· geva1 van voor td uren d en onw1'l voor eene ' b oe t e van art. 9 eerste lid.
m
£37 10s., of drie maanden gevangenisstraf.
Verzuim van de in art. 9, tweede lid, bedoelde kennis- Strafbepaling voor
geving wprdt gestraft met eene boete van niet minder dan overtredingen yan
£1 en niet meer dan £5.
art. 9 tweede lld.
13. Alle deze boeten worden opgelegd en ingevorderd !3oeten opgelegd en
door de Veldcornetten die bij wanbetaling daarvan kennis mgevorderd door
' t van h un d'1st ne
. t , d'1e voor d e 1n. Veldcornetten.
ge ven aan d en I.. an dd ros
vordering zorg ·draagt.
De Landdrost heeft de magt ingeval de Veldcornet boeie Magt van Landdrost
opgelegd heeft, of gevangenisstraf bij wanbetaling, de invor- 0 ~11 boete ofgevangedering van d. e b. oet e of h et op1eggen d er gevangemss
· t ra f open
msstr.
op te schorsen
heslissing
aan
te schorsen md1en hem gegronde redenen worden aangetoond, Krijgsraad over te
en de .beslissing daarover aan den Krijgsraad over te laten, laten.
aan Wien hij dadelijk daarover zal rapporterea.
.. In. dit geval zullen de personen welke tot persoonlijke Gecommande2rde
knJgsdienst gecommandeerd zijn dadelijk naar het commando perso~en moeten
optr ekk en, an d ers zal d e Landdrost de straf moeten vol - mando
dadehJkoptrekken.
n. het Comtrekken.
Indien iemand tot gevangenisstraf veroordeeld is zal hij, Gevan~enneming en
zoolang het commando in het veld is dadelijk gevano-en opzendmg naar
geno
'
b
Commando tot
men en naar het commando worden opgezonden om uitdiening v. straf.
aldaar den tijd van zijn straf uit te dienen, deze straftijd zal
74

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

1170

[1883

opgelegd worden zonder hierbij in rekening te brengen den
diensttijd door hem als burger te volbrengen.
Duplic. v.kennisgev.
De Veldcornet zendt tevens een duplicaat van deze kendoor veld c. gezonden nisge ving aan den Commis saris der mond- en krij gsbehoeften.
Bezwaren tegen bijIemand die zich bezwaard gevoe]t over eene gevorderde
dragen aan Corn- hij drage door een Veldcornet hem opgelegd, zal zich bij den
mandant te zenden. Commandant kunnen vervoegen, welke daarvan rapport doet
aan den Commandant-Generaal en den Krijgsraad.
Betaling uitgesteld
In dit laatste geval wordt als bij wijze van een appel,
totdat Krijgsraad de betaling uitgesteld totdat de Krijgsraad zal beslist hebbeslist.
ben en van zijne beslissing kennis heeft gegeven aan den
Landdrost.
Boeten verantwoord
De boeten welke de Veldcornet heeft ingevorderd en
aan Krijgsraad door ontvangen verantwoordt hij. aan zijn Commandant, welke zij
Comm. en Com.-Gen verantwoorden aan Commandant-Generaal en Krijgsraad.
Beboete onderhevig
Boeten voor eenige ongehoorzaamheid opgelegd, maakt
op nieuw gecomman- den ongehoorzamen onderhevig om zonder verdere verschooning
deerd te worden.
dadelijk weder opgecommandeerd te kunnen worden.
Wijze van oproeping
De brief van oproeping zal zoo noodig aan de deur van
de waning der betrokken personen kunnen opgeplakt worden.
Belasting betaalbaar
Art. 14. Personen welke buiten 's lands wonen en
door buite? 's lands eigenaren zijn van een tot vijf plaatsen zullen verpligt zijn
wonende eigenaren gedurende een commando of oorlog een bekwaam en wel
van 1van
tot5 5tot
plaat· t voor z1c
· h ze1ven persoonl""l
sen
10 toegerus t en blank en man, d'1e me
IJ t
pla~tsen en van 10 aan krijgsdienst onderhevig is, en onder goedkeuring van
of meer plaatsen. Veldcornet en Commandant te stellen, of £40 in 's lands
kas te betalen. 1)
Buitenlandsche eigenaren van vijf tot tien plaatsen stellen,
zooals boven vermeld, twee blanke mannen of betalen £80;
en buitenlandsche eigenaren van 10 en meer plaatsen stellen
drie blanke mannen, zooals gemeld, of betalen £120; buitenlandsche eigenaren voor elk erf £3. 2)
Reg. van Acten geeft
De Registrateur van Acten geeft dadelijk in tijd van
kennis aan Lar:d- oorlog of wanneer een commando opgeroepen is, kennis aan
d.rosten van bmtenl. de onderscheiden Landdrosten van de buitenlandsche eigeeiO"enaren v. plaatsen
naren van plaatsen en erven. De Landdrosten roepen dan
Wijze van kennisge- onmiddelijk belanghebbenden schriftelijk op tot betaling van
ving door Landdrost het door hen verschuldigde, welke oproeping ook in de
Staatscou1·ant wordt gepubliceerd- binnen drie maanden na
Betaling v. belasting dato moet de belasting betaald zijn, door eigenaren in Zuidbinnen drie en vier Afrika woonachtig, en vier maanden door de eigenaren daar
maanden.
buiten. 3)
Geen transport waar
De Registrateur van Acten mag geen Transport van
oorlogsb.elasting on- plaatsen en erven geven waarop de eigenaar deze oorlogsbebetaald 18 •
lasting verschuldigd is gebleven. 4)
Op grond van trac15. Ingezetenen die geen burgers zijn en op grond van
b

1), 2), 3) en 4) Zie Wijziging door V.R.B. 4 Aug. 1886, Art. 1304.
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tractaten 1), van persoonlijken krijgsdienst vrij gesteld zijn, taten vrijgestelden
zullen in gevallen van commando's of oorlog, bijdragen moeten doen bijdragen.
doen gelijkstaande met andere burgers.
16. Zoodra de Staatspresident volgens art. 1 besluit ALwndiginp, van
oorlog te verklaren, kondigt hij dit bij eene proclamatie af. oorl?g door procla. b evat d e re d enen, d"10 tot d e oor1ogsver-redenen
mat1e bevattende
Deze proclarr:atle
van oorlog.
klaring geleid hebben en cone korte herinnering aan de hoofdbepalingen dezer wet.
17. Niemand za1 vermogen, wanneer een oorlog zal zijn Verlaten van Veldverklaard, of orders gegeven zullen zijn tot het uitzenden cornetschap gedu.. d · ·
ld
h rende oorlog bel et
·
van een comman d o t egen een1gen VIJan , ZlJll ve cornetsc ap onder boete.
te verlaten zonder schriftelijk verlof van z\jn Ve1dcornet, en
zich dusdoende ontrekken aan den dienst van hem gevorderd,
onder verbeurte van eene boete, niet te boven gaande £37 10s.
sterling, of gevangenisstraf niet to boven gaande drie maanden, zullende hij, ingeva1 z~jn Veldcornet weigert het gevraagde verlof te verle· nen, zich van laatstgenoemde mogen Beroep op Comm.
beroepen op den Commandant en van hem op Commandant en Comm.-Gen.
Generaal en Krijgsraad.
Ieder beambte bevoegd tot het ten uitvoerbrengen van Bevoegdheid van
crimineele 1astbrieven za1 personen, die zonder verlof weg- b~ambt_e belast met
· d er d'1e kenn1s
· brieven
mtvoenng
trelrk en, mogen ac l1terh al en en arresteeren, en 1e
omvan
te lastdraagt van het wegtrekken van derge1ijke personen, is ver- arresteren.
p1igt hiervan onmiddelijk aan zoodanigen bearnbte kennis
to geven.
Burgers die hunne respectieve veldcornetschappen v66r Bevoegdheid van
of in tijd van oorlog of cormnando ver1aten, zal de Veldcornet veldcornet om burcommanvan h nn WlJ··k gereg t'1gd ZlJ·· n t e comman d eeren of t e d oen gers
derente waar
zij zich
commandeeren waar zij zich bevinden.
bevinden.
18. Indien in gevallen van oor1og of commando iemand, Strafbepaling voor
met het doe1 bm krijgsdienst te ontduiken zonder schrifte- degenen die zonder
.. Ve1d cornet d en Staat' ver1aat, za1 hiJ.. verlof
in gevallen
l ~J"k ver1of van ZIJn
van oorlog
het land
teregtgeste1d kunnen worden voor het Hoog Geregtshof, en verlaten.
als hij schuldig bevonden wordt, onderworpen zijn aan eene
boete van £100 tot £5JO sterling, of eene gevangenisstraf
van een tot vijf jaar; indien de dagvaarding niet op hem
persoonlijk kan gediend worden, za1 hij minstens 30 dagen
v66r de zitting van zoodanig Hof gedagvaard worden bij Wijze van dagvaar·
edicte. in de StarrtHcmt1'U nt en indien hij niet verschijnt, zal ding, enz.
de mt te spreken boete verhaald kunnen warden op zijne
roerende of onroerende goederen. Indien de Ve1dcornet het
gevraagde verlof weigert, kan de aanzoeker zich beroepen op Beroep op Comm.
den Commandant, en indien ook deze vermeent hetze1ve niet eu Comm.-Generaali
t~ mogen toestaan, ~1 hij het regt hebben zich tot verkrijgmg daarvan te wenden tot den Commandant-Generaa1 en
Krijgsraad.
1) Zie Tractaten van 1876 met Holl~nd en Belgie, ook Art. 15 van
London Oonventie, 1884, en latere Tractaten met Duitschland, Frankrijk
en het Zwitsersch Bondgenootschap van 1885, goedgekeurd in 1886.
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19. Ieder Veldcornet is verpligt lijsten aan te leggen,
bij te houden en telken jare aan den Commandant-Generaal
op te zenden van de dienstpli.gtigen in zijn wijk.
Verdeelingv.lij~>ten.
20. Hij verdeelt deze lijs~en in. drie staten :Ben.18 en boven 50.
De eerste staat bevat de JOngelmgen beneden 18 en de
mannen boven de 50 jaar.
Van 18 tot 34 jaar.
De tweede staat bevat de mannen van 18 tot 34 jaar.
Van 34 tot 50 jaar.
De derde staat bevat de mannen van 34 tot 50 jaar.
Volgorde van oproe21. De Commandant van den Commandant-Generaal
pingen.
opgaaf hebbende ontvangen, hoe groot het aantal zal zijn
der uit zijn district op te komen manschappen, geeft zijne
orders aan de V eldcornetten, die de oproepingen doen in de
volgende orde: eerstens de manschappen van 18 tot 34jaar,
ten tweede van 34 tot 50 jaar, ten derde de jongelingen beneden de 18 en de mannen boven de 50 jaren.
Burgers moeten on22. Bij iedere ligting van manschappen zullen de zooderling voor ":ag~ns danig opgecommandeerde burgers onderling voor wagens en
en ossen voorZienmg ossen voor hun gebruik moeten voorziening maken, ingeval
maken.
..
d
van noodzakehJ kheid zullen de Vel cornetten zulks kunnen
afcommandeeren.
Pers. dienst stelt
Als grondslag daarvan geldt: persoonl#ke dienst .c::telt zoo
vrij van levering. lang mogelijk vrij van deze leve'ring, terwijl voorts acht moet
worden gegeven naar het meerdere of mindere vermogen der
ingezetenen.
Vrijstelling in zekere
~3. Verrigte krijgsdienst, geleverde benoodigdheden of
gevallen.
voldoende gedane vrijwillige bijdragen of diensten, stellen
voor de eerstvolgende maal, indien mogelijk, vrij van diensten
als vermeld in artt. 21 en 22.
Bevoegdheid van
24. Indien door weigering of onwil de Veldcornet het
valdcornet om maat- voorgeschreven aantal manschappen of ook de voorgeschreven
regelen te nemen
f
· t k on verk riJgen,
··
·
met betrekking tot wagens o ossen n1e
neemt h''lJ op e1gen
manschappen en
verantwoordelijkheid en met inaqhtneming van de regelen
wagens.
boven gesteld, maatregelen om het ontbrekende aan te vullen,
maar doet dat alleen dan wanneer de tijd te kort is om de
Commissie te raadplegen.
(Zie over de Commissie art. 110, dd. 21 Mei 1883). 1)
Beroep op Comman25. Ieder die zich over de bovenstaande beschikkingen
dant, Comm.-Gen. op goeden grond meent te kunnen beklagen, heeft het regt
en Krijgsraad.
van den Veldcornet op den Commandant en van dezen op
den Commandan t-Generaal en Krij gsraad zich te beroepen,
die finaal beslist.
:Ve:pligting. van
Indien de Krijgsraad bij onderzoek der zaak bevindt
~.d1 n zdekere dat zijne gronden op valsche voorstellingen rusten en door
gKenJagllsraa
v en 1 lJ en e
..
.
h'
.
.
..
partij schadeloos te ZlJn verzet m1ssc 1en een ander 1ngezetene In ZlJne plaats
stellen.
persoonlijke dienst heeft moeten doen of eenige benoodigdheden opbrengen, dan zal hij dezen volledig schadeloos
stellen.
Veldcornet moet
li~sten op~aken van
dlenstphgtigen.

1) En verder V .R.B. 2 Junij 1885, art. 272.
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26. Als offi.cieren dienen de Assistent-Veldcornetten, de Lijst van officieren.
Veldcornetten, benevens Commandanten en de CommandantGeneraal.
27. De offi.cieren, niet reeds ambtenaar zijnde, in welkEed te worden afgegeval hun ambtseed voldoet, leggen in handen van den l~gd ?oor officieren
met zijn.
reeds ambLan ddrost of d en Staatspresi'd ent, d e Comman d an t -Generaal die
tenaren
altoos in die van den Staatspresident, of iemand daartoe aangesteld door den President, den navolgenden eed af :"lk beloof en zweer plegtig trou w aan het volk dezer Vorm van eed.
Republiek, in mijne betrekking naar wet, regt en billijklijkheid te zullen handelen, volgens mij n beste kennis
en geweten, zonder aanzien des persoons, dat ik aan
niemand eenige gift of gunst gedaan of beloofd heb om
tot die betrekking te geraken, van niemand eenige gift
of gunst te zullen aannemen, wanneer ik vermoeden kan
dat deze gedaan of bewezen zou worden om mij in mijne
betrekking ten voordeele van den gever of begunstiger
over te halen, te zullen gehoorzamen aan de bevelen
der boven mij gestelden volgens de wet, en niets anders
te beoogen dan den bloei, de wel vaart en onafhankelijkheid van het land en volk dezer Republiek.-Zoo
waarlijk helpe mij God almagtig."
28. De Commandant-Generaal of bevelvoerende officier Comm.-Gen. of hevan het leger (wanneer oorlogswet wel is afgekondigd) ofvelvoerende o~cier
· t IS
· a1ge
.!!
k on d'1gd) raad
belegtwaarvan
den KnJgsvan h et comman d o ( wanneer oor1ogswe t me
hij
belegt den Krijgsraad, waarvan hij altijd de Voorzitter is, Voorzitter is.
bestaande in:a. Een Generale of groote Krijgsraad, tezamengesteld Zamenstelling en
uit alle aanwezige Commandanten Veldcornetten werkzaamheden van
.
'
. . ' generale of groote
Ass1stent-Veldcornetten en den Hoofd-Artillene- Krijgsraad.
Officier-deze Generale Krijgsraad zit in gevallen
van hoogsten nood en van grootste belangenook om het plan en de operatien van een veldtogt, oorlog of commando vast te stellen, en om
alles te beslissen, den dag v66r eene plaats te
hebben grooten veldslag of hoofdslag.
b. Eene kleine of gewone Krijgsraad, bestaande alleen Zamenstelling en
uit de aanwezige Commandanten en den Hoofd- werkzaamheden van
· d er Art1'11 ene
· met d en een of an d ere d er kleine
of gewone
offi Cier
Kr'jgsraad.
Veldcornetten; deze gewone Krijgsraad bespreekt I
en bepaalt de gmvone en dagelijksche operatien.
De Commandant-Generaal of bevelvoerende officier van Oproeping v. Krijgseen leger of commando is niet gebonden en verpligt voor raad aan discretie
elke onderneming een Kriigsraad op te roepen hij kan op van Com.-Generaal
" ·
·
~
.. .
.
'
overgelaten.
ZIJn e1gen handelen, wanneer hiJ d1t goedvmdt en de verantwoordelijkheid van het resultaat wil op zich nemen.
29. De Commandant-Generaal of bevelvoerende officier Oomm.-Generaal in
der Z. A. Republiek staat in vrede en oorlog direct onder vrede en °?rlog
den Staat s-p res1'd ent en U1tvoeren
·
d en R aad , maar IS
. tevens onder
President
maar tevens
verant..
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wourdelijk aan
ook verantwoordelijk-voornamelijk van het resultaat van
Volksraad.
een commando of oorlog-aan den Volksraad.
Comm.-Generaal
De Commandant-Generaal of bevelvoerende officier der
trekt vast salaris.
A. Republiek trekt een vast salaris, in vrede en in oorlog.
Comm. Gen. belegt
Hij belegt een Kr~fgs_qeT£rJd, waarvan hij den Voorzitter
een KrUgsg~richt, elke maal aanstelt-hij zelf lmn geen Voorzitter daarvan zijnstelt Voorzihtterfte.r het vonnis van het Krijgsgericht worclt aan hem voorgelegd
van aan en ee .JUS
• •
•
f
· · ·
h"" h
·

z.

ter bekracht1gmg, verandermg o verniet1g111g- ]j eeft .JU8
qladi'i d yrat£andi (hij kan een doodsoordeellaten executeeren
of begenadigen), welk regt aan den Commandant-Generaal
of bevelvoerenden officier van het leger of commando verleend wordt door den Staatspresident en Uitv. Raad elke
maal bij het uitbreken van oorlog of uittrekken van een
commando, maar na afloop ophou(1t te bestaan.
Een krijgsgericht b~staat in:Zamenstelling en
jurisdictie van genea. Generaal ef groot Krijgsgericht-beslissende over
raal of groot Krijgedood en leven-misdaden, zooals desertie voor den
gericll t.
v~jand, spionnen, rebellen, diefstal, moord, roof,
brand, enz., gepleegd door personen op commando
of onder de krijgsdienst, en is zamengesteld uit
13 personen, namelijk : De Voorzitter, zijnde de hoogste officier in
rang na den Commandant-Generaal of bevel voerenden officier van leger of commando.
4 Commandantet! (of 3 Commandanten en
de Hoofdofficier der Artillerie ), 4 Veldcornetten
en 4 burgers = 13 personen.
Zamenstelling en
b. Een klein of gewoon Krijgsgericht, regt sprekende
jnrisrlictie van klein
over de geringere misdaden en disciplinaire misof gewoon Krijgsdaden, bestaande nit:
gerieht.
1 Commandant als V oorzitter (de oudste in
diensttijd van deze drie Commandanten), 2 Commandanten, 2 Veldcornetten (of 1 Veldcornet en
1 Batterij-officier der Artillerie), 2 burgers = 7
person en.
gladi1: et gratiandi

verleend door Uitv.
Raad.

Burgers en andere
persoHen verpligt
gehuorzaam te zijn
anders onderhevig
aan straf.

l\Iagt van oft-icier

~~~~l:~~:~ling

ComJllissaris voor

30. De burgers of andere personen, onder bevel van
eenigen krijgsofficier of krijgsofficioren uitgetrokken, zullen
aan de wettige orders van hunne oflicieren strikte gehoorzaamheid betoonen en officieren zoowel als burgers of andere
ondergeschikte personen, zich aan eenige commando-overtreding schuldig makende, zullen met inachtneming van de
regulatien door den Commandant-Generaal vast te stellen,
door het krijgsgericht mogen worden gestraft naar den aard
of graad van zoodanige overtreding.
De bevelvoerende officier van iedere afdeeling heeft de
magt zoncler ad vies van den krijgsraad zijne hevelen te geven,
doch wanneer hij het noodig of raadzaam oordeelt, heeft h~j
h(;)t regt het advies van den krijgsraad te hooren.
i31. Pe uitgetrokken ingezetenen. worden verge~:eld door.
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een commissaris voor mond- en krijgsbehoeften, belast met mond- en krijgsbe·
de zorg voor proviand en ammunitie, die aangesteld wordt toeften door Com.door den Commandant-Generaal, na goedkeuring van den eneraal aangesteld.
Krijgsraad.
Zijne verpligtingen en werkzaamheden zijn geregeld bij Verpligtingen en
de wet in de Instructien van den Commandant-Generaal werkzaamheden.. ge..
regeld door KnJgsr.
goedgekeurd door den KriJgsraad.
32. Vrijwilligers op commando hebben dezelfde verplig- Verpligtingen en
tingen en voorregten als degenen die gecommandeerd zijn. vo.~r~e~ten van
VriJWilllgers.
33. Degenen die zich door dapperheid, moed en gedrag Belooning voor debuitengewoon onderscheiden hebben, kunnen door den bevel- genen di~ zich door
·
d er 1egera£'uee
-1 1·1ng, waar t oe Z1J·· b eh ooren, scheiden.
dapperhe1d ondervoerend en offi Cier
aan den Staatspresident gerapporteerd worden met opga ve
van alle omstandigheden en bijzonderheden; deze zal de aldus
gerapporteerden bij afzonderlijke kennisgeving eervol in de
Staatscou-:-ant doen vermelden.
34. De personen welke vee of eenig ander gedeelte van Hoe gehandeld
den buit eigenen zullen zich met twee gegoeden borgen als wordt indien vee
· · 1e se
' h u Id enaren verb'm d en In
· eene som d u bb e1 eigend
door personen
me de prmCipa
wordt. gehet bedrag der waarde van hetgeen door hen wordt geeigend,
waarna het geeigende kan worden afgegeven, waarvan aanteekening door den Commandant zal worden gemaakt, tenzij
de partijen bereid zijn dadelijk voor eene commissie door den
Commandant-Generaal benoemd het bewijs van het geeigende
te leveren.
Na afloop van het commando of den om·log zal er door Benoemingvan comden Commandant-Generaal eene commissie worden benoemd, missie en verpligti~l.. h
b ..
·
d
11
t gen van personen d1e
waarvoor z~J. ~nne .. eWIJZ~n v~~l eJgen om zu~ en. moe en vee eigenen tegenbrengen, en md1en ZIJ nalatlg bhJ ven voor zoodadamge eo m- over commissie.
missie te verschijnen of hun eigendom op zoodanigen geeigenden buit niet ten genoegen der commissie kunnen bewijzen,
zullen zij het geeigende goed moeten teruggeven of de waarde
daarvan rnoeten betalen, benevens de kosten der zaak moeten
dragen.-Bij de behandeling van dergelijke zaken zal de
Krijgsraad een geschikt persoon kunnen benoemen om het
Gouvernement te vertegenwoordigen.
35. Indien er bij eenige gelegenheid buit op den vijand Verdeeling van buit.
gemaakt wordt, zal daarvan in de eerste plaats het goed, dat
volgens art. 34 wordt geeigend en vervolgens zooveel afgenomen worden als noodig is om eene redelijke vergoeding te
verleenen voor paarden en trekossen, welke ten behoeve van
een commando of oorlog gebezigd en gedood of vermist zijn,
en voor wagens welke onder dezelde omstandigheden zijn
verloren of gebroken.
Van het overige van den buit zal het ! behooren aan Gedeelte v. buit be•
het Gouvernement, tot gemoetkoming in de oorlogs- of corn- hoorende aan Gouv.
mandokosten, terw\j 1 de and ere ! zullen verdeeld worden
onder al degenen, die werkelijk deel uitmaken van het
connnando.
·
·
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Wat niet on<ler buit
Onder
begrepen wordt.
kanonnen

de benaming van buit worden niet begrepen
en krijgsbehoeften, welke het eigendom worden
van het Gou vernement.
Weduwen en weezen
De weduwen en weezen of naastbestaanden, die voor
van gesneuvelden hun ondcrhoud van de gesneuvelden afhankelijk waren, van
hebb e 1b1 ba~nspraadk 1 degenen die bij de eene of andere expeditie sneuvelden, zullen
op t1 n e.e aan ee
·
.
vau buit.
aanspraak hebben op het dubbele van dat aandeel m den
bij die expeditie gemaakten buit, waartoe de gesneuvelde
zou geregtigd zij n geweest, indien hij niet gesneu veld ware.
nevoegdheid van
De bevelvoerende Officier van eene legerafdeeling zal met
b.evf~lvc,erenda offi- zijn Krijgsraad het regt hebben om in bijzondere gevallen,
cJer nb1 h:tt t.oel~b-~~men waarin het nemen van buit met bti.itengewoon gevaar gepaard
van m m lJZOn•
dere gevallen.
zal gaan of gepaard geweest 1s, te bepalen, dat meer dan de
helft van den buit of zelfs de geheele buit zal toegekend
worden aan degenen- die aan het nemen van denzelven een
werkzaam aandeel hebben genomen of zullen nemen, of dat
een buitgemaakt paard of geweer het b~jzondere eigendom
zal zijn van een bepaalden persoon, die hetzelve met buitengewone dapperheid of levensgevaar heeft vermeesterd.
Lijst van buit met
Een compleete Lijst van alle buit met de verdeeling
verdeslin. · door
zooals in dit artikel vermeld, wordt door den CommandantComDL-G<-·neraal en G
1
t
K riJgsra~
··
d opgema~kt en een ware Copy
Krijgsrat:d aan Re- :reneraa me ,een
gering te zendw.
daarvan aan den Staatspres1dent en U1tv. Raad gezonden, en
alle beslissingen aangaande buit en de verdeeling daarvan
gesrhieden door Commandant-Generaal met den Krijgsraad.
36. Ieder gecommandeerde die zich aan het commando
onttrekt buiten schriftelijke toestemming van den bevel voe-":J 1'1ng waar t oe h''
ren d· en Offi Cl·er d er a1uee
IJ b eh oor t , zal me t
eene boete van niet minder dan £10 en niet meer dan £37 10s.
strafhaar zijn en daarna dadelijk door den Veldcornet zijner
wijk met bchulp van den Landdrost naar het commando
worden teruggezonden.
Gevangenisstraf
Ingeval van niet betalil}g der boete zal hij met gevaniugeval van nietgenisstraf voor niet langer dan zes maanden gestraft worden,
betaling.
we11m straf h"IJ za1 on d ergaan na a fl oop van het comman do.
Boete opgelegd door
Deze boete wordt door een Krijgsgericht opgelegd-van
Krijgsgerigt.
welke uitspraak de respectieve Landdrosten kennis krijgen
ter in vordering der boete en waarvan zij kennis geven aan
de Regering.
Vrijwill_igers riet
Geen vrijwilliger zal, zonder schriftelijk verlof van den
gepedrrntJtteerld tcom- bevelvoerenden Officier der afdeeling waarbij hij ingedeeld
maw o ever a en op , . h t
d
l
..
verbeurte van zijne was,
e comman o ver aten op verbeurte van ZIJne aanaanspraak op buit. spraak op den buit.
Brieven, enz., van ?.f
37. Brieven, couranten en boeken van of naar eenig
Daar comm. postvnJ. commando zullen voor dezen Staat postvrij zijn.
Toezigt v. Comman38. De Commandanten en Veldcornetten zullen toezien,
danten om
en schade
Veldcor- dat gee.n se h a(1e d oor nal at'1g h e1'd of moe d Wl'll'1gh m'd aan de
netten
aan wagens, ossen, benood1gde wagens, ossen en zoo voorts worde veroorzaakt;
enz, te voorkomen, eenig persoon zich hieraan schuldig makende zal verpligt zijn
Strafbepaling voor
onttrekken aan het
comJuando.
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de schade te vergoeden. Het Gouvernement echter blijft aan
de eigenaars verantwoordelijk.
39. De Regering zal moeten zorg dragen, dat wanneer Regering zorgt voor
er een commando in het veld uittrekt, dat het zooveel geneeskundige hulp.
mogelijk behoorlijk van genees- en heelkundige hulp voorzien wordt.
40. De Commandant-Generaal zal niet, dan wanneer hij Comm.-Generaal zal
bevindt dat zulks uiterst noodzakelijk is zich in het gevecht zich niet in het
'
gevech t mengen.
men gen.
41. Indien er in gevallen van oorlog of krijgsexpeditien Bepalingen bij verstemgeregtigde burgers volgens last van de Regering op kiezing van Volks.. en ZIJ.. d aard oor b Ul'ten h unne k'1esafd ee1mg
of amb. raadsleden
. ZIJn
comman d o u1t
tenaren gedurende
of wijk zijn en verhinderd worden hunne stemmen uit te commandos.
brengen, hetzij voor de verkiezing van een Volksraadslid ter
aanvulling van eene vacature in den Volksraad of voor de
verkiezing van eenig ambtenaar over wiens verkiezing zulke
stemgeregtigde burgers het regt van stemmen hebben, dan
zal zoodanige verkiezing plaats vinden op het commando
waar zij zich bevinden mogen, wanneer mogelijk, tenzij
andere bepalingen bij eenige speciale wet gemaakt zijn.
42. De Hoofdofficier der Staatsartillerie van de Z. A. Hoofdofficier der
Republiek heeft den rang van Commandant en staat met zijne Staatsart. heeft rang
·
Oomm., staat
on dergesch 1'kte offi Cieren
en manse h appen' on d er b evel van van
onder bevel v. Oom.den Commandant-Generaal der Z. A. Republiek en heeft Gen. en heeft zitting
mede zitting in den Krijgsraad en Krijgsgerichten.
in Krijgsraad, enz.
43. Alle vroegere wetten en besluiten hiermede in strijd, He.~r~eping v. tegenzijn met de uitvaardiging dezer Wet vervallen.
stnJdige wetten, enz.
44. Deze Wet treedt in werking dadelijk na publicatie In werking treden
in de Staatscourant.
der wet.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 26 J unij 1883.
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l)

Inhoudende bepalingen omtrent de behoorlijke zamenstelling van het Hoog Geregtshof der Zuid- Afrikaansche
Republiek, de Rondgaande Hoven. het Regt van Appel
en dergelijke, op de regtsvordering in voorzegde Hoven
betrekking hebbende Regelen.

Inleiding.

N ADEMAAL het noodzakelijk is voorziening te maken,
zoowel in de zamenstelling van 't Hoog Geregtshof en de
Rondgaande Hoven der Zuid Afrikaansche Republiek, krachtens de Wet daargesteld, als ook in de voorschriften van
regtsvordering die in voorzegde Hoven moeten wo~den in
acht genomen, wordt het mitsdien bij deze vastgesteld en
bepaald als volgt :-

Bekrachtiging van
Proclamatie.

ART. 1. De Proclamatie van den 9den Augustus 1881, 2)
aangaande het Hoog Geregtshof, uitgevaardigd door het Hoog
Edel Driemanschap-den Staatspresident representeerendewordt bij deze bekrachtigd en v~rklaard van volle kracht te
zijn, uitgezonderd alle bepalingen in bovengemelde Proclamatie vervatJ die tegenstrijdig mogen zijn met de bepalingen van deze Wet.
2. De volgende bepalingen van 't hoofdstuk Regterlijke
Magt in de bijlage van de Grondwet, zooals die door den
Hoog Edel Achtbaren Volksraad in zijne zitting van October
1881 3) zijn vastgesteld, worden bij dezen gewijzigd, en zullen
voortaan luiden als volgt :-

Wijziging van Bijl.
Grondwet, Wet
No. 3, 1881.

Zamenstelling van
Hoog Geregtshof.
Bevoegdheid van
Regters om regels op
te trekken betreffende juries,

a. Een Hoog Geregtshof uit twee ot drie Regters bestaande met een jurie in civiele zaken, indien
door een der partijen vereischt. De Regters van
het Hoog Geregtshof zijn bevoegd, met toestemming van den Staatspresident, van tijd tot tijd
regels op te trekken en vast te stellen voorziening
makende voor het behoorlijk oproepen en zamenstellen der jurie, het regelen van de punten door
de jurie te worden beslist, het getal der jurieleden, welke meerderheid er zal moeten zijn, de
boete waaraan een jurielid onderhevig zal zijn,
ind~~n hij, behoorlijk opgeroepen zijnde, niet verschiJnt, en verder al zulke andere regelen en be1) Zie in verband hiermede Wet No, 6, 1885.
2) ante bladz. 1011.
3) ante blad7<. 10~8,
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palingen noodig tot de behoorlijke werking van Regters beslissen op
de gezegde juri e. Alle regts- of wetspunten zullen regtspunten.
uitsluitend door de Regters worden beslist.
b. Beide Hoven doen uitspraak zoo spoedig mogelijk Uitspraak zoo spoena het voldingen · der zaak.
dig mogelijk.
c. De Hoofdregter en Strafregters moeten behoorlijk Kwalifikatie van
in de Regten gepromoveerd zijn.
Regters.

3. Het Hoog Geregtshof zal bestaan uit den Hoofd- Zamenstelling van
regter en de twee Strafregters, en zal zitting houden ter Hoog Geregtshof.
plaatse alwaar de zetel der Regering zich bevindt, met dien
verstande echter, dat in alle zaken, van welken aard ook,
twee Hegters van het Hoog Geregtshof een bevoegde meer- Twee Regters maken
derheid zullen uitmaken om alle regten en magten van het quorum.
voltallig Hoog Geregtshof uit te oefenen. In geval van ver- Bij verschil van
schil van meening tusschen twee dusdanige Regters, zal de meening wordt uituitspraak van zulk Hof worden geschorst tot tij :i en wijl ~~~a~~ gdes.ch~rstt
. d er R egters tegenwoord'1g zu ll en ZIJn.
..
D e mt. zitten. ne .eg ers
dat alle d ne
spraak van twee met elkaar overeenstemmende Regters, ofUitspraak van meervan de meerderheid van gezegde drie Regters, zal, bij ver- d.~rheid zal uit~praak
schil van meening, geacht worden te zijn de uitspraak van ZIJn van voltalhgHof
het voltallig Hof. In vacantie echter op de hieronder te
vermelden provisioneele dagen zal een Regter, bij afwezigheid Zitting van een Regvan een of beide der andere Regters, bevoegd zijn zitting ter voor P.rov. zaken,
te houden te Pretoria, om alle provisioneele zaken, moties ~nd~lrhevig aan
. · aan te h ooren en te b esl"1ssen, oil d erh ev1g
· ec h ter ppe ·
en app lwahes
in zulk geval aan het regt van appel, onder de bepalingen
hierin later he vat met betrekking tot appel. 1)
4. In eenige crimineele zaak, die voor het Hoog Ge- In crimineele zaken
regtshof te Pretoria zal worden gebragt, zal het verhoor verhool' vo.or .een
plaats hebben voor een der Regters van het gezegd Hof en ~:::~r p~n SJUrie van
een Jurie van negen personen, die in hun uitspraak eenr onen.
parig moeten zijn. 2) De uitspraak van de Jurie zal door Uitspraak moet eenden voorman in open Hof uitgesproken worden, en daarna parig zijn.
behoorlijk door den Griffier genotuleerd. De Regter kan, Regter kan regtsindien hij zulks goed vindt of op verzoek, eenig regtspunt punt r~serveren en
' van het Hoog Geregtshof, be- staken
executIe van vonms
·
reserveren voor consideratie
staande uit twee of drie Regters. Hij is ook bevoegd exe·
cutie van vonnis te staken.
5. Het Hoog Geregtshof zal zijn een Hof van eerste in- Hoog Geregtshof
stantie en ook een Hof van Appel voor de geheele Republiek. Hof :ran eerst~ inDe uitspraken van het Hoog Geregtshof zijn uiteindelijk stantie en appel.
beslissend. 3)
6. Het zegel van het Hoog Geregtshof zal in bewaring Bewaring van zegel.
gegeven worden aan den Hoofdregter, met volle vrijheid het•
Gewijzigd door artt. 3, 7 en 8 van Wet No. 6, 1885.
Overeenkomstig V.R.B. 10 Junij 1885, art. 360, zullen Landdros.
ten en Veldcornetten de jurielijsten opmaken.
1)
2)

3) Gewij~igd door artt. 4 en 6 van Wet No. 6, 1885,
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zelve aan een der Strafregters voor eenig wettig doel te
overhandigen.
Rondgaand Hofyoor
7. Een Rondgaand Hof voor het verhoor van civiele en
een R~gter z~l twee- crimineele zaken zal voor een der Regters van het Hoog Gemaal Jaars zitten. regtshof tweemaal 's jaars gehouden worden, telkens voor een
of meer districten gezamentlijk, zooals van tijd tot tijd door
ZHEd. den Staatspresident zal worden bepaald. Het RondJurisdictie.
gaand Geregtshof zal volle jurisdictie, beide oorspronkelijk
en in appel, hebben in het district of districten waarvoor
het is bepaald. Alle crimineele zaken in het Rondgaand
Jurie van negen
Hof zullen beslist word en door een j urie van negen person en,
personen.
wier uitspraak eenparig en in open Hof zal worden uitgeUitspraak eenparig. sproken. Geen persoon, tenzij het Hoog Geregtshof daaromtrent een andere order mag maken, zal als verweerder voor
Dagvaarding van
een Rondgaand Hof, zitting houdende voor een ander district
verweerder.
dan waar hij woonachtig is, gedagvaard worden.
Klerk van Regter zal
8. Bij afwezigheid van den Griffier van het Hoog Gebij. afwezigbei~ van regtshof, zal de klerk van den Regter van het Rondgaand
Gnffier als ~riffier Hof werkzaam zijn als Griffier en taxeermeester van gezegd
werkzaam
ZIJn. Ger. R on dgaand H of . D e rege1s t h ans In
. geb rm'k In
. ' t H oog
Regels v. Hoog
van toepassing in Geregtshof zullen mutatis mutandis (met de noodige veranRondgaand Hof.
dering) van toepassing zijn in de gezegde Rondgaande
Hoven. 1)
Appel van Rondg.
9. Van de finale uitspraak of vonnis van den Regter
!!of. n~ar Hoog Ger. van het Rondgaande Hof in civiele zaken, zal er een appel
m civiele zaken.
zijn naar het Hoog Geregtshof, onderworpen aan de bepalingen hierin vervat met betrekking tot appel. De Regter
In crim. zaken kun- zal ook bevoegd zijn eenig wetspunt in crimineele zaken te
nen wetspunten ge- reserveren voor consideratie van het Hoog Geregtshof, en
rest~rveerd en ~xe- ook executie van eenig crimineel vonnis kunnen staken tot
cu 1e van vonms gestaakt worden tot dat het Hoog Geregtshof over het gereserveerde wetspunt
beslissing van Hoog beslist zal hebben. De Regter, tegen wiens uitspraak geGeregtsbof.
appelleerd wordt, zal niet daardoor onbevoegd zijn in het
Hoog Geregtshof in zulk appel te zitten.
Afscbriften van
10. De Regter van het Rondgaand Hot zal behoorlijk
getuigenis.
een afschrift nemen of doen i1emen van al de getuigenis in
eenige civiele of crimineele zaak. Alle documentaire stukken
en andere getuigenis, die door het Hof zijn toegelaten, zullen
behoorlijk gemerkt of gecertificeerd worden door den Regter
of den Griffier. Alle stukken, documenten, enz. die aangeMerken en certifi- boden zijn als getuigenis, doch door den Regter niet zijn toeceeren van docu- gelaten, zullen (indien ter tijde zoo vereischt door de partij
:e~::f. toegelaten die dezelve aanbiedt) op gelijke wijze gemerkt worden als
niet toegelaten, zoodat zij bij de andere stukken in de zaak
Geen getuig~nis, niet gevoegd ~ogeJ?- w~rden, ingeval van appel. Geene getuigenis
~angeb?den I?eers~e echter, die niet In het Rondgaand Hof is aangeboden zal
mstantie, zal m appel t
1t
f
.
'
worden toegelaten. . oege a ,en o aangenomen worden door het Hoog Geregtshof
In appel.
1) Zie ante bladz. 711 en Bijlage.
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11. De Griffier van het Rondgaand Hof zal gehouden Pligten der Grifzijn aan den Griffier van het Hoog Geregtshof al de stukken fieren van Rondg.
van het Rondgaand Hof over te leveren. De Griffier van en H. Geregtshoven.
het Hoog Geregtshof zal al zulke stukken onder de archievQn
in zijn kantoor behoorlijk bewaren.
12. Eenig persoon die verlangend is te appelleeren van Bepalingen betref~
eenig finaal vonnis, uitspraak of order van een Rondgaand fende appel.
Geregtshof, zal het vrijstaan zijn appel aan te teekenen te
eeniger tijd binnen eene maand nadat het vonnis uitspraak,
of order waartegen geappelleerd is, was uitgesproken of verleend. Binnen 14 dagen na aanteekening van appel zal hij Kennisgeving aan
gehouden zijn den tegenpartij behoorlijk schriftelijke kennis tegenpartij binnen
er van te geven. Indien, wanneer appel wordt aangeteekend, 14 dagen.
geene voldoende securiteit (te worden bepaald door den Rond- Voldoende securigaanden Regter of eenig ander Regter van het Hoog Ge- teit vereischt.
regtshof) gegeven is door de partij die wenscht te appelleeren,
dat hij gezegd vonnis, uitspraak of order zal nakomen, in
geval dezelve bekrachtigd wordt of het appel van de hand
gewezen wordt, te zamen met zulke verdere kosten als
daaromtrent mogen worden toegestaan, zal executie niet
worden gestaakt. Appel mag worden aangeteekend gedurende Waar appel aande zitting van het Rondgaand Hof of ten kantore van den geteekend kan
Griffier van het Hoog Geregtshof.
w0 rden.
13. Eenig persoon die appel heeft aangeteekend van de Appel moet binnen
uitspraak of vonnis van een Rondgaand Hof zal gehouden 3 maanden v-oort.. h et appe'l voor t t e zett en t ot verh oor b.1nnen' d ne
· maan d en gezet
worden Hof
tenzij
ZlJn
op applicatie
van af den datum van aanteekening, tenzij op applicatie aan anders beveelt.
het Hoog Geregtshof ten dien einde gedaan, het Hof anders
zal bevelen. Deze laatste bepaling zal ook van toepassing
zijn op alle appellen van lagere hoven.
14. Het Hoog Geregtshof of het Rondgaand Hof, is Hoven bevoegd
bevoegd om voor gegronde redenen eenigerlei zaak, civieJZaken te. verwijzen
· H of , t e verWlJzen
··
· · 1, d.1enend voor zoo d amg
of ~nmmee
naar naar
Hof. eemg and er
eemgerlei and er Rondgaand Hof of het Hoog Geregtshof;
en zoodanige verwijzing zal door den presiderenden Regter
of den Griffier behoorlijk worden aangeteekend op de stukken
in zoodanige zaak en ingezonden worden naar het Hof
waarnaar hetzel ve is verwezen.
15. Een Vrederegter, benoemd voor de geheele Repu- Bevoegdheden van
bliek, zal geregtigd zijn voorloopig onderzoek te houden in Vre~eregter vooreenige crimineele zaak en den beschuldigde te committeeren i~~JJ~no~~ertzeo~~~~
voor teregtstelling vcor het Rondgaand Hof of het Hoog mitteren.
Geregtshof.
16. Eenig persoon in wiens voordeel eenigerlei uit- Uitnemen van lastspraak, vonnis of order van een Rondgaand Hof is verleend, !:Hief ter exec~tie
voor het betalen van geld schadevergoeding of kosten mag mgevolge vonms van
· f ter executw
· ' u1tnemen,
·
een l astb ne
geteeken d door' den Rondgaand Hof.
Griffier van het Hoog Geregtshof, tegen eenig roerend of
o~roerend goed, waar dan ook zich bevindende of gelegen,
bmnen de limieten van deze Republiek, het eigendom zijnde
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WET No. 4, 1883.
OVER HET UITNEMEN VAN EIGENDOMSBEWIJZEN
OF GRONDBRIEVEN V AN PLAATSEN.

Goedgekeurd bij Volkraadsbesluit Art. 343,
dd. 15 Junij 1883).

N ADEMAAL het is gebleken dat vele ingezetenen nalatig
zijn gebleven hunne Eigendomsbewijzen of Grondbrieven van
plaatsen voor hen ge1nspecteerd uit te nemen, niettegenstaande bij de Wet No. 6, 1870, 1) boeten tegen verzuim
waren vastgesteld, en verder in art. 4 aan het Gouvernement
het regt was gegeven zulke plaatsen, als teruggevallen aan
het Gouvernement publiek te doen verkoopen.
Overwegende verder, dat het Gouvernement van deze
laatste bepaling geen gebruik heeft gemaakt en het om verschillende redenen ongeraden moet warden geacht alsnog die
bepaling ten uitvoer te leggen.
Zoo zij het vastgesteld :
Herr.WetNo.6, 1870
ART. 1. De Wet No. 6, 1870, wordt herroepen.
Grondbr. moet.binn.
Art. 2. Ieder persoon is verpligt Eigendomsbe_wijs of
9 maand. uitgenom. Grondbrief eener plaats uit te nemen binnen negen maanden
word. na afk. d. wet. na datum van afkondiging dezer Wet.
Registrateur zal
Art. 3. De Registrateur van Acten zal het Eigendomsgrondbr. uitreik~n bewijs of den Grondbrief uitreiken aan den oorspronkelijken
tegen betal. v. £ 15 · regthebbende, tegen betaling van de verschuldigde recognitie
en eene boete van £15.
Kennisg. v. Reg. van
Art. 4. Binnen drie maanden na afkondiging dezer Wet
Acte, bevatt. lijst v. zal de Registrateur van Acten eene Kennisgeving in de Staats~;~~~~~. ~~~~:~nzes courlilint plaatsen, bevattende eene lijst met de namen der
maauden moeten
plaatsen en met de namen van den regthebbende, hem opuitgenomen worden roepende om aan de verpligting in art. 2 te voldoen binnen
den termij n van zes maanden.
Regering zal voor
Tevens zal de Regering zorg dragen dat deze kennisbekendmak. zorgen. geving door mid del van Landdrostcn en Veldcornetten zoo
algemeen mogelijk bekend worde gesteld.
Dagvaard. na negen
Art. 5. Na verloop van negen maanden, in art 2 vermaanden voor
meld, zal de Regering de personen in kwestie dagvaarden
Rondg. Hof.
d
d
voor het Ron gaan Hof, tot naleving der verpligting in
art. 2, voorschreven.
Indien niet binnen
Art. 6. Ieder die dan bij uitspraak van dit Hof vergestelden termijn oordeeld is geworden, zooals in art. 5 is bedoeld en daaraan
uitgenomen.
niet binnen den door het Hof gestelden termijn' voldoet, zal
Inleiding.

1) Zie ante bl. 375.
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zijn regt op den voor hem aangeteekenden en ge1nspecteerden worden gronden
grond verliezen, en het Gouvernement zal zonder verdere publiek verkocht,
stappen te nemen die gronden publiek doen verkoopen ten
behoeve der schatkist, blijvende de regthebbende buitendien
aansprakelijk voor de gemaakte kosten.
Art. 7. Van de boete in art. 3 vermeld, zijn vrijgesteld Vrijstelling van
die personen, wiens gronden eerst ge1nspecteerd zij n gewor- boete in zekere
·
·
d ezer we,
t m1'ts ZIJ·· b'mnen zes maan d en gevallen.
den na d e 1nvoenng
van den dag der inspectie aan het voorschrift in art. 2 voldoen.
Art. 8. Aan de Regering wordt bij deze de bevoegdheid Regering k:itn
verleend om aan de betaling van boeten en achterstallige vermindering
.
. vermm
. d ermg
.
t oe t e k ennen, met mac
. h t- toekennen.
be1astmgen
een1ge
neming van de ligging der plaatsen en de omstandigheden
die het niet uitnemen van den Grondbrief hebben veroorzaakt.
Art. 9. Deze wet treedt in werking volgens de bepalin- In werking treding
gen van Art. 12 van de Grondwet 1) en de laatste paragraafder wet.
van Art. 77 van het Reglement van Orde. 2)
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.

W. EDUARD BOK.
Staatssecretaris.
Gou vernemen tskan to or,
Pretoria, 16 Junij 1883.

WET No. 5, 1883.

3
)

VOOR HET HOUDEN DER MARKTEN IN DE
Z. A. REPUBLIEK.

Goedgekeurd bij Volksraadsbesluit, Art. 358,
dd. 16 Junij 1883.

ARTIKEL 1. Markt zal gehouden worden op het markt- Waar en door wien
plein van elk dorp, door den Marktmeester, van wege het Markt gehouden.
Gouvernement aangesteld, behal ve in zoodanige steden waar
een Stadsraad is opgerigt waar de aanstelling door den Stadsraad geschiedt.
1)
2)
3)

Zie ante bl. 36.
Zie ante bl. 1088.
Zie Instructie van de Marktmeesters,

ante

bl.

112.

75
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Dag en uur voor
2. Elken dag van het jaar, met uitzondering van Zon- en
houden van Markt. Christelijke feestdagen, zal markt gehouden worden een uur
na zonsopgang; de klok voor de eerste maal geluid te word en een half uur na zonsopgang. De markt zal aanhouden
tot dat alles wat ter markt zal gebragt zijn, ter verkoop zal
zijn aangeboden.
Rondrijden gedur.
3. Het zal gedurende de markturen niemand vrijstaan
Marktmen belet. om tusschen degeuen die de markt bijwonen en de goederen
die opgeveild worden tot hinder rond te rijden.
Veiling. in Holl. taal
4. De veilingen zullen geschieden in de Hollandsche taal.
Marktm. beletv.zich
G. De Marktmeester zal in persoon noch voor zich zelven
zelv. of and. bieden. noch voor een ander op de markt bieden of koopen.
Boeken en uitm. v.
6. Het boeken bij den verkoop zoowel als het uitmaken
Marktbr. met inkt. der marktbriefjes zal met inkt moeten geschieden.
Goederen aan hoog7. De Marktmeester zal alle goederen ter markt gebragt
sten bieder te ver- bij publieke veiling aan den hoogsten bieder verkoopen, de
koopen a contant. verkoopingen te houden voor contant geld.
8. De Marktmeester zal aan den verkooper een marktInhoud van
Marktbrief.
brief ter hand stellen, waarop in kolommen uitgedrukt wordt:
de naam van den verkooper, de naam van den kooper, de
gekochte artikelen en de prijs; en een kolom zal op dien
marktbrief opengelaten worden, waarin bij aflevering van het
gekochte de kooper, of die het gekochte voor hem ontvangt,
Verkooper ontvangtzijn naam zal plaatsen. Op vertoon van den aldus geteekengeldenopvertooningden marktbrief zal de verkooper bevoegd zijn het bedrag van
van geteekende
d en Mar k tmeester te ontvangen. (z·1e voor vorm van Mark· tMarktbrief.
brief Model A, hieraan gehecht.)
Koopers v66r 12 uur
9. Koopers moeten op den dag der verkooping v66r 12
Marktm. betalen. uur des middags den Marktmeester betalen aan zijn kantoor;
~~{h~c~~~~ke 5 perc. in gebreke daarvan zullen zij vijf percent voor collectie beVerdere pligten en talen.- De 1\:farktmeester zorgt verder voor de betaling van
bevoegdheden van het gekochte langs den gewonen weg. En hij kan in het
Marktmeester.
·
van zu1k een weigerachtigen kooper een
vervo1g wmgeren
bod aan te nemen.
Marktktmeester zal
10. De Marktmeester zal behoorlijk boek houden (in
boek houden.
zoodanigen vorm als hem moge worden voorgeschreven) van
alle door hem te storten Gouvernements penningen, betaalGouv. penningen baar op de artikelen ter markt verkocht, welke penningen
2!- percent.
2i- percent bedragen, uitgezonderd op wijn, sterke dranken,
enz., die van buiten dezen Staat komen. (Zie art. 15, par. m.)
Fooi v.2s. 6d. betaal11. Ingeval het opgeveilde niet verkocht is, zal de eigebaa~.do?r ~lk wagen naar of iemand in zijne plaats op elken wagen of rijtuig, of
of
md. word.
goed. an d ers op h et opgeve1'ld e, ten behoeve van het Gouvernement
nietriJtmg
verkocht
Geen toeslag zonder aan den Marktmeester betalen de som van 2s. 6d. De Markttoestemm. van ver- meester zal het opgeveilde niet op den kooper toeslaan
~~iu~t ~~~~~al van zonder daartoe de toestemming des verkooper te hebben
opveilen.
verkregen; en in geval van dispuut tusschen koopers zal de
Marktmeester hetzelve weder opveilen.
Stortingv.gelden bij
12. De Marktmeester zal wekelijks bij den Landdrost
Landdrost. Onderz. van het district storten alle gelden uit de opbrengsten der
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markt die aan het Gouvernement toekomen, en zal tege- en goedkeuring van
lijkertijd zijne boeken laten onderzoeken en goedkeuren.
boeken.
13. De M~rktmeester zal zooveel mogelijk alle verkoopin- Marktm. z. ongeoorl.
gen verhinderen die volgens deze wet ongeoorloofd zijn.
verkoop. verhinder.
14. Niemand zal, na zijn producten binnen het markt- Product. op Marktte verkoopen, pleingebra?'tmoeten
plein gebragt te hebben, het regt hebben die
.. en zon d er d at opgev.
en met anders
voordat ZIJ.. eerst op d e markt ?pgeve1'ld ZIJn,
verkocht worden.
zal niemand het regt hebben d1e te koopen.
15. Producten enz. zullen verkocht worden als volgt: Maat of gewigt van
a. Meel, koren, per mud van 200 pond;
prod11:cten en goedeb Mielies brood-mielies panzcmt garst haver rogge ren dte 0 P de Markt \
·
'
'
'
'
'
'verkocht worden
kafferkoren, boonen, linzen, kalk per zak van 8
·
emmers;
c. Aardappelen, patatas, uijen, per zak van 8 emmers
of onderdeelen daarvan ;
d. Wol, ivoor, struisvederen, boter, varkens- en zoutvleesch, drooge vruchten enz., per pond;
e. Havergerven, en groen voer, per bundel, kaf per
baal of zak;
f. Brandhout per vracht;
g. Steenkool per 100 pond of onderdeel ;
h. Geelhoutplanken, balken, en alle soorten timmerhout, ook wagenhout, deuren, ramen, kozijnen en
kappen per voet, per stuk of per lot, sparren per
stuk, pal en, Spaansch riet per 100, dekgras per
100 bossen, gerekend 6 duim middellijn;
i. Lemoenen, appels enz. per 100;
k. Groenten, bij de partij, naar verkiezing van den
verkooper;
l. Eijeren per dozijn;
m. Wijn en sterke drank en per gallon. Van dergelijke Van buitenl. ingev.
dranken, ingevoerd van buiten 's lands, met uit- dr~?-k, uit.gez. in o.
zondering van producten in den Oranje VriJ'staat VrtJstaat gewonnen,
moet Invoerregt
.
gewonnen, moet 1nvoerregt betaald worden en kan betaald worden.
niet op de markt worden verkocht zonder dat
invoerregt betaald is;
n. Paarden, grootvee, schapen, bokken, varkens, pluim- Paarden, vee, enz.
vee, enz., per stuk,
o. De hi er niet genoemde artikelen zullen naar ver- Niet gen. artikelen n.
kiezing van den marktmeester verkocht worden. verkiez. v. Marktm.
16. Elk die meel, graan, haver, boter, potatas, wol, azijn, Verkoopers verpligt
aardappelen, wijn sterke drank enz. ter verkoop op de Marktmeester m~t
· 'ht, voor
; , d en verk oop aan Koopers
monster te voorzten
dmarkt aan b reng t , ' za1 d es vere1sc
kunnen •
en Marktmeester een monster moeten ter hand stellen om goederen weigeren.
t~ worden vergeleken met het opgeveilde. Dit monster behoeft yerdere procedure
met grooter of meer te zijn dan noodig is om de qualiteit m zulk geval.
van het soort te beoordeelen. Geen kooper zal het gekochte
behoeven te ontvangen wanneer het slechter is dan het
mo~ster. Bij verschil moet de Marktmeester beslissen; de
verhezende partij betaalt den Marktmeester de onkosten,
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niet te boven gaande 10s., zegge tien shillings Stg. Men
kan zich beroepen op den Landdrost die sumier beslissen zal.
Verkooper moet
17. Alle op de markt verkochte producten of zaken
goederen ten huize moeten door den verkooper ten huize van den kooper of
vAafine koopb~: lMevekret~· aan zij n plaats van bezigheid bezorgd word en binnen het
ar
· h et verkochte niet
huisver.
indienIJ kooper
dorp. I n d'1en d e k ooper b''IJ d e a fi evermg
niet ontvangt.
ontvangt wordt dat verkochte of afgeladen in tegenwoordigheid van getuigen, of bij het markthuis afgeladen, voor
,rekening van den kooper.
Marktmeester mag
18. De Marktmeester zal geregtigd zijn de verkooping te
weigeren goed te
weigeren wanneer hij redelijken grond heeft om te vermoeden
verkoopen.
dat hetgeen ter markt gebragt wordt niet het eigendom is van
Verkooping onder hem die het ter verkoop aanbiedt. De verkooping zal echter
zekere beperkingen. kunnen doorgaan op voorwaarde dat de opbrengst voor een
bepaalden tijd in handen van den Marktmeester blijft of zoo
als door den Landdrost wenschel~jk zal worden geacht. Hij
Kennisgeving aan zal in zoodanig geval dadelijk schriftelijk kennis geven aan
Landdrost.
den Landdrost, die zonder verwijl het noodige onderzoek zal
instellen.
Marktmeester ontv.
19. De Marktmeester ontvangt van het Gouvernement
vast salarisen2perc. een vast salaris en zal securiteit stellen voor de behoorlijke
van marktgelden. vervulling zijner pligten. Hij zal boven en behalve dat salaris
ontvangen 2 percent van de marktgelden. 1)
Bedorven goederen,
20. Bedorven of voor de gezondheid schadelijke waren,
ziek vee of droesige ziek vee of droesige paarden, ter markt gebragt wordende,
~:~:~.j~ ;~~iJderd moeten op klagte van den Marktmeester of eenig ander perword~n.
soon onmiddelijk door den eigenaar of die daarmede belast is,
van de markt verwijderd worden en ingeval van weigering
of nalatigheid zal die persoon strafbaar zijn overeenkomstig
de bepalingen dezer wet.
21. Alle personen, geen eigenaars van grond zijnde en
,Geschreven permit
;vereischt door
artikelen ter markt brengende en met name brandhout en
,personen geen
kalk, zullen verpligt zijn een geschreven permit te vertoonen
eigenaren van
van de eigenaars van de plaatsen van waar genoemde goedegrond zijnde.
ren afkomstig zijn en bij niet-voldoening daaraan zullen die
artikelen verbeurd verklaard worden.
Ov:ertredingen straf22. De overtreder van een of meer artikelen dezer regubaar met boete
latien zal onderhevig zijn aan een boete van niet minder dan
opgelegd
Land- zeven sh'll'
·
t ot zeven pon d t'1en sh'll'
drost en door
gevangenis
1 1ngs en Sixpence
1 mgs
bij wanbetaling.
sterling, te worden opgelegd door den Landdrost naar den
aard der zaak of bij wanbetaling niet te bovengaande een
maand gevangenisstraf.
Tegenstrijd. wetten
23. Alle wetten en bepalingen in strijd met deze wet
herroepen.
zijn hierbij herroepen.
In werk. tred. d. wet
24. Deze wet treedt in werking dadelijk na publicatie.
1) Op Dorpen waar Municipaliteiten gevestigd zijn wordt salaris door
den Stadsraad betaald. Zie Regulatien voor de gemeente Potchefstrooro,
Art. 86, gepubl. door G. K. No. 310, 4 November 1884, Staatscourant 13
November 1884, Bijvoegsel.
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MODEL A.

----------~----------------------------------Vorm van Markt·

MARKTBRIEF.

No.

--

No.

brief.

stad

datum

Verkooper ...........................

Datum

I

Kooper.
Verkooper

I

Artikel.

I

Prijs.

IOntvangen
door

I

Kooper

I

I

I

Artikelen

I
I

i
i

Bedrag

I

I
I

I

I

S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
W. EDUARD BOK.
Staatssecretaris.
Gou vernementskan to or,
Pretoria, 17 Junij 1883.

WET No. 6, 1883.
OP

DE

DISTRICTSRADEN.

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den HEd. Achtb.
Volksraad dd. 12 Junij 1883, art. 278.)
TOT uitvoering van artt. 11-13 van Wet No. 3, 1881, Bedoeling van Wet,
(Bijlage van de Grondwet.) 1)
l.) Zf~ p,nte bl, 1.0~5,
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herroeping der Wet No. 19, 1880, 1) wordt

ART. 1. In ieder district bestaat een Districtsraad uit
zooveel leden als er Veldcornetschappen zijn in het district.
Landdrost is Voorz.
2. De Landdrost is Voorzitter en lid van den DistrictsSecretaris d. Distr. raad. Als eerste Secretaris zal de Districtsraad een der klerken
Raad gekozen.
van het Landdrostkantoor kunnen benoemen, tegen een
bepaald salaris.
Kwalificatie van
3. Om te kiezen of gekozen te worden moet men aan
Districts Raadsleden de vereischten der algemeene kieswet voldoen, niet in staat
van faillissement verkeeren, en vast goed bezitten in het
district op eigen naam, of huurder van vast goed zijn van
een som van minstens £50 per jaar en in het district woonachtig zijn.
Contractanten kun4. Niemand die aannemer is onder eenig contract met
nen niet gekozen
den Districtsraad, zal bevoegd zijn om gekozen te worden
worden.
tot lid daarvan.
Veldcornett.kunnen
De Veldcornetten kunnen geen leden van den Districtsgeen leden zijn.
raad zij n.
Leden zitt. v. 3jaren
5. De leden hebben zitting voor drie jaren.
Diensttijd van
6. De eerste Districtsraad onder deze Wet gekozen, zal
DistrictsHaad11Ieden in werking blijven tot den laatsten dag van December 1886,
en zal dan aftreden en eene nieuwe electie van leden plaa.ts
hebben zoo als later zal worden bepaald. 2)
Tijd van verkiezing.
7. De verkiezing heeft in ieder Veldcornetschap plaats,
op tijd en wijze als bij afzonderlijke proclamatie, nader door
den Staatspresident zal worden bepaald.
Burgerlijl!lten dienen
8. De lijsten der burgers door de Veldcornetten geals grondslag.
houden, liggen ten grondslag voor de verkiezing.
Klagten te worden
9. Klagten tegen de verkiezing of gehouden stemming
ingezonden bij den worden binnen 14 dagen na de publicatie van den uitslag
Landdrost.
·
der verk1ezing
schriftelijk ingezonden bij den Lan dd rost van
het district.
Zamenstelling van
10. De Landdrost met de Veldcornetten van het district
Hof ter beslissing vormen het Hof, dat binnen 14 dagen na den termijn in
van klagten.
art. 9 genoemd, deze klagten, in tegenwoordigheid der partij en en in een open Hof, onderzoekt en beslist.
Appel bij Regering
11. Van den uitspraak is appel bij den Uitvoerenden
tegen. uitspraak.
Raad. Wanneer het bij uitspraak van den Uitv. Raad blijkt
Betalmg v. onkosten d
d e klagten ongegrond ZIJn
.. geweest, moet de appel
' 1ant de
~t
onkosten door zijn tegenpartij gemaakt, hetalen.
Taak van Districts12. De taak van den Districtsraad is het onderhouden
raad .onderhoud van en het toezigt op het onderhoud van alle puhlieke wegen in
pubhe.ke wegen.
h et d'ISt net
. : d e verb etenng
.
d aarvan, d e bevor d ermg
.
d er
openhare communicatie door den aanleg van hruggen.
()pbrengl!!t der weg13. Tot dekking der kosten daarvan stelt het Rijk aan

Districtsraad in
elk district.

1) Zie ante bl. 863.
2) Gewijzigd door V.R.B. 12 Augustus 1886, art, 1415.
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het District beschikbaar het wegge1d dat volgens de wet belast. ter beschikk.
door de ingezetenen van het district wordt betaald.
van Districtsraad.
14. Indien deze ge1den niet vo1doende zijn, kan de Dis- DistrictRr. mag bijz•
trictsraad een bijzondere belasting heffen na vooraf daarop belast. heff. onderw·
·
'
aan goedk. v. Volksr•
de goedkeurmg
van clen Vo lk sraad verkregen
te hebben.
15. Jaarlijks wordt de begrooting van ontvangst en uit- Jaarl. Begrooti11g ter
gaaf v66r de vaststelling door den Districtsraad aan de Regering goedk~mring van
· s.t aa t t e st e11en om te b eoor- ingezonden.
Regermg te worden
· cl e cl eze 1n
toegezon cl en, t en em
deelen of zij iets be vat in strij d met de a1gemeene of met
deze wet. In dit geval onthoudt de Regering hare goedkeuring.
16. Alleen een goedgekeurde en gepubliceerde begroo- Goedk. en public. v·
ting geeft regt om uitgaven te doen en inkomsten te heffen. Begroot. vereischt.
17. Het in art. 13 genoemde wegge1d blijft betaa1ba3.r Weggeld betaalbaar
bij den Landdrost, 1) en wordt door dezen bij den Thesaurier bij Landdrost.
gestort. De Regering doet, op aanvraag van den Districts- R.egerin? doet
raad, zn1ke uitbetalingen daaruit aan den Districtsraad als m.tbe~almgen aan
.. voor cl e fi nan t'1ee
.. 1e a cl m1ms
· · t ratle
· van h et cl'1stnct.
. D1stnctsraad.
. ZIJD
noo d1g
18. De rekening van inkomsten en uitgaven wordt ook Rekening van
jaarlijks voor de vaststelling aan de Regering toeo-ezonden
Inkomste~ en Uitg.
0
met hetze1fde doel en deze1fde bevoegdheid voor de Regerin~ ~!~~;!:~~ng te
als in art. 15 van de Begrooting is bepaald.
19. Eenmaal per drie maanden houdt de Districtsraad Tijd van gewone en
in het dorp waar de Landdrost zij n zetel heeft, een gewone buitenge'Yone
·
·
B m'tengewone verga cl enngen
vergadermg.
zoo d'k
1 WlJ.. 1s zu lk s Vergadermgen.
noodig mogt zij n.
20. De leden hebben regt op vergoeding van reis- en Vergoeding v. reisverb1ijfkosten, naar tarief van 1882. 2)
en verblijfkosteu.
21. Drie 1eden maken met den Landdrost een quorum Quorum.
uit. 3)
22. Deze Wet moet herzien worden in de zitting van Herziening van Wet
den Vo1ksraacl van 1886, ten einde de nieuwe verkiezing in 1886.
voor 1887 te kunnen regelen. 4)
23. Deze Wet treeclt in werking 1 Augustus 1883.
In werk. tred. d. wet.
S..J. P. KRUGER,
Staatspresident.
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gou vernementskantoor
Pretoria, 14 Junij' 1883.

1)
2)
3)
4)

Zie art. 1 van Wet No. 10, 1885.
Zie Wet No. 3, 1882 ante bl. 1096.
Gewijzigd door V.R.B. 12 Aug. 1886, art. 1415,
Zie V.R.B. 12 Aug. 1886, art. 1415,
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WET No. 7, 1883.
Ter regaling van de betaling van Heerenregten op den verkoop
en transport van onroerend eigendom.

Goedgekeurd bij V olksraadsbesluit, Art. 428,
d.d. 26 .Junij 1883.

NADEMAAL het noodig is betere voorziening te maken
voor de betaling van Heerenregten op den verkoop van
onroerend eigendom in deze Republiek, zoo wordt hiermede
vastgesteld dat alle W etsbepalingen tot hiertoe in werking
geweest, betrekking hebbende op Heerenregten, bij dezen
worden herroepen.
Geen transporttenzij
ART. 1. Dat geen transport of overdragt zal gedaan
Heerenregt door
worden van eenig vast eigendom van eenen eigenaar op den
kooper betaald.
naam van eene anderen, tenzij eene belasting van 4 ten
100 ( 4 pCt.) door den kooper zal zijn betaald geworden op
de koopsom of waarde van zulk vast goed.
Eigendom kan on2. 'Vanneer eenig vast goed zal word en getransporteerd
der omstandigheden ten gevolge van ruiling, schenking of op eenige andere wijze,
a~~:a~~e~~g~or::~ waar het zal blijken dat de koopprijs bepaald in zoodanige
soon.
ruilbrief of acte van schenking of koopbl'ief, aanmerkelijk
onder de waarde daarvan en alzoo is gesteld met het oogmerk
om der Regering haar wettige inkomsten te ontvreemden,
zal zulk eigendom kunnen gewaardeerd worden op order
van den ontvanger vau Heerenregten, door een bevoegd,
belangloos persoon of personen door hem benoemd, en de
Heerenregten worden geheven op het bedrag van zulke
waardeering.
Heerenregten be3. Wanneer bij testament over eenig vastgoed is get~~ld op vastgoed disponeerd of bemaakt, zullen alle Heerenregten betaald
biJ testament ge- worden in overeenstemming met betrekking tot den daarin
waardeerd anders
..
.
zal het door belang- gestelden priJ s van zulk vastgoed: en waar geen so m IS beloos persoon gewaar- paald zal zulk eigendom moeten gewaardeerd worden door
deerd .worden of van eenig bevoegd of belangloos persoon of personen benoemd
Regermgswege.
'
door den ontvanger van Heerenregten, en Heerenregten
geheven worden op het bedrag van zulke waardeering.
Altijd in aanmerking nemende, dat wanneer als in Art. 2
vermeld vermoeden bestaat, dat der Regering hare regtmatige inkomsten worden onthouden, de ontvanger van
Heerenregten ook in het eerste geval de waarde van het
goed zal doen taxeeren.
Wanneer geen Hee4. Overdragt van vastgoed kan geschieden in de onderrenregten worden scheidene gevallen hieronder vermeld vrij van heffing of
betaald.
·
'
·
betahng
van Heerenregten.
Nagebleven echtgea, Een nagebleven echtgenoot die vastgoed uit den
Inleiding.

pc>Ot

0

P vflstgoeq

ge:rne(:lnsoh~.ppel~~{:ln

boedel inkoopt, overn(:lemt
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of erft, zal geen Heerenregt behoeven te betalen uit gemeenschappeop de koopschat van zijn of haar eigen aandeel boedel.
daarvan.
b. Een erfgenaam die kooper is van eenig vastgoed Erfg~naam die kooof zu1ks in voldoening aanneemt van erfportie per 18 van vastgoed.
behoorende tot vaders of moeders boedel, zal
geen Heerenregt op den koopschat van het bedrag van deze erfportie behoeven te betalen ;
indien de koopschat meerder bedraagt dan de
erfportie, dan zal Heerenregten betaald worden
op het bedrag boven zoodanige erfportie.
c. Wanneer eenig vast eigendom zal geregistreerd Aandeelhebber koozijn op de gezament1ijke namen van verschil- p~nde het geheele
1ende aandee1hebbers, en een der aandeelhebbers eigendom.
het gehee1e eigendom koopt, zal hij geen Heerenregt beta1en op de prijs of waarde van zijn eigen
aandeel daarin.
d. In geval door echtscheiding of ontbinding van Veranderingen en
eenige maatschappij of vennootschap, hetzij vrij- registrati~. om in
'11'
f
l"k
d 1'
h
afzonderhJke aanWl 1g o geregte IJ , er ver ee 1ng van . et vast- deelen op verschilgoed onder de gezamen1ijke aandeelhouders ge- lende namen over
schiedt, zullen alle veranderingen in de registra- te brengen.
tie met het doel om zulk vastgoed in afzonderlijke aandee1en op de verschillende namen van
de aandee1houders over te brengen worden gemaakt zonder betaling van Heerenregten, mits
dat een Acte van V erdeeling, hetzij notarieel of
ond~rhandsch bij den Registrateur van Acten
worde gedeponeerd.
5. Alle Heerenregten zullen worden ontvangen door den Heerenregt betaalLanddrost van het district waarin het eigendom dat ver- ?aar ?ij ~an~drost
kocht is ligt of door den Thesaurier-Generaal voor het m bmtendi.stn?ten
.t ·
·
b . k . d' of Thesauner m
dIS
net Pretona en voor de geheele Z. A. Repu he J 111 1en Pretoria.
vereischt.
.
6. Geen ontvanger van Heerenregt zal in ontvangst Verklaring van ver- ·
nemen het regt verschu1digd op of wegens eenigen koop ofkooi?er en ~ooper
·
d om, voor
// d at d e verk ooper za1 h eb - vere1scht
vo6rontdat
verk oop van vas t e1gen
Heerenregten
ben opgemaakt en onderteekend de verk1aring aangegeven vangen worden.
in het Model No. 1, en de kooper za1 hebben opgemaakt
e1_1 onderteekend de verk1aring aangegeven in Model No. 2,
~1er bijgevoegd. En in geval van eene verandering van Ingeval van andere
mgenaars anders dan door verkoop of koop, za1 het regt veranderingen van
niet in ontvangst worden genornen v66r dat de gever en eigendom volgens
begiftigde respectivelijk zullen hebben opgemaakt en onder- ~0°J:~~~~reven
teekend de verklaring van gever en verk1aring van begiftigde
aangegeven in Model No. 3 en 4, hi er bijgevoegd'.
7. Wanneer de verk1aringen, bij Art. 6 vereischt, niet Verklaringen kunvan kooper en verkooper kunnen worden bekomen dan nen door agenten of
zull
·
l van m1n
? d
geruaakt
. , en d eze1ven d oor hunne agenten, of 1ngeva
er- voogden
worden ygl~en!l

Jl;lingen, door hunne voogden

rr.tQ~en

gegeven warden., e:n. ~al model,

·
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de verklaring opgemaakt en onderteekend moeten zijn zoo
als aangegeven in Model No. 5, hi er bijgevoegd.
Voorwaarden onder
8. In geval dat een verkooping bij wederzijdsche toewe~~e Heerenregt stemming van kooper en verkooper zal worden vernietigd
kwiJtgescholden
~~
d at h et t ranspor t IS
· gegeven, zon d er d at eemg
· deel
wordt.
voor
der koopsom is betaald, zal het Heerenregt worden kwijtgescholden onder voorwaarden :

a. Dat de verkooper en kooper of hunne agenten
zullen opmaken een plegtige verklaring zoo als
aangegeven in de Modellen 6 en 7, aan deze
wet toegevoegd ; en
b. Mits dat zoodanige vernietiging geschiedt binnen
6 maanden na datum van verkoop.
Betaling van HeeIn geval bij de vernietiging al reeds een gedeelte der
renregten op reeds koopsom zal zijn betaald of eenig bedrag als rouwkoop bebetaalde rouwkoop. taald wordt, dan zullen de Heerenregten betaald worden op

zoodanig betaald gedeelte der koopsom of rouwkoop.
In geval van ter zijde
9. In geval dat eenig contract van verkoop en koop ter
zetting do<;>r Hof zijde gezet of van onwaarde zal worden verklaard door vonnis
gReent betalmtge uvgabne- van eenig bevoegd Hof, zal het Heerenregt op zoodanigen
eg ener en
. d'1en onb etaaId , n1et
. verse h u Id'1g d ZIJn,
.. en 1ndien
.
taling
van. r
ver k oop, In

betaald (aangenomen dat geen transport is gegeven) zal het
worden teruggeven.
In sterfgevallen of
10. Indien het in eenig geval mogt blijken dat de ververtrek van ve~koo- kooper of kooper van eenig vast eigendom is gestorven of
~~v~~:e~o~=~e~~igd uit deze Republiek is getrokke~ zonder de noodige verklaring
verklaring van an- te hebben opgemaakt of onderteekend, zal en kan het voor
dere personen aan den ontvanger van Heerenregt wettig zijn hetzij buiten zulke
te nemen, en verdere verklaring te doen bij vertooning van een koopbrief of in
stappen.
·
·
.
of verkl anngen
van zoo'd amge
p1aat s d aarvan d e verkl armg
andere persoon of personen aan te nemen, die als onder de
omstandigheden van het geval in eene positie zijn om de
bijzondere punten in z·oodanige verklaringen te worden opgenomen, te certi:ficeeren. Aangenomen echter dat voor het
geval dat wanneer buiten eene verklaring worde gedaan, het
de pligt zal zijn van den ontvanger van Heerenregt op de
andere verklaring te melden de redenen waarom hij zulks
heeft gedaan.
Heerenregten bin11. Het Heerenregt moet worden voldaan 6 maanden
nen 6 maanden
na datum van zulken verkoop. Als bij het einde van dezen
voldaan, na dien
tijd het geld nog onbetaald is, zal het dubbel gerekend en
tijd dubbel.
betaald moeten worden. 1)
Termijn van 6maan12. Zoo dikwijls eenig contract van koop en verkoop
den beg. met datum zal zijn opgemaakt, volgens welk contract er gestipuleerd
van contract
.
d om n1et
. zal geveven word en,
· '
wordt d a t h et b ez1•t van h et e1gen
1) Uitgenomen in gevallen als bepaald in Art. 10, Wet No. 2, t883.

ante bl. 1168.
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of dat de gezegde verkoop geen ingang zal vinden voor
eenigen toekomstigen datum, zoo zal Je datum waarop zoodanig contract is opgemaakt en niet zoodanige toekomstige
datum, de datum zijn, waarvan af de termijn van 6 maanden in deze wet vermeld gerekend zal worden.
13. De ontvanger van Heerenregten zal bij betaling van Kwitantie van ontHeerenregte.::l eene kwitantie in den vorm van Model No. 8, vanger in vorm van
hierbij gevoegd, aan den betaler van Heerenregten afgeven, Model 8 ·
te zamen met de verklaringen hierboven vermeld in Art. 6
ten einde door den kooper te warden gebruikt bij gelegenheid van overdragt ·van het eigendom.
14. Geen afstand van regt op mineralen aanwezig te Geen afstand van
zijn of werkelijk aanwezig op eenige plaats, zal wettig wezen regt op min~ralen
zonder dat daarover eene notarieele acte is opgemaakt en !~~e~er notaneele
behoorlijk geregistreerd ten kantore van den Registrateur van
Acten. 1)
Heeft die afstand plaats bij wijze van verkoop, dan is Verkoop v. min. regde registratie onderworpen aan eene betaling van dezelfde tenonderworpenaan
..
k
t ·
d
)
bet. v. Heerenregten
H eerenregten a l s b IJ ver oop van vas e1gen om. 2
Is die afstand eene verpachting of een vruchtgebruik ofVerpachting of
of anderzints, dan zal die registratie onderworpen zijn aan vruchtgebruik onvier percent ( 4 pCt.) van het gezamenlijke bedrag der hu ur- ~e~:~:~;~ aan
termijnen of vruchtgebruik, enz., enz.
15. De verklaringen in deze Wet bedoeld zullen moeten Verklar. beeed. door
warden beeedigd voor een Landdrost of Vrederegter.
Landdr. ofVreder.
16. Deze Wet treedt in werking op den lsten Augustus In werking treden
1883.
der Wet.

MODEL No. 1.
VERKLARING VAN VERKOOPER.

Ik ondergeteekende, A.B., verklaar plegtig, dat de som Verklaring van
·.................... het volle en gehuele koopbedrag is waarvoor ik verkooper.
zeker eigendom, zijnde [beschrijf het eigendom] verkocht heb
aan C.D., en verklaar dat ik gemeld eigendom verkocht heb
aan gezegden C.D., op den ............... da.g van ............ , 18 ... ,
en niet eerder, en dat ik geene andere cf meerdere betaling of
consideratie van waarde van eenigen aard hoe ook genaamd voor
hetzelve heb ontvangen of verwacht, en ik verklaar verder dat
genoemde C.D. de eenige persoon is, die het gemelde eigendorn
van mij gekocht heeft, en dat ik het nimmer aan eenig ander
persoon heb verkocht; en dit alles verklaar ik de zuivere
1) Zi~ Art. 23 van Goudwet No. 8, 1885 en V.R.B. 12 Augustus 1886,
Art. 1422.
A. t 2) Zie Wet No, 8, 1885, Art. 82, gewijzigd door V.R.B, 30 Julij 1885,
:r. l07~.
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waarheid te zijn, zonder eenige achterhoudendheid of ontwijking
hoe ook genaamd.
(Get.)

A.B.

V oor mij verklaard te . . . . . . . . . . . . . . . . . . op dezen dag .......... ..
van ............ , 18 .. .
(Get.) ...... , .......... .

MODEL No. 2.
VERKLARING VAN DEN KOOPER.

Verklaring van
kooper,

Ik, ondergeteekende, C.D., verklaar plegtiglijk uat de som
............ het volle en geheele koopbedrag is door mij bedongen
of te wordon gegeven aau A.B, voor zeker eigendom, zijnde [hierin
beschrijf het eigendom] door mij van hem gekocht; en ik V.:Jl'klaar dat ik gemeld eigendom gekocht heb van A.B., op den
............ dag van ............... 18 ... , en niet eerder, en dat noch
ik, noch iemand anders van mijnentwege of voor mijne rekening
daarvoor heeft gegeven of beloofd, of voornemens is eenige consideratie van eenige waarde hoe ook genaamd te geven of te
betalen voor of met betrekking tot de vervreemding aan mij van
gezegd eigendom, en dat alles verklaar ik de waarheid te zijn.
(Get.)
Verklaard voor :n:_ij ............ , dezen
............... 18 ...

C.D.
dag van

(Get.)

E.

MODEL No. 3.
VERKLARING V AN DEN SCHENKER.

Verklaring van den
Ik, A.B., verklaar plegtiglijk dat in aanmerking- nemonde
achenker.
de bijzonde"re toegenegenheid en liefde welke ik gevoel en kocster
voor C.D., en uit hoofde van andere goede redenen en geldige
consideratie die mij daartoe speciaal aanleiding geven, ik bij
wijze van dona,t·io inte1· vivos, of geschenk onder levenden, onherroepelijk present gemaakt heb van, gegeven en toegezegd aan, en
ten behoeve van gezegde C.D., zeker eigendom [bier beschrijf
eigendom].
En ik, de gezegde A.B., verklaar dat de waarde van gezegd
eigendom is ............... , en dat ik het gezegde eigendom aan
den gezegden C.D. in geschenk heb gegeven op den .......... ,.dag
van·~'"'""" 18,., e~ :ni~t eerder, en d~t ik geene consid.13:ratie
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van eenige waarde heb of zal ontvangen voor of ten behoeve
van de vervreemding van ~ezegd eigendom.
(Get.) .............. .
V erklaard voor mij ....... " ... , te ......... , den . .. . .. dag van
......... 18 ...

MODEL No. 4.
VERKLARINQ- V AN DEN BEGIFTIGDE.

Ik, C. D., verklaar plegtiglijk aan te nemen het geschenk Verklaring van
bij wijze van donatio inter vivos of geschenk onder levenden, Begiftigde.
aan mij gemaakt en aan mij gegeven door A. B. van zeker eigen
do m [hierin beschrij f eigendom l·
En ik, de gezegde C. D., verklaar dat de waarde van gezegd
eigendom is ............... , en dat de gezegde A. B. de schenking
heeft gedaan op den ...... dag van ......... , 18 ... , en niet eerder,
en dat noch ik, noch iemand anders van mijnentwege of voor
mijne rekeniug, heb gegeven of beloofd, of voornemens is eenige
consideratie van eenige waarde hoe ook genaamd te geven of
betalen, voor of ten behoeve van de vervreemding van gezegd
eigendom.
Verklaard voor mij ............ , op den ...... dag van ....... ..
18 ......

MODEL No. 5.
VERKLARING VAN DEN AGENT OF VOOGD.

Ik, ondergeteekende, A. B., verklaar plegtig, dat ik als agent Verklaring van
of voogd van ............ , heb gehandeld in het koopen (of ver- agent of voogd.
koopen) van zeker eigendom [hier volgt de beschrijving] door den
gemelden ... ...... aan den ......... verkocht (of omgekeerd) en
dat ik zelf persoonlijk bekend ben met het bedrag van den koopschat; en ik verklaar verder, dat het mij bekend is, dat de gemelde transactie werd aangegaan en gesloten tusschen ........... .
en op den .. . . .. .. . . . . dag van .. .. . . . . . .. . en niet eerder en dat de
som door den gemelden ............ aan den ............ te WGrden
betaald naar mijne .beste kennis en weten de volle en geheele
koopschat ie, welke voor het gemelde eigendom is of zal worden
gegeven, betaald of ontvangen, en dat het tot het best van mijn
weten niet bekend is, dat er eenige consideratie is of zal worden
betaald of gegeven, door of van wege den gemelden ............ ,
a~n of ten behoeve van den gezegden ............ , voor of wegens
d1t gezegd eigendom; en dit alles verklaar ik de waarheid zonder
eenige ontwijking of achterhoudendheid hoe ook genaamd.
(Get.)
Ver klaard voor mij

..... , , , , .... , , , op d~n .. .. .. . .. dag van

............... 18 ...
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MODEL No. 6.
VERKLARING V AN VERNIETIGING.

Verklaring van
vernietiging.

Ik, A. B., verklaar plegtiglijk dat ik op den ......... dag
van ......... , 18 ... , verkocht heb aan ............ , het volgende
eigendom [hier volgt beschrijving van eigendom] voor de som
van ......... en ik verklaar, dat ik ontvangen heb als gedeeltelijke koopschat of rouwkoop de som van ............ , (of dat ik
nimmer ontvangen heb eenige som gelds of andere consideratie
van eenige waarde van gezegde C. D. op rekening van dezen
koop) ; en ik verklaar verder dat ik niet ontvangen heb, of ontvangen zal van gezegden C. D. of eenig ander persoon, eenig
geld of eenige andere consideratie van waarde, door en wegens
mijne goedkeuring tot vernietiging van gezegden verkoop.
(Get.)
Verklaard voor mij ......... , te ......... , den ......... dag van
............ , 18 ...

MODEL No. 7.
Verklaring van
Ik, C. D., verklaar plegtiglijk dat ik op den ......... dag
vernieting en betal. van ......... , 18 ... , gekocht heb van A. B., het volgende eigenvan rouwkoop.
dom, (hier volgt de beschrijving van het eigendom] voor de som
van ......... , en ik verklaar dat ik a an den gezegden A. B. gedeeltelijk of als rouwkoop heb betaald de ''om van ......... , (of
dat ik nimmer aan den gezegden A. B. gegeven heb eenige som
gelds of andere consideratie van waarde op rekening van gezegden koop) ; en ik verklaar verder dat ik mij tot gezegden A. B.
gewend heb om toe te stemmen in de vernietiging van gezegden
verkoop, welke verkoop dientengevolge bij onderling goedvinden
is vernietigd. En ik verklaar verder dat ik niet heb gegeven of
zal geven, alSJook dat geen persoon ten mijnen behoeve voor zooverre mij bekend, zal geven eenig geld of eenige consideratie van
waarde, voor of wegens de vernietiging van gezegden verkoop
anders dan dat wat boven is verklaard.
Verklaard voor mij ............ , te ............ , op den ........ .
dag van ............ , 18 ...
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MODEL No. 8.
Kwitantie v. Landdrost of Thesaurier
voor ontvangen
Heerenregten.

KWITANTIE V AN HEERENREGT.

District
Landdrost Kantoor
of Thesaurier-Genera.al Kantoor.
188 .

No.
V~rkooper

Kooper
Koopsom
Datum van verkoop
Beschrijving van eigendom
Vertoonde stukken waarop het Heerenregt
ontvangen is
Bedrag £
Landdrost.
of Thesaurier-Generaal.

S. J. P. KRUGER,

Staatspresident.
Op last,
W. EDUARD BOK,

Staatssecretaris.
Gou vernementskantoor,
Pretoria, 27 Junij 1888.
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Bevattende volledig Concept-Tarief voor de Hoogere Hoven in
de Z. A. Republiek, gepubliceerd ingevolge Volksraadsbesluit dd. 8 Julij 1882, Art. 757; Tarief van betalingen
die in rekening kunnen gebragt worden door den HoofdBaljuw en de Onder-Baljuws en Tarief van Zegelregten
voor het kantoor van den Gri:ffier; alsook Tarief voor
de Lagere Hoven, eveneens gepubliceerd ingevolge Volksraadsbesluit dd. 8 Julij 1882, Art. 757.

(Goedgekeurd en vastgesteld bij Volksraadsbesluit,
Art. 842, dd. 18 Julij 1883.)
Tariefv. procureurs. TARIEF VOOR PROCUREURS, PRACTISEERENDE VOOR HET HOOG
GEREGTSHOF EN RONDGAAND HOF DER Z. A. REPUBLIEK.

£ s. d.
Optrekking van
Dagvaarding enz.

Optrekken van
pleidooien enz.

Optrekking dagvaarding in provisioneele zaken,
van af 5/ tot
Optrekken dagvaarding in Illiquide zaken per
briefbladzij de
Kopijen ...
Optrekken eener subpoena
Elke kopij
Lastbrief ter Executie
a. Roerende goederen
b. Onroerende goederen
c. Lastbrief ter Apprehensie
Optrekken van Instructies voor declaratie of eenig
and er pleidooi, per briefbladzij de
Elke kopij de helft.
Optrekken eener Procuratie ...
,
,
Kosten Rekening, per folio
Elke kopij per folio
Optrekken van een Consent om pleidooien te
sluiten ...

Beeed. verklaringen, Optrekken
petities, enz.
per folio

Instructies.

0 10 0
0

3 4

0

3

0

5 0

4

0

2

0
0

5 0
7 6

0

7

0

6 8

0

3 4

6

6

0

2

0

1 3

6

0

2

6
6

eener Beeedigde V erklaring of Petitie
(insluitende schoone kopij)
Elk kopij per folio
Optrekken Insolventen Schedulen, per folio
Kopij per folio

0

2

0

1 3

0

2

0

1 3

Instructies voor Declaratie
Instructies voor brief op verhoor
Alle andere Instructies ...

0
0
0

6 8
6 8
3 4

6

1) Gewijzigd door Wet No. 5, 1886.
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Opwachting bij Client en conferentie hebbende
over speciaal pleit, exceptie of eisch in reconventie ...
Opwachting bij conferentie met getuigen ...
Opwachting in het Hof...
van 6/8 tot
Opwachting bij inspectie van landzaken, insluitende reis en verblijfkosten, per dag
Dito
dito
voor gedeelte van een dag
Opwachting om te beeedigen
Alle andere opwachtingen

0
2

6
6
2

2
1
0
0

2 0
1 0
1 6
3 4

Optrekken van brief, orgineel werk, per briefbladzijde
Optrekken van brief, gekopieerd ...
Optrekken van korte brief

0
0
0

6

8 Brief.

3
2

0

Voor alle kennisgevingen
Elk kopij ...

0
0

3
1

8

Voor aanmaning en andere brieven
Indien meer clan een folio, voor elk volgend folio

0
0

5
2

Eerste honderd woorden
Elk daarop volgende honderd woorden

0
0

5
2

6

Protest
Certificaat van Presentatie
(Verdere noodige kosten van Notarisatie word en
gerekend volgens voorgaande Tarief voor Procureurs).

1 1
0 15

0

Brieven, papieren, boodschappen enz., in bescheidenheid van den Taxeermeester.
Aan klerk van Regter voor kopij van getuigenis,
per folio
.. . . ..
Voor een tolk per uur ...
Niet te boven gaande per dag
Voor elk (kleurling) per dag
Commissaris om getuigenis de bene esse te nemen,
per uur
... ... .. . ...
Niet te boven gaande per clag

Opwachtingen.

0

8
8
0

Optrekken van

4
4 Kennisgevingen.

0 Brieven

enz.

6

0 Vertalingen.
0 N otarii:iele

kosten.

Verdere uitgaven.

1
7

0
0

6

0
0

2

2

0

7 6

1

1

5

5

BIJGAANDE REGELS VOOR HET TARIEF VOOR PROCUREURS.

0
0
Regels voor tarief
van Procureurs.

1. Een briefbladzijde zal minstens 288 woorden bevatten Briefbladzijde 288
en een folio 7 5 woorden.
woorden en folio 75.
2. Indien ! eener kostenrekening door den Taxeer Meester Procur. zal kosten
wordt afgetaxeerd zal de Procureur voor wien de rekening van taxa tie betalen
wordt getaxeerd 'alle kosten met betrekking tot de taxatie ~~~~e~fg~t~~~e~ke1
•
van gemelde rekening betalen. Kosten van taxatie zullen
76
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zijn de kosten verbonden aan het optrekken der kostenrekening, de opwachting bij de taxatie daarvan en de zegels
betaalbaar daarop.
Retenue niet toegel.
3. Een Retenu voor eenen Advocaat zal niet worden
in kosten-~~ken. tu~: toegelaten in eene kosten-rekening tusschen partij en partij.
Wat kosten van
taxatie zijn.

sehen partlJ en partlJ

Tarief v. Minimum
Leges.

TARIEF V AN MINIMUM

1)

LEGES VOOR ADVOKATEN.

Retenue-Speciaal .. .
-Generaal .. .
,
Advies op Getuigenis
Opinie
Consultatie, wanneer twee Advokaten aan eene zijde:
Voor Senior Advokaat ...
, Junior Advokaat ...
Voor Brief op V erhoor ...
Argument op Excepties
Applicatie-niet geopponeerd
-geopponeerd
,
Notuleren van Vonnis ...
Motie voor Provision eel Vonnis ...
Motie voor Provisioneel Vonnis wanneer geopponeerd ...
Refresher, geheelen dag
,
gedeelte van een dag ...
Optrekking eener Dagvaarding, Exceptie of Pleidooi

£. s. d.
1 1 0
5 5 0
1 1 0
1 1 0
2 2
1 11
5 5
3 3
1 1
2

2

1
1

1
1

0
6
0
0
0
0
0
0

2

2

0

5 5 0
3 3 0
1 ~1 6

GETUIGEKOSTEN IN CIVIELE ZAKEN.

Getuigekosten.

1. Getuigen zullen worden betaald volgens het volgende
tarief, benevens reiskosten. 2)
a. Volksraadsleden, Hoofden van. Departementen, Landdrosten, Advokaten, Procureurs, Notarissen, Transport-Uitmakers, Doktoren, Chirurgijns, Landmeters,
Ingenieurs, Predikanten , Vrederechters, Veldcornetten, Kooplieden, Bankbestierders, Bestierders van
Bezigheden en Landbouwkundigen, binnen de tien
mijlen van de Hofzaal woonachtig, van 1Os. 6d. tot
£1 1s., en boven die distantie van £11s. tot £2 2s.
b. Klerken in Publieke Kantoren, geadmitteerde Agenten,
Ambachtslieden, Venduafslagers, Winkelklerken en
Transportrijders binnen de tien mijlen van de Hofzaal woonachtig, 5s. tot 10 s., en boven die distantie
7s. 6d. tot 15s.
c. Alle andere personen niet te voren genoemd, binnen
de tien mijlen van de Hofzaal woonachtig, 3s., en
1) Gewijzigd in Maxirnum door Wet No. 5, 1886, Art. 1.
2) Herroepen door Wet No. 5, 1886, Art. 2 als volgt: "Ieder blanke
getuige zal geregtigd zijn tot 10s. per dag. Kleurlingen 1/6 per dag.
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boven die distantie van 4s. tot Ss. Kleurlingen
2s. per dag.
2. De voorgaande toelage voor bijwonen van het Hof als Hoe toelage geregetuige zal word en gerekend voor iederen dag noodzakelijk kend wordt.
besteed in het reizen naar, verb1ijven te en terugkeeren van
de plaats waar het Hof zitting houdt.
3. Zoo clikwijls een getuige onder meer dan een hoofd Beta!. volgens hoogvan de voorafgaande classificatie komt, zal hij warden betaald s~e classi~catie in1
h'.
· t ot d e h oogst e d1en
getmge onder
volgens h et h oo f'.Ju waaronner
IJ gereg t'1gd IS
meer dan een hoofd
toelage.
komt.
4. Een dag reizen te paard of per kar zal gerekend Reisd.~g gerekend
worden te zijn 36 mijlen en ecn getuige za1 gerechtigd zijn 36 miJlen.
tot 25s. van elken dag of gedeelte van eenen dag noodzake1ijk
besteed in het reizen naar het Hof en terug naar zijne
woning:Mits dat geene getuige gerechtigd zal zijn om eene Slecht~. rei~kosten
werkel1Jk mtgegeven
grootere som voor reiskosten te vorderen dan hiJ' werkeliJ'k betaald.
of met billijkheid heeft uitgegeven.
5. W anneer de woonplaats van eenen getuige meer dan Reiskosten voor afzes mijlen maar niet meer dan 18 mij1en van de Hofzaal standen tusschen
.. t ot reis
· k ost en met
· t e boven 6 en 18 mijlen.
· za 1 h"1J geregt'1gd ZIJn
ge1egen IS,
gaande eene somma van 15s.
6. Iedere getuige meer dan drie mijlen maar niet meer Voor afstanden ondan zes m~j1en van de Hofzaa1 woonachtig, za1, in geval hij der 6 mijlen.
naar het Hof te paard of per kar of wagen reist, gerechtigd
zijn tot reiskosten niet te boven gaande eene somma van 10s.
7. Geen getuigen binnen de drie mijlen van de Hofzaal Geen reiskosten
woonachtig zal gerechtigd z.ij n tot reiskosten.
onder 3 mijlen.
8. In het geval V<J.n eenen b1anken getuige die niet per Reiskosten voor gekar of wagen of te paard naar de Hofzaa1 reist, zal een dag tuigen die te voet
.
komen.
r01zen
gerek en d wor den tegen 15 m~J"1en.
9. De kosten voor getuigen zooa1s vastgeste1d bij dit Get.uigekosten betarief zullen betaa1baar ziJ'n aan den getuige door de partiJ. taalbaar door d~g·
.
.
.. varende en verhe·
. h'
d-~e
em heeft gedagvaard, en In geva1 aan zoodamge partlJ zende partij.
ZlJne kosten worden toegekend, dan zullen de gemelde kosten
worden toege1aten tegen de verliezende partij in de taxatie
der kosten.
10. In de taxatie van kosten, hetzij tusschen partij en Geen Taxatie van
partij, of procureur en klient, zullen alle getuigekosten wor- getuigeko.sten ~ndien
de ~ a1ge
.r t
axeer d tenziJ·· er eene b eh oor l"k
lJ e k WI•tan t'1e of seh ri.f- geene kw1tantle.
~ehJk bewijs, dat, zu1k beclrag aan den getuige behoor1ijk
Is getenderd, aan den Taxeermeester worde vertoond.
11. In de taxatie van kosten tusschen partij en partij, Geene kosten aan
za1 niets worden toegestaan voor eenen cretuige die niet is niet verhoorde geverho.?rd , t 8nZlJ.. h et wor d t b ewezen d at ZIJne
. ;:> getmgems
•
•
b e- genis
tuigen tenzij getui,
belangrijk.
langrlJk en noodzakelijk zoude geweest zijn. Maar geene Geene kosten aan
kosten voor eenen getuige niet gedagvaard en niet verhoord niet gedagvaarde.
zullen worden toege1aten tusschen partij en partij.
~.2. Indien een grooter geta1 getuigen dan werkelijk nood- Alleen kos~en van
zake11Jk wns, wordt gedagvaard door eenig partij, dan zullen zulke getuigeu toe•
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gelaten als nood- alleen de kosten van zulke getuigen worden toegelaten tegen
zakelijk waren.
de andere partij als noodzakelijk waren.
Geene kosten toege13. In de taxatie van kosten tusschen partij en partij
~ate? aan g~tui~en zullen geene kosten hoe ook genaamd warden toegelaten voo;
md1en,loor
getmgems
. get u1~e,
·
· d'1en h et.. 1e1
~ 't of d e £e1't en d'1e zulk ~~tmge
·
reeds
opposant een1g
1n
geadmitteerd is v66r gedagvaard IS om te beWIJzen, alreed'3 zal of zullen ZlJn gede uitrei~ing van admitteerd door den opposant v66r de uitreiking van zulke
dagvaardmg.
dagvaarding voor getuigen: mits dat zulke admissie in gegeschrifte zal zijn, geteekend door den opposant of zijnen
procureur.
Getuigen in meer
14. Indien dezelfde persoon een getuige is in meer dan
ddan elefnde zadak op eene zaak op denzelfden dag verhoord, zal hij alleen geregenze slechts
en aggeregver-t.1gd ZlJll
.. t ot persoonl"k
. k ost en voor eene
?J
IJ e t oe1age en rms
zaak ,
hoord
tigd tot kosten voor welke toelage en reiskosten met evenredigheid zullen word en
eene zaak.
verdeeld tusschen de verschillende zaken.
Tarief voor Hoofd- TARIEF VAN
en Onder·Baljuw.
GEBRAGT

BETALINGEN DIE IN REKENING KUNNEN WORDEN
DOOR DE HOOFD-BALJUW en ONDER-BALJUW.

£ s. d.
Dienen van Dagvaardingen, Kennisgevingen, Or0 3 0
ders en andere Documenten ...
Registreren van een Document ...
0 1 0
0 1 0
Relaas van eenig Document ...
Paardenhuur, per uur afstand, uitgaande
0 3 6
,,
terugkomende
0 3 6
"
"
"
Berekening van beW anneer meer bedieningen dan een moeten gedaan
diening voor afstan- warden op dezelfde reis, kan de afstand van de stad tot de
den.
plaats van bediening slechts eenmaal in rekening warden
gebragt en de afstanden tot de andere plaatsen van bediening
moeten berekend warden, ieder van de laatst voorgaande
plaats van bediening en terug naar de stad op dezelfde wijze.
Postgelden in crimineele zaken, vrij.
Postgelden.
Postgelden in civiele zaken, per posttarief.
£ s. d.
Tarief voor Inven- Maken van Inventaris, niet te bovengaande
taris.
1 foolscap folio van 30 regels
0 3 0
Voor ieder volgend foolscap folio
0 3 0
Berekening van perW anneer een lastbrief teruggetrokken wordt na executie,
centen voor en na doch v66r adverteren in de courant, tegen 1 percent van
ad verteren van
d
executia.
bedrag van den lastbrief. N a ad verteren, doch voor dat e
verkoop plaats heeft, tegen 2i percent, en wanneer de verkoop plaats b.eeft, van de eerste £100 5 percent en voor
iedere volgende £100 4 percent. Indien gelden in beslag
worden genomen, zal worden berekend 5 percent van de
eerste £100 en 4 percent van ieder volgende £100. 1)
1) Zie Regel LII,
1884, No. 158.

Proclamatie zonder datum, Staatscourant 21 Februarij
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£ s. d.
Tarief voor goedeInbezithouding van goederen die voortdurend zorg
0 7 6 ren in bezit gehou•
vereischen, per dag ...
0 4 oden.
Inbezithouding van andere goederen ...
Wanneer iemand buiten de stad moet worden
gezonden om goederen in beslag genomen op
te passen en te bewaren, per dag .. .
0 15 0
Indien goederen moeten vervoerd worden, kan de gewone Berekening van koshuur in rekening worden gebragt, benevens de noodzakelijke t~n voor goederen
kosten van vervoer.
d1e vervoerd worden
£ s. d.
Voor het executeeren van eenigen Lastbrief, hetzij
Tarief voor excuteren van Lastbrief
van arrest, uitwerping, roerend of onroerend
1 1 oenz.
goed
Opmaken van eenige Securiteit-Acte ...
0 15 0
Kennisgeving van inbeslagneming van onroerend
goed aan Registrateur van Acten of verweerder,
voor iedere kennisgeving .. .
0 5 0
Opmaken van Advertentien .. .
0 5 0
Ingeval van executie van eenen Lastbrief op roerend goed en verkoop daarvan, voor afschriften
daarvan te zenden aan den Hoofd-Baljuw
0 10 0
Voor iederen brief inhoudende documenten ter
bediening, ter verzending aan de Onder-Baljuws
0 2 6
Voor assistentie voor het opmaken van inventaris
buiten de stad, behalve paardenhuur volgens
tarief, per dag ...
l 0 0
Dito binnen de stad
0 15 0
In crimineele zaken kan alleen in rekening worden ge- Paardehuur enz. in
bragt paardenhuur, bediening, relaas en registratie, volgens crim. zaken.
tarief in civiele zaken.
£ s. d.
Voor bijwonen en opzigt eener uitvoering van
Bijwonen uitvoering
2 2 0 van dood vonnis.
een doodvonnis ...
Tarief voor Griffier.

TARIEF V AN ZEGELREGTEN VOOR HET KANTOOR
V AN DEN GRIFFIER.

£ s. d.
Volmacht om te vervolgen of te verdedigen
Substitutie van Volmacht . . . . . . . ..
Dagvaarding, Subpoena of Lastbrief ...
Eenig Pleidooi
.. . . .. . .. .. . .. .
Petitie of Kennisgeving van Applicatie
Kennisgeving van nederzetting eener zaak
Beeedigde verklaring
Gecertificeerde kopie van een document ...
Gewone kopie
...
Liquide document in Provisioneele Zaken ...
Document in Illiquide Zaken
...

0 5 0
0 5
0 10
0 5

0
0
0

0

5

0

0
0
0
0
0
0

5
5
5
2
2
1

0
0
0
6
6
0
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£ s. d.
Orders en Interdicten . . .
0 10 0
0 5 0
Kennisgoving van tt rugtrekking eener zaak
Petitie voor verlof om te appelleeren...
1 0 0
Securiteit-acte in geval van appel
0 10 0
Uitspraak van eenen Scheidsrechter . . .
0 5 0
Memo. van onderzoek . . .
0 2 6
Kosten Rekeningen ter Griffie van Lastbrieven
0 2 6
Kosten Rekeningen in alle Zaken en Applicaties 5 per
Percenten voor
taxa tie.
cent op het bedrag te word en getaxeerd. 1)
£ s. d.
Admissie van Advo- Admissie van Ad vokaat
1.5 0 0
kaat, Procureur, enz.
,
,
Procureur
17 10 0
10 0 0
,
, N otaris ...
,
, Transportuitmaker
10 0 0
,
, Beeedigde V ertaler
2 10 0
0 5 0
Consent papier.
Consent papier om pleidooien te sluiten
TariPf voor Lagere
Haven. Toelage aan
Procureurs.
Illiquide zaken.

TARIEF VOOR LAGERE HOVEN.-TOI"GLAGE AAN
PROCUREURS. 2)

In Illiquide Zaken.

£ s. d.
Voor het regt van retenue in illiquide zaken
Voor het nemen van Instructie om te vervolgen
of te verdedigen ...
Voor het opmaken van procuratie
Voor aanschrijving en bestelling per brief, van
3 shillings tot ...
Voor hEt uitmaken van dagvaardingen ill£qu£de
zaken, van 7 E<hillings (::i pence tot ...
In buitengewone gevallen van groote omschrijving, voor elk afschrift
Voor het uitmaken van eene dagvaarding op
getuigen
Voor elk afschrift ...
Voor vacatie en opwachting met resumptie van
documenten
Voor het opmaken en uitschrij ven van eene
exceptio of and er pleidooi van 1 Os. 6d. tot ...
Voor het opstellen van een brief van 1Os. 6d. tot
V oor vacatie tot b pleiting voor het Hof van
10s. 6d. tot
Voor langer dan een dag, voor elken volgenden
dag van 10s. 6d. tot ...
V oor eene applicatie aan het Hof verdedigd ...

1

1

0

0 10 6
0 5 0
5

0

0 15

0

0

0

5 0

0
0

1 0
0 6

0

6

0

1
1

1
1

0
0

1

1 0

1 1 0
0 10 6

1) Gewijzigd door Wet No. 5, 1886, Art. 3, in 2 per cent,
2) Herroepeu door Wet No. 5, 1886, Art, 4,

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

1207

1883]

£ s. d.
Voor eene applicatie onverdedigd van 5s. tot
Voor het maken van afschriften voor elke 100
woorden
Voor het maken van een beeedigde verklaring
5s. tot ...
Voor schriftelijke kennisgeving en bestelling
Voor het opstellen van eenen lastbrief ter executie

0 10

0

0

1

0

0 10
0 5
0 5

0
0
0

In Liq1tide Zaken.

Liquide zaken.

£ s. d.
Waar geene defensie gemaakt wordt of geene
getuigen gehoord, buiten uitgaven, insluitende
al het werk van den Procureur tot op en met
het vonnis, van 1 Os. 6d. tot . . .
2 2 0
Indien de zaak wordt verdedigd of getuigen gehoord van £1 ls. tot
3 3 0
Na het uitspreken van het vonnis wordt voor verdere Berekening van
werkzaamheden in Hrpr1:rlR zaken gerekend volgens tarief, ~ost~n !la vonni~
slechts onvermijdelijke kosten worden toegestaan tusschen m hqmde en cnru.
..
1) and ere k osten ZlJn
.. tussch en d en p rocureur en zaken.
partiJen;
zijnen client. In crimineele zaken blijven de kosten onderworpen aan overeenkomst tusschen den Procureur en zijnen
client. 2)
'
Ingeval de verliezende partij slechts een agent, maar de Berekening van
triumphant een procureur geemploijeerd heeft, zal zoodanig kosten vo!gens
verliezende partij alleen betalen kosten van den Procureur agents tanef.
volgens tarief voor agenten, en het verschil zal aan den
procureur door den triumphant zelf worden betaald.
TOELAGEN

AAN

AGENTEN VOOR DE LAGERE GEREGTSHOVEN.

3) Tarief voor agenten
voor Lagere Hoven.

£

s. d.

Voor het waarnemen van elke zaak, waar de gedaagde niet verschijnt of de schuld erkend en
geene verdediging gemaakt wordt, en geene
getuigenis wordt gchoord, al het werk daaronder begrepen tot en met het vonnis 5s. tot
1 1 0
Indien verdedigd of getuigen gehoord, van 1Os.
6d. tot
... .. .
...
2 2 0
0 5 0
Voor het uitnemen van een vonnis ter executie
In crimineele zaken blij ven de kosten onderworpen aan Berekening van kos_
overeenkomst tusschen de agent en zijnen client.
ten in crim. zaken.
Agenten mogen eischen voor het invorderen van geld ofTarief voor collectie
waarde met de renten £10 niet te bovengaande: 10 percent; van gelden.
1) Zie Wet No. 5, 1886, Art. 5.
2) Zie Wet No. 5, 1886, Art. 6.
3) Dit is nu ook het Tarief voor Procureurs in de Lagere Hoven
volgens Art. 4 van Wet No. 5, 1886.
'
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voor so mm en te bovengaande £1 0 tot en met £1 00 met de
renten : 5 percent; voor sommen of waarde meer dan £100
met de renten, voor de eerste £ 100 : 4 percent en voor het
overige 2! percent, onderworpen aan taxatie. 1) Onder deze
percenten zijn al hunne werkzaamheden begrepen, maar geene
onvermijdelijke voorschotten.
£ s. d.
0 2 6
Voor aanschrijving onder de £5 ...
do.
do.
boven £5 tot £50
0 5 0
0 10 6
do.
do.
do. £50
TARIEEF VOOR

GI<~REG'rSBODEN.

Oiv,iele Zaken.
Tarief voor geregts· Voor registratie
boden.
Relaas van elk

van elke dagvaarding
exploit ...
Doen van eenig exploit
Exploiteren van arrest op persoon
Uitmaken en passeeren van acte van securiteit of
waarborg ...
Nemen van inventaris geen 100 woorden te boven
gaande met copij ...
Elke volgende 100 woorden ...
Ingeval geen zekerheid wordt gegeven en de
goederen door een persoon bewaakt moeten
worden, per dag
Indien de goederen vervoerd worden de noodige
kosten van vervoer, pakhuishuur, enz.
Kennisgeving in de courant en copij buiten de
kosten van publicatie ...
Ten uitvoer leggen van een vonnis van verdrijving
Leggen van beslag op goederen
Paardenhuur per uur ...
Berekening van kos- W anneer de Bode in dezelfde zaak op dezelfde
ten voor exploit.
tijd meer dan een exploit te doen heeft, is
hij buiten 1s. voor registratie van elke dagvaarding en 1s. relaas voor elk exploit, geregtigd tot 2s. 6d. voor den persoon en 2s.
6d. per uur voor paardenhuur, berekend
naar den afstand dien hij werkelijk heeft af
te leggen.
·vonnis v. Executie. Elk vonnis van executie aan den Geregtsbode in
handen gesteld maar betaald voor 't nemen
van beslag
Berekening van per

£ s. d
0 0 6
0 1 0
0
1

1 6
1 0

0 4 0
0
0

2 6
1 0

0

5

0

0

2

0

1 1 0
0 10 6
0 2 6

0 5 0

N a het ne men van be slag maar waar na publicatie van
l) Gewijzigd door Wet No. 5, 1886, Art. 5 en 6.
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verkoop geene verkooping plaats vindt 2 percent op enkel centen voor
bedrag ~an het vonnis zonder inbegrip der kosten.
verkooping.
Na beslag en verkooping 4 percent op het gerealizeerd
bedrag.

en na

Or1:mineele Zalcen.
Wanneer de Bode salaris trekt van het GouvernemEmt, Gesalareerde Bode
l hiJ. in crimineele zaken alleen geregtiad
zijn tot 2s. 6d. alleen geregtigd tot
0
za
2/6 per uur paardeper uur voor paardehuur.
.
..
.
. huur.
Geen Geregtsbode zal geregt1gd ZIJD eemg vast goed In Bode niet geregtigd
executie te nemen of te verkoopen.
vast goed te verk.
Geen Geregtsbode kan onder dit tarief betaling eischen Rekeningen moeten
dan alleen na zijne rekening behoorlijk zal zijn getaxeerd getaxeerd worden.
door den Griffier van het Landdrosthof van zijn distrikt.
Alle vroegere wetten en besluiten, hiermede in strijd, Herroep. v. tegenstr.
zijn met de uitvaardiging dezer wet vervallen.
vroegere wetten.
Deze wet treedt dadelijk in werking overeenkomstig de In werking treden
bepalingen van art. 77 van het Reglement van Orde. 1)
der wet.
S. J. P. KRUGER.
Staatspresident.

W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 23 J ulij 1883.

PENSIOEN-WET No. 9, 1883.
(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den HEd. Achtb.
Volksraad dd. 25 Julij 1883, Art. 907).

ARTIKEL 1. Er zal een pensioenfonds bestaan, waaruit Oprigting van penbijdragen gegeven warden aan gewonden en verminkten in sioenfonds.
oorlog of op commando~ aan weduwen en weezen van
m oorlog of op commando gevallenen.
2. Dit vaste fonds zal gevormd warden door:Vorming van fonds.

?en

a. De gelden nu reeds in kas, afkomstig van de Gelden in kas van
buiten afgezonden gelden gedurende den oorlog Europa gezonden.
van 1881.
b. Een vaste bijdrage door ieder meerderjarig blanke Vaste bijdrage ieder
ingezetene des lands van een shilling per jaar; meerderjarig blanke
1) Zie ante bl. 1088.
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c. Bijdrage van de Gouvernements ambtenaren met

Bijdrage van Gouv.
ambtenaren na evenredigheid van tractement.

vast tractement, naar evenredigheid, die een
salaris genieten beneden £.50 betalen jaarlijks een
shilling, die een. salaris van £.50 tot £100 ontvangen twee shilling en zes pence, voor elke
£100 daar boven een shilling ;
d. Van elk certificaat van vrijstelling uitgereikt door
Van elk certificaat
van vrijstelling voor
een bevoegd geneeskundige, of door een Veldkrijgsdienst.
kornet met twee onpartijdige getuigen, zal een
pond een shilling Stg. aan dit fonds worden
betaald. Dit bedrag wordt in zegel aan het certificaat gehecht. In elk certificaat moet staan
uitgedrukt dat de persoon aan wien het is afgegeven onbekwaam is tot eenigen dienst en dat
de afgever bereid is dit te beeedigen; 1)
e. Vrijwillige bijdragen.
Vrijw. Bijdragen.
Gelden betaalbaar
3. De gelden, bedoeld onder letters b en c van art. 2,
bij Landdrosten.
worden als gewone bijdragen bij de Landdrosten betaald 2)
en door hen verantwoord aan den Thesaurier Generaal, die
dezelve maandelijks in de W eeskamer stort ten behoeve van
dit fonds.
Beheer van fonds
4. Het beheer over dit fonds zal gevoerd worden door
door Weesheer.
den Weesheer, bijgestaan door een Secretaris. 3)
Jaarl. verslag door
5. Jaarlijks zal door den Weesheer, nadat de boeken
Weesheer aan Rege- van dit fonds door den Auditeur Generaal zijn geauditeerd,
ring.
een verslag worden opgezonJ.en aan de Regering, om voor
den V olksraad te word en gelegd.
Commissie door
6. Elk jaar zal de V olksraad een Commissie van drie
Volksraad gekoze!l. leden uit zijn midden verkiezen, om in overleg met den
Weesheer 4) een plan tot het verleenen van toelagen vast te
stellen, welk plan voor den V olksraad zal word en gelegd ter
Bevoegdheid van goedkeuring. In onvoorziene gevallen zal de W eesheer het
Weesheer in onvoor- regt hebben om toelagen te verleenen naar evenredigheid
ziene gevallen.
. .
'
tot d e vol gen d e V olk sraad sz1ttmg.
Gelden gestort in
7. Het geld, tijdelijk in kas, wordt gestort in een Bank
Bank. Niet benoo- die door de Regering zal worden aangewezen. De gelden,
digde
geldenuitgezet
door de d'1e n1e
· t b enoo d'Ig d ZlJn
.. voor d e gewone UI'tkeermgen,
·
Commissie
worden
onder securiteit.
door de Commissie, bedoeld in art. 6, uitgezet onder eerste
verband op vast goed, dat minstens de dubbele waarCie heeft
van het uitgeleende geld, ten name van den W eesheer als
bestuurder van het Fonds . .5)
Comm. Generaal
8. De Commandant-Generaal is verpligt onmiddellijk na
geeft lijst v. gewond. afioop van den oorlog aan den W eesheer de noodige inlich·
en gesneuvelden.
tingen te geven of te doen geven met een lijst van de ge·
wonden en gesneuvelden.
1)
2)
3)
4)

In verband hiermede zie V.R.B. 24 Julij 1883, Art. 8135.
Uitgenomen in Distr. Pretoria volgens Art. 1 van Wet No. 10,1885,
Zie V.R.B., 23 Julij 1883, Art. 877.
Zie V.R.B., 4 Sept. 1884, Art. 373.
5) Zie V.R.B., ~3 JuliJ 188~, Art. 879,
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9. De bijdragen in artikel 1 bedoeld worden uitbetaald Pensioen uitbetaald
het district Pretoria ten kantore van den W eesheer door Weesheer of
voor
' Landdrosten
voor de andere districten door de Landdrosten met bankorders
·
van den Weesheer.
De Landdrosten geven maandelijks verantwoording aan Maandelijks verslag
den W eesheer van de hun toegezonden gelden.
der Landdrosten.
10. Alle orders tot uitbeta1ing van gelden van dit Fonds Orders door Weesh.
zullen door den· W eesheer en den Secretaris zijn geteekend. en Secret. geteekend.
11. Deze Wet treedt in werking op den lsten Januarij 1884. In werking treden
der wet.
OVERGANGSBEP ALING.

1)

12. De Regering zal zorg dragen dat de gelden, waarvan Regering zal gelden
sprake is in art. 2 afd. a ter beschikking word en gesteld i~ kas ter beschikvan den Bestuurder' van h~t Pensioenfonds.
kmg stellen.
Op last,
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 15 Augustus 1883.

S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.

WET No. 10, 1883.
OP KRUIT- EN ONTPLOFBARE STOFFEN-FABRIEKEN.

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den HoogEd.
Achtb. Volksraad dd. 26 Juij 1883, Art. 932.
NADEMAAL het noodzakelijk is, voorzieningen te maken Inleiding.
voor behoorlijke regeling en beheer der Fabrieken waar Kruit
en andere ontplofbare stoffen vervaardigd worden, en voor
?esche~ming en veiligheid van een 1egelijk die werkzanm is
m, of m verband met zulke Fabrieken, zoo wordt hiermede
vastgesteld :
OMSCHRIJVINGS-KLAUSULE BETREKKING HEBBENDE OP ALLE
BEDOELINGEN IN DEZE WET VERV AT.

Omschrijv. clausule.

"Onveilig-hnis zal aanduiden:
a. Elk gebouw waarin ontplofbare stoffen, of bereidselen Onveilig huis,
daarvoor, worden gemaakt~ verwerkt, opgeslagen of
gepakt, en alle Kruitmagazijnen.
b. Elk kantoor onmiddelijk aan een der bovengenoemde
gebouwen aangrenzende.
1) Herroepen en gewijzigd door V.R.B. 24 Julij 1883, art. 8-85.
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c. Elk gebouw minder dan vijftig (50) yards van al de

bovengenoemde gebouwen verwijderd.
"Lucifer Vuurhoutjes" zal aanduiden en in begrepen
worden alle en elke soort van vuurhoutjes of lucifers, hetzij
"phosforische" of "zekerheids," alsook alle voorwerpen van
vuurmakende hoedanigheid.
Lichten.
"Lichten" zal aanduiden al zulke verlichtingen als niet
goedgekeurd zijn door de Commissie van beheer als te zijn
deugdelijke veiligheidsverlichting.
Ontplofbare stoffen.
"Ontplofbare stoffen" zal aanduiden:
a. Kruit, Ammunitie, Salpeterzuurzout-mengsels, Salpeterzuurzout-poeders, Chlorate-mengsels, en alle
andere soorten van ontplofbare stoffen.
b. Houtskool, gemalen of anderzints, geolied Katoen,
geoliede Lompen en geolied Afval, en elk artikel
onderhevig aan zelf-ontbranding.
Bediende.
"Bediende" zal aanduiden elk en een ieder persoon,
werkzaam in, of in verband met de fabriek.
Vreemdeling.
"Vreemdeling" zal aanduiden, een ieder die niet in of
voor de Fabriek werkzaam is.
Fabriek.
"Fabriek" zal aanduiden de geheele oppervlakte gronds,
gebouwen en zoo voorts, binnen hare bakens.
LuciferVuurhoutj6ls

Inl6liding.

Ingevolge de voorzieningen, bedoeld en nader te worden
omschreven in deze Wet op het vervaardigen van Kruit en
andere ontplofbare stoffen, hierin te worden genoemd "de
Wet," heeft het ZHEd. den Staatspresident behaagd om,
krachtens en volgens advies van den Uitvoerenden Raad, te
bevelen en voor te schrijven, betreffende het vervaardigen
van Kruit en andere ontplofbare stoffen, in door de Regering
geoctroijeerde fabrieken; en voor bescherming en veiligheid
van een iegelijk die werkzaam is in, of in verband met zulke
fabrieken, als volgt:
AFDEELING I.
VREEMDELINGEN.

Personen belet
Art. 1. Elke persoon of vreemdeling, die de grenzen van
grenzen v.grondgeb. het grondgebied eener fabriek zal overschrijden zonder eene
van kruidmagazijn
h
t t
·
f
D' k'
fd
te overschrijden, op gesc . reve~e oes emmm.g van een o meer Ire teuren, o. e
boete of gevangenis- onmiddehJke toestemmmg van den Bestuurder der fabnek,
straf.
zal beboet word en tot een bedrag niet hooger dan £100 (een

honderd pond sterling) of gevangenistraf, met of zonder
harden arbeid, voor een tijdvak niet langer dan twee jaren;
en verder, elk zoodanig persoon of vreemdeling, die nalatig
blijft om op verzoek de fabriek te verlaten, kan worden ver. .
dreven of gevangen genomen.
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Art. 2. Elk vreemd~lirt.g, die de Fabriek met of zonder Binnen treden van
toestemming binnen treedt, biJ .zich hebbende een wapen offabrief met wapen
· gemaakt, van st aa1 o...f llJZer,
..
iX'
enz.,
belet op boete
werktmg
on t p 1ofb are st oue~,
of gevangenis.
lucifers of vuurhoutjes, zal aan dezelfde straffen onderhev1g
zijn als vervat in art. 1.
Art. 3. Elke toestemming om de fabriek te bezoeken, Vreemdelingen
aan vreemdelingen verleend, zal eene klausule inhouden, be- onderworpen om
· h zu11en 1at en. on d erzoek en of ZlJ.. ~n t p1of.: onderzocht
worpalende, dat ZlJ.. .z1c
den voor datte zij
bare stoffen, luclfers of vuurhoutjes, drank of anderz1nts biJ mogen naderen.
zich hebben, voor en aleer hun zal toegestaan zijn, een
"Onveilig huis" tot op vijftig (50) yards te naderen.
Art. 4. Geen vreemdeling beschonken zijnde, zal toegang Be~~!chonken persotot de fabriek hebben, en elk persoon die binnen de grenzen nen zullen gevangen
van het grondgebied der fabriek in beschonken toestand ~eo~~~:n en gestraft
gevonden wordt, zal onmiddelijk gevangen genomen worden,
·
en als een indringer gestraft worden, als vervat in artikel 1.
AFDEELING II.
BEDIENDEN.

Art. 1. Eene kopie van deze wet, en van de bijzondere Copie van deze '!et
bepalingen (zoo die bestaan) voor de fabriek gemaakt en en verd~re bepalm.
d' '
gen ter mzage van
van zulke gedeelten van verordemngen of wetten, 1e op bedienden die
dusdanige fabrieken betrekking hebben, zullen ten alien tijde schriftelijke belofte
op zoodanige plaats in de fabriek aanwezig zijn dat een zullen afleggen dat
· der d aarvan gem akkyel"k
·
k an nemen; en ' geen b e- gehoorzamen.
zij de wetten zullen
1e
IJ 1nzage
diende zal eenig verhaal in regten hebben, ten gevolge of
krachtens een <.;ontract of overeenkomst door hem aangegaan
met de fabriek, voor en aleer hij schriftelijk zal hebben verklaard, al de bepalingen en verordeningen in deze wet vervat, en al de bijzondere bepalingen gemaakt voor die fabriek
~aarin hij werkzaam is, te zullen gehoorzamen en stiptelijk
m acht nemen.
Art. 2. Geen bediende zal vuur of licht in eenig gedeelte Bediend~n bel~t
of gebouw der fabriek mogen binnen brengen of ontsteken, vuur of hcht bmnen
~
d van steken
brengentenzij
of ont.
maar daarme d e op mmstens
VlJ. 'ft'1g ( 50) yard s a1stan
in
alle "Onveilig-huizen" blijven, uitgezonderd het voor de zekere gevallen.
doeleinden en werkzaamheden der fabriek benoodigde, en die
be.noodigde verlichting zal niet anders dan in overeenstem~:mng met deze wet worden aangewend, en uitsluitend met
machtneming van zulke bevelen als de Bestuurder van de
fabriek zal geven; op straffe als vastgesteld in art. 1 dezer
~r et, en onmiddelijk ontslag.
Art. 3. Geen bediende zal in eenig gedeelte der fabriek Roken door behoe ook genaamd mogen roken uitgezonderd de plaatsen en diende belet tenzij
kam ers d oor d e ' CommiSSie
· · van' beheer voor dat doe l em
. d e aangewezen
in localen daartoe
op
~angewezen, noch zal in eenig gedeelte der fabriek vuur, straffe.
'
hcbt, vuurhoutjes of lucifers of eenig ander artikel dat brand
of ontploffing zou kunnen veroorzaken rnogen binnen gebragt
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of ontstoken worden, op straffe r~ls vastgesteld in art. 1 van
deze wet.
Art. 4. Geen bediencl..~ in beschonken toestand, zal geBediende in beschonken toestand oorloofd zijn de fabrie\· binnen te treden, of zoo hij reeds
niet geoorloofd
fabriek binnen te binnen is, er te ve-x:toeven ; en geen hediende zal geestrijke
treden op straffe. of andere dranken in de fabriek mogen brengen, op straffe
als vastgesteld in art. 1.
Onderwerping van
Art. 5. Een ieder, zonder onderscheid, eene kruitfabriek
een ieder aan onder- tot op vijftig (50) yards afstand van eenig "On veilighuis"
~~~! ~t~~e~~tplof- naderende, zal zich zonder tegenstreven aan een onderzoek
naar ontplofbare stoffen, lucifers of vuurhoutjes, geestrijke
dranken of anderzins, van welken aard ook, moeten onderwerpen. W eigering om zich aan zulk een onderzoek te onderwerpen zal hem, die weigert zich te laten onderzoeken,
doen vervallen in de straffen bepaald in art. 1 dezer wet.
Huish. voorschrift.
Art. 6. Bij de huishoudelijke voorschriften voor zulke
door Directeuren fabrieken, zal van tijd tot tijd door Directeuren warden be~:g::i~ ~~~~~~k. paald, welke hoeveelheid drank voor de bedienden noodig
geoordeeld wordt, en in alle voorkomende gevallen aangewezen
en vastgesteld warden in welke kamers en kantoren die dranken
zullen worden opgeslagen en genuttigd.
Deze wet zal genoemd word en "Wet op Kruit, en ontN aam van Wet.
plofbare stoffen Fabrieken, van 1883."
Deze wet treedt dadelijk in werking ingevolge de beIn werking treden
der wet.
palinger; van artt. 72 en 77 van het Reglement van Orde. 1)
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.

Op last,
W. EDUARD BOK,
Staa tssecretaris.

Gouvernementskantoor,
Pretoria, Zuid-Afrikaansche Republiek,
12 September 1883.

WET No. 11, 1883.
OP DE STADSRADEN VOOR DE Z. A. REPUBLIEK.

(Goedgekeurd en voor een jaar in werking gesteld bij
Volksraadsbesluit, Art. 892 dd. 24 Julij 1883.)
[Deze Wet is met verloop van een jaar vervallen. Zie nu
Wet No. 10, 1886.]
2) Zie ante bl. 1086 en 1.088.
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VOLKSRAADSBESLUIT, 28 JUNIJ 1883.

Art. 480. "De Volksraad gelet hebbende op de missieve Vermeerdering van
ZEd Gestr den Commandant-Generaal dd Mei 1883 1) Uitv. Raad door een
van
·
· .
.
. ' ·
' non· offi.cieel lid in
besluit de Regermg te magt1gen den U1tv. Raad met een persoon van den
non-officieel lid in den persoon van den verkozen Vice-Presi- Vice-President.
dent te vermeerderen, zooals door de Regering aanbevolen,
indien het na afloop van de kiezing van een CommandantGeneraal mogt blijken dat ZEd. Gestr. P. J. Joubert onverhoopt niet herkozen wordt 6f indien herkozen deze betrekking niet zou aannemen; op grond dat de Volksraad het
wenschelijk acht dat ZEd. Gestr. Joubert in geval niet herkozen als Commandant-Generaal, desnietemin zooals nu VicePresident zal zijn der Z. A. Republiek. Eenigerlei wetten
die in strijd mogen blijken te zijn met dit besluit indien de
uitvoering er van noodig wordt geacht, zullen alsdan vervallen zijn."

VOLKSRAADSBESLUIT, 30 JUNIJ 1883.
Art. 505. "De Raad, gelet hebbende op art. 17 van de Regering gemagtigd
Aanspraak en op de aan beveling van de Regering en de twee Gouv. plaatsen
Finantieele
Commissie desbetreffende, besluit de Regering te overeen
te verkokopent en t
.
oms me
magt1gen:
Stand. Bank te
"le. Tot verkoop van twee Gouvernementsplaatsen uit treffen.
de hand.
"2e. Eene tijdelijke Overeenkomst te treffen met de
Standar~ Bank, aangaande eene mogelijke overtrekking, zegge
voor den tijd van zes maanden, tot een bedrag van £20,000."

VOLKSRAADSBESLUIT, 3 JULIJ 1883.
Art. 538. "De naad besluit de post nu aan de orde 2) Goedkeuring van

goe~ te keuren en bovendien de llegering te magtigen Be- Insp. ?eneraal en
l~.stmggaarders aan te stellen in zoodanige districten waar belastmggaarders.
ZlJ. ~oodig oordeelt, volgens aanbeveling der Memorie-Com-

missw en volgens de voorzieningen der Wet op de Invoerregten. Zie Volksraadsbesluit Art. 192, dd. 22 Mei 1882."
"De Volksraad keurt de post thans op de begrooting Insp. Generaal zal
goed, met de bepaling dat de Inspecteur Generaal uitsluitend uitsluitend ageeren
~)) Betreftende kiezing van den heer P. J. Joubert als Vice-President,
Inspecteur Generaal.
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zal ageeren als Controleur van In voerregten, wordende voorts
aa,n de Regering opgedragen om te zorgen voor de invordering van invoerregten overeenkomstig het verzoek der memorialisten en van de voorzieningen der Wet op de Invoerregten. Zie Volksraadsbesluit Art. 192, dd. 22 Mei 1882."

VOLKSRAADSBESLUIT, 4 JULIJ 1883.
Betrekking v.StaatsArt. 570. "Wat betreft het salaris van den Staatsprocuprocureur zal be- reur is de Raad van oordeel, dat voortaan deze betrekking
kleedb whordl~~k door alleen bekleed zal worden door een behoorlijk gekwalificeerde
een e oor lJ ge.
.
kwalificeerde en ge- en gepromoveerde regtsgeleerde, d1e een hepaalde stud1e van
promoveer?e Regts- de regtsgeleerdheid gemaakt heeft, en besluit aan zoodanig
ge~eerde dre f?.een persoon als Staatsprocureur eene jaarwedde van £1000 toe
pnvaat practrJk zal
·
uitoefenen.
te k ennen, me t d'1en vers t an d e nog thans d a t h"IJ geen pnvaat

praktijk zal uitoefenen. 1)
"Daar de tegen woordige Staatsprocureur deze kwalificatie
niet hezit en dus zal moeten aftreden bij expiratie van zijn
thans verkregen verlof, draagt de Raad aan de Regering op
zoo spoedig mogelijk de noodige en gewenschte verandering
in deze betrekking te maken en intusschen zoodanige tijdelijke voorziening te maken als de gelegenheid toelaat."

VOLKSRAADSBESLUI'r, 9 JULIJ 1883.
Art. 620. Aan de orde is de behandeling van de motie
van den heer Celliers, gesecondeerd door den heer N eethling,
om zekere bijvoegingen te maken aan het Reglement van
Orde [v. R. M. 7 /83] ingevolge Art. 586 en 587 van de Volksraadsbesluiten van 6 Jul~j 1883.
Dit Art. als ook de motie werden voorgelezen.
De motie luidt aldus :I. Bij Art. 54 te voegen de woorden :"Door amendementen wordt hedoeld zelfstandige voorstellen, ten doel hebhende aanvulling, wijziging, verandering
of verbetering van reeds ingediende voorstellen.
"Amendementen worden ter stemming gebragt v66r de
respectieve voorstellen welke zij ten doel hebhen te amenderen."
En hij Art. 55 de woorden : "Elk lid heeft het regt eenmaal het woord te voeren
over ingediende voorstellen en amendementen."
1) In verband hiermede zie V.R.B. 7 Junij 1876, Art. 119, ante bl. 661
en aanteekening 4) aldaar. V.R.B. 15 Augustus 1884, Art. 122, en V.R.B.
17 Oct. 1884, Art. 945-6.
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II. Deze bepalingen treden dadelijk in werldng.
Er had hier eenige discussie over plaats, na afloop
waarvan de Raad, met exceptie van de heeren Stoop, Greijling en Rabe, besloot als volgt :.
Art. 621. "De Volksraad gelet hebbende op de mot1e Toevoeging aan art.
54 van Reglement
th ans aan de orde ' in overweging nemende dat fer met be- van
Orde.
trekking tot het tweede ged~elte van paragraa 1 van de
motie, voorziening is gemaakt onder Art .. 39 van het Reglement van Orde, overwegende dat de toevoeg1ng onder paragraaf
2 van de motie noodzakelijk is, besluit deze toevoeging te stellen als een slotclausule onder Art. 54 van 't Heglement van
Orde; tevens dat deze be paling dadelijk van krach t zal zij n." 1)

VOLKSRAADSBESLUIT, 10 JULIJ 1883.
Art. 665. "De Raad besluit de benaming District Bloem- Regering opged~aZ f op de Begrooting te laten en de Regering op te dragen gen onderzoek m te
U{
•
•
•
• ' stellen betreffende
om na een lll te stellen onderzoek, aan het d1stnct d1en naam van District
naam te geven, welke het overeenkomstig de oude offi.ciele Bloemhof.
stukken behoort te dragen." 2)

VOLKSRAADSBESLUIT, 12 JULIJ 1883.
Art. 713. "De Raad besluit de wet tot reorganisatie van ~et No. 8, 1882 op
het Corps Transvaal Rijdende Politie en van de Staats Artil- meuw van kracht
· No. 8, 1882, 3) op n1euw
·
ne,
van krac h t te verklaren tot verklaart.
aan de aanstaande gewone zitting van den Raad in 1884." 4)

VOLKSRAADSBESLUIT, 13 JULIJ 1883.
Art. 7 52. "De Volksraad besluit den post thans aan de Publieke aankl~gers
orde O'Oed te keuren en de Regering op te dragen aan de gelast gevangemssen
t:;
•
•
•
twee maal 'smaands
respect! ve Pu bheke Aanklagers 111 het land te gelasten m1nstens te bezoeken enz.
~wee maal in de maand op onbepaalde tijden de gevangenissen
In hunne districten te bezoeken ten einde onderzoek te doen
naar de behandeling der gevangenen door de tronkbeambten,
de rantsoenen der gevangenen, de gezondheidstoestand der
gevangenissen, enz. Ook toe te zien dat geen cipier of andere
1) In verband met Reglement v. Orde zie V.R.B.B., 18 en 19 Junij 1885,
Art. 475-481; 6 Mei 1886, Art. 28 en 16 Junij 1886, Art. 543.
2). Zie Gouv. Kennisgeving No. 105, dd. 3 April 1884, Staatscourant
3 Apnl 1884, No. 164.
3) Zie ante, bl. 1135.
""~
4) In verband met deze Wet zie V.RB. 7 Julij 1885, Art. 715 en
Net No. 4, 1886.

77
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tronkbeambte leverancier zal zijn van kost of andere benoovoor de gevangenen. En verder dat de Regering
van tijd tot tijd waar het noodig is Commissies van onder.
zoek voor de gevangemssen zal benoemen," 1)

Regeri~g. gemagtigd digdheden

Commissies te benoemen.

VOLKSRAADSBESLUIT, 19 JULIJ 1883.
Concessie Meintjes
Art. 849. De Volksraad gelet hebbende op de Concessie
terug .verwijzen na~r thans a an de orde 2) en na dezel ve in zij ne overweging
~egermg om te WIJ· genomen te hebben, verwijst de Concessie terug naar de
zigen.
Regering en draagt haar op de Concessie volgens den geest

van den Volksraad te wijzigen, en besluit verder, dat
van nu voortaan geen Concessies voor den Volksraad
gebragt zullen worden en ook niet die nu aan de orde,
Alle concessies zul- voor en aleer zoodanige concessies voor den tijd van drie
len voortaan drie maanden gepubliceerd zijn geweest in de Staatscowrant, op
maauden te voren
·
· de h et publ'1ek
gepubliceerd
wor- k os t en en rek en1ng
van den app1'10ant , t en mn
den.
in de gelegenheid te stellen zijn opinie er over kenbaar te
maken.

VOLKSRAADSBESLUIT, 20 JULIJ 1883.
Art. 850. Bij de heropening verzocht ZHEd. de Staatspresident dat de Raad naar aanleiding van Art. 18 van de
Aanspraak, in behandeling moge nemen eene missive van de
Regering dd. 16 Julij 1883 [v. R. R. 201/83] van den navolgenden inhoud, waarmede de Raad genoegen nam.
Deze brief werd voorgelezen en zoo ook het daarin bedoelde Inspectie-Rapport :Gouvernementskantoor,
Pretoria, 16 J ulij 1883.
B.B.

1584/83.

HoogEd. Achtb. Heer V oorzitter van den
Ed. Achtb. Volksr&ad der Zuid-Afrikaansche Republiek.
HoogEd. Achtb. Heer!
Ingesloten heb ik de eer UEd. Achtb. te doen toekomen
copy Inspectie-Rapport van de plaats E/andsdrift. De opvat1) Zie Wet No. 14, 1880, § 30, ante bl. 833.
1) Aangevraagd door S. J. Meintjes voor de bereiding en bewerking
van leder.
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ting van de Regering omtrent deze en dergelijke Inspecties,
is dat aangezien er meerdere grond is bijgegeven voor een
uitspanning, die meerdere grond Gouvernementsgrond is
geb1even.
Het za1 de Regering aangenaam zijn een duide1ijk bes1uit
van UEd. Achtb. Vergadering orntrent deze zaak te rnogen
ontvangen, aangezien er vele dergelijke Inspecties bestaan.
Ik heb, enz.,

W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Art. 853. "De Raad, gel et op den brief van de Regering Alle meerdere minu
over uitspanningen nu aan de orde, bes1uit, de Regering op ten in Inspectie .
rapporten voor
mt· Rapporten, zooa1s d'Ie van de p 1aats J..!JL'l a,n d s- spanningen
te dragen I nspect1e
toegedrijr, zoo op te vatten en uit te leggen, dat alle meerdere staan zullen als Gouminuten dan door de wet toegestaan daarin voorkornende, v~rnements uitspanzullen worden beschouwd als Gouvernements uitspanningen
~~~~~nou w
end grondden
..
wor en.
en Gouvernementsgron d ; d e meerd ere gron d bIJ een eventueele opmeting, die werkelijk za1 blijken aanwezig te zijn,
evenredig naar de minuten te worden verdeeld tusschen
eigenaar en Gouvernement. 1).

VOLKSRAADSBESLUIT, 23 JULIJ 1883.
Art. 877. Aan de orde art. 4, 2) en daarmede in
band de aanbeveling der commissie "dat de klerk van
Weesheer tot Secretaris werde benoemd, en dat door
Vo1ksraad een vaste toelage aan den W eesheer en
Secretaris zal word en toegekend."

ver- Klerk van Weesheer
den zal Secretaris zijn.
den
den

De Raad ging er na het sluiten der discussie toe over,
op voorstel van den beer N eethling, eenparig te bepalen dat
den Weesheer voor deze diensten zoude toegekend word en
£40 en zijn klerk als Secretaris £30. Art. 4 werd algemeen
goedgekeurd .
. Art. 879. Aan de orde art. 7 der wet, met de aanbe- Tenders zullen gevehng der commissie om ten opzigte van de bepalingen in vraagd worden voor
dit art'k
· ue
.::J
S ta.at.':;cou1·ant gelden
1 e1 vervat " ten d ers te vragen In
uitgezet.te worden
en de .soliditeit der personen bij het uitzetten der gelden
vooral m aanmerking te nemen." En het artikel en deze
aanbeveling werden eenparig aangenomen.
1) In verband hiermede zie V.R.B. 13 Oct. 1884, Art. 857.
2) Der door de Commissie gewijzigde Pensioen Wet No. 9, 1883.
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PROOLAMATIE
WORDT bij deze bekend gemaakt aan alle onderdanen
en ingezetenen van dezen Staat.
Dat de Volksraad, in overweging nemende het feit dat
de Kafferkapitein Niabel van den stam van Mapoch ten
onder gebragt is, en overwegende dat het noodzakelijk is in
het belang der orde, veiligheid en humaniteit bepalingen te
maken voor de verzorging van het volk van den stam van
Mapoch, o. a. bepaald heeft: "dat het volk van Mapoch en
Mampoer als afzonderlijke stam zal worden opgebroken en
voor den tijd van 5 jaren ingeboek.t."
Dat de Regering, verpligt zijnde voor de behoorlijke
uitvoering van het besluit van den Volksraad te waken, bekend maakt:
Ingezetene belet
1. Dat het aan iedere ingezetene, blanke of kleurling,
eenig lid van den ten strengste verboden is eenig lid van den stam van Mapoch
stam Mapoch in
in zijn dienst te hebben, te herbergen ofte huisvesten, zonder
dienst te nemen
zonder bAhoorlijk dat zoodanig lid van den stam van Mapoch bij hem beingeboekt te zijn. hoorlijk ingeboekt is, of zonder dat hij de toestemming der
Regering vooraf verkregen hebben.
Ingezetene verpligt
2. Dat ieder, blanke of kleurling, aan wien het bekend
kennis te geven
mogt zijn of worden dat zich ergens leden of huisgezinnen,
aan
Landrost indien
of
· d en, zon d er dat
Commissaris
behooren d tot d en stam van Mapoc h , b ev1n
zich volgens hun door inboeking of toestemming der Regeering daartoe verlof
weten ergen~ leden verleend is, verplicht is dadelijk daarvan kennis te geven
~:~!;r;ch 8 stam aan den Landdrost of Commissaris van Inboorlingen van zijn
distrikt.
Kafferkapitein uit
3. Ieder Kafferkapitein, die zal uitvinden dat onder zijn
r~~~~d~o~a!t~~h vMolk zhich iemd and opdhodudl~kbkehoo:ende tot dendstamL vadn
van Mapoch beapoc , ~a1 a~rva~ a e lJ
e~ms geven a~n
~n . an ·
hoorende onder zijn drost of Comm1ssans van Inboorlmgen van ZIJn d1stnct, en
volk bevindt zal
zal indien hij zoodanige mededeeling niet doet ten strengste
dadelijk kennis
'd
t ft
'
geven op straffe van wor en ges ra ·

Inleiding.

boete.

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK!
Gegeven onder mijne hand, en zegel te Pretoria, op
den 24sten Julij 1883.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
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VOLKSRAADSBESLUIT, 20 JULIJ 1883.
Art. 855. "De Volksraad, gelet hebbende op het feit
dat de Kaffer-Kapitein Niabel van den stam van Mapoch
met al zijn volk en dat van den Kapitein Mampoer is ten
onder gebragt en zich heeft overgegeven;
"Gelet hebbende op Wet No. 11, 1881: 1) gelet heb-Inleiding.
bende op het feit dat de veiligheid van den staat en de
openbare orde, zoowel als de humaniteit vereischen dat
onmiddelijke stappen genomen worden om verdere onlusten
en oneenigheden onder het volk van gemelde Kapiteins
Niabel en Mampoer te voorkomen en de mannen, vrouwen
en kinderen van gezegde stammen, die nu geheel en al in
hulpeloozen toestand verkeeren, van voedsel, deksel en herberg
te voorzien, besluit als volgt:
1. "Dat het volk van Mapoch en Mampoer als afzon- Stam v. Mapoch en
derlijke stam zal worden opgebroken en voor zekeren tijd Mampoerzalopgebr.
eningeboektworden
ingeboekt worden.
2. "De inboeking zal plaats vinden voor den Landdrost, Inboeking voor
Commandant of eenigerlei V eldcornet van het district waar Landdrost, Cornde burger, ten wiens behoeve de inboeking geschiedt, woon- :~~~:nt of Veldachtig is.
·
3. "Een burger zal geregtigd zij n, een of twee huis- Elk burger geregtigd
gezinnen voor zich te laten inboeken, naar beoordeeling van tot. een. of twee
·
· van ZIJn
.. d'ISt riC
· t d'Ie Burgers
hmsgezmnen.
·
· of 0 n d er- Comm1ssans
den Comm1ssans
werkelijk
te oordeelen heeft naar het getal der led en van de respectieve commando dienst
Kaffer-huisgezinnen. De burgers die werkelijk commando- gedaan hebbende
diensten gedaan hebben, zullen de voorkeur hebben, en ook ~~~~~nvoorkeur
degenen die niet alreeds Kaffer-huisgezinnen ter hunner
·
woonstede hebben.
4. De leden van een huisgezin zulleu niet van elkaar Leden van huisgezin
gescheiden worden en zullen voor den tijd van vijf jaar zullen .niet v. elkaar
ingeboekt worden.
gesche1den worden.
5. "De arbeid zal betaald worden in voedsel, deksel en Arbeid betaald in
loon, tegen een bedrag van niet te bovengaande £3 per jaar voedsel, deksel en
per huisgezin, naar gelang van de arbeidskracht van zoodanig loon.
huisgezin, te worden bepaald door den Commissaris of OnderCommissaris van het district.
.
6. "De meester of dienstheer zal bij, of gedurende de Dienstheer z. achtermboeking, aan de Re()'ering betalen het bedrag van achter- stal~ige belasting en
stall'Ige b e1as t'mg versebh u ld'1g d door h et h 001,.f'd eens h u1sgezms
·
· eemge
boetevolgens
betalen
verschuld.
en verder eenige boete die door het hoofd van den Staat, Wet door hoofJ van
krac~!ens Artikel 18 der Wet No. 11, 1881, gepasseerdhuisgezin, van het
te~ tlJ~e der Tusschen-Regering, op zoodanig hoofd van een ~~~~tr~~;e~.den
hmsgezm moge gelegd worden. Deze sommen zullen kunnen
worden afgetrokken van het verdiende loon. 2)
1)
2)

Zie ante, bl. 995.
Zie V.R.B. 18 Junij

1885,

Art.

474.
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Regering toezien dat
7. "De Regering zal toezien dat de inboeking behoorlijk
inb. beh. geschiede. en zoo vrij mogelijk geschiede.
Na diensttijd zal
8. "Na den diensttijd zal de Regering op verzoek van
Re~. huisgezinn. 0 P zoodanige huisgezinnen of anderzins hem kunnen plaatsen
eemg locat. plaatsen. op eemge
·
1ocat"1es t er goe dvm
· d"mg d er R egenng.
·
Kafferkapiteinen
9. Geen Ka:fferkapitein zal het geoorloofd zijn zonder
belet leden van
toestemming der Regering eenig Kaffer of huisgezin van de
Mapoch's stam te
Mapoc:
1 ~ f M~~poer t e h er.b ergen of te h ms·
herbergen en verpl. stamrnen van
aan Landdrost of vesten. De Kafferkap1tems ZIJn gehouden, 1ngeval Kaffers van
Commissaris over te gemelde starnmen bij hen komen, ze dadelijk op straffe van
leveren.
de bepalingen der Wet No. 11, 1881, aan den Landdrost of

Inboorling-Commissaris van bun district te doen brengen en
over te leveren. De Regering zal dit door Proclamatie behoorlijk bekend maken.
Pligt v. Commissar.
10. "De Superintendent van Naturellen zal door zijn
van Naturellen.
ondergeschikte Commissarissen, of door een persoon door de
Regering te worden benoemd, toezien dat de voorwaarden
van inboeking worden nagekomen en de ingeboekte Kaffers
niet mishandeld worden.
Huisgezinnen vrij
11. "lndien het hoofd van een huisgezin om gegronde
hun dienstheer te en wettige redenen, ter beoordeeling van den Commissaris of
verlaten na terugbetaling van voor- Onder-Commissaris van het district, zijn dienstheer wenscht
geschoten gelden. te verlaten, staat het hem vrij met zijn familie zulks te doen,
mits hij aan zijn dienstheer terugbetale eenig bedrag dat
gemelde dienstheer voor hem aan de Regering voldaan mag
hebben onder artikel 6.
Regering gemagtigd
12. ' Het staat de Regering vrij eenige der Kapiteins
eenige d. Kapteins of of andere Kaffers van de stammen van Mapoch en Mampoer
Kaffers v. Mapoch's
.
stam te~·egt te stellen teregt te stellen voor eemg bevoegd Geregtshof, of anders
volgens wet te behandelen.
Inboek-C~ntracten
13. "Niemand zal het regt hebben een inboek-contract
kunnen met op
op zijn naam uitgemaakt over te maken aan eeu anderen
anderen overge'
·
maakt worden op burger van den Staat, op verbeurte van eene boete met te
verbeurte van boete boven gaande £25, of gevangenisstraf, met of zonder harden
of gevangenis.
arbeid, niet te boven gaande zes maanden, zullende hij, ingeval hij niet langer verlangt zulk inboek-contract te houden
daarvan dadelijk aan den Commissaris of Onder-Commissaris
Mede":oeren v:~n
van zijn district kennis geven. Niemand zal geregtigd zijn
kleurlmgen hiJ v.er- om wanneer hij de Republiek verlaat eer.. bij hem ingelaten van Repubhek
'
.
.
'
ook belet ond. boete boekte kleurlmg met zwh mede te voeren, op verbeurte eener
of gevangenisstraf. boete niet te boven gaande £100, of met gevangenisstraf,
met of zonder d wangarbeid, niet te boven gaande twee jaren
en met de teruggave van den kleurling."
1

Voor copy conform :
C. VAN BOESCHOTEN,
Seer. van den Volksraad,
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VOLKSRAADSBESLUIT, 24 JULIJ 1883.

Art. 885. Aan de orde is nog de door Commissie ge- c~rtificatt:ln van vrijwiizigde Pensioenwet en daarvan onder "Overgang8bepa ling en" stelling door bevo~g;}
d
h'
d
·
d'
·
den Geneeskund1ge
Art. 12. Na at wr nu we er eemge lSCUSSle over had te worden uitgereikt
plaats gehad, nam de Raad eenparig het navolgend besluit: of door Veldcornet,
"De Raad verklaart Art. 12 van de Overgangsbepnlingen die behoorlijk verslagLanddrosten.
zullen doen aan
. tevens d at a ll e cert1'fi eaten van de
voor vervaI len, d och b es l mt
vrijstelling aan invaliden tot op heden toe verleend, bij dezen
voor nietig worden verklaard en dat ze in 't vervolg dan
alleen voor geldig zullen worden a<;tngenomen indien ze worden uitgereikt door een bevoegd geneeskundige, of door een
Veldcornet met twee onpartijdige getuigen, en mits daarin
vermeld is dat de personen aan wien het is afgegeven onbekwaam is tot eenige dienst en dat de afgever bereid is het
te beeedigen 1 ).
"Tot tijd en wijl de pensioenwet in werking treedt, zal
voor deze certificaten eveneens een pond en een schilling sterling in zegels word en betaald, en de V eldcornetten zullen
gehouden zijn, voor of op den laatsten October 1883 en
weder v66r of op den 31sten December 1883 behoorlijk
verslag te doen van alle aldus uitgereikte certificaten aan de
Landdrosten, die hiel'van weder rapport zullen doen aan den
Thesaurier-Generaal, ten einde dezen in staat te sLellen te
berekenen wel bedrag door de Regering in dezen zal moeten
word en gestort in het Pensioenfonds."

VOLKSRAADSBESLUIT, 24 JULIJ 1883.
Art. 892. "De Raad besluit, dat de
thans niet artikelsgewijze zal behandeld
. maatregel voor een
l een voorl oopige
as
worden gebragt."

nu gew~jzigde wet 2) Wet No. ~1, 1~83
worden, doch dat ze voor. een Jaar m
.
. werk'mg zal werkmg gesteld.
Jaar
In

VOLKSRAADSBESLUIT, 24 JULI.J 1883.
Art. 900. Aan de orde komt nu, ingevolge Art. 18 van Uitv. Raad be~
de Aanspraak, de behandeling van Uitv. Raadsbesluit, dd. s~h~uwd jaarl. feest19 A prl'1 1883 , Art. 51 , vervat In
· d e miSSIVe
· · d er R egenng,
·
v1ermgniet
te Paardekraal
wensche·
dd. 21 Julij 1883 [v. R. R. 212/83]. Het Uitvoerend Raads-lijk.
besluit luidt als volgt :"Art. 51. Aan de orde : de behandeling der vraag of
het al dan niet noodzakelijk of wenschelijk is het feest te
Paardekraal jaarlijks te vieren.
"De Uitvoerende Raad, gelet hebbende op Volksraads1) Zi~ Art. 7. Wet No. 2, 1883, ante bl. 1166.
~) Op de Stadsraden No. 11, 1883, ante bl. 1214.
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Geregelde en formeele viering op
Paardekraal elke
vijf jaren.

Goedkeuring van
bovenstaand Con·
cept besluit.

[1883

besluiten, vervat in Art. 93, dd. 11 October 1881, 1) en
Art. 555, van 22 Junij 1882, 2) alsook op het 7de punt
eener memorie van L. J. van Reenen, J. S. Vermaak en 19
anderen, geregistreerd onder R. 1552/83, is van oordeel, dat
een voorschrift tot eene jaarl~jksche feestviering te Paardekraal niet wenschelijk is, op grond dat eene dergelijke veelvuldige herhaling aanleiding zou kunnen geven tot het vieren
en bijwonen dezer plechtige bijeenkomsten uit gewoonte
alleen, waartegen moet worden gewaakt en op grond van de
onkosten en het ongerief, welke hierdoor onvermijdelijk aan
veel burgers worden veroorzaakt, die even goed in de gelegenheid zijn deze dagen in dankbare herinnering te houden op
hunne woonplaatsen, en concludeert derhalve aan den Hoog
Ed. Achtb. Volksraad voor te stellen te besluiten als volgt:
"Terwijl het aan ieder volkomen vr~jgelaten wordt jaarlijks te Paardekraal bijeen te komen, met het doel en op
de dagen zooals hepaald in Volkraadsbesluit. Art. 93, van
11 October 1881, zal de jaarlijksche uitnoodiging daartoe van
Regeringswege vervallen en plaats rnaken voor een geregelde
officieele en formeele viering op gemelde plaats elke vijf
jaren, de eerste viering plaats te hebben in het jaar 1886.
Door deze bepaling zal geen inbreuk gernaakt worden op de
jaarlijksche viering van den vastgestelden feestdag van 16 December. De leeraren der verschillende kerkgenootschappen
zullen van Regeringswege worden verzocht deze dagen in
hunne gebeden te gedenken en wel in het openbaar, indien
een dier dagen mogen vallen op een Zondag of op den naasten
Zondag daaraan."
Art. 901. "De Volksraad vereenigde zich eenparig met
het Conceptbesluit door den Uitvoerende Raad in het bovenstaande besluit voorgesteld en nam het aan als het besluit
van den Raad."
VOLKSRAADSBESLUIT, 25 JULIJ 1883.
Art. 902. Aan de orde is nu weder naar aanleiding van
Art. 18. van de Aanspraak, de behandeling eener missive
der Regering, dd. 14 Julij 1883, B. B. 1570 [v. R.R. 200/83]
van den navolgenden inhoud:
B. B. 1570/83
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 14 Julij 1883.
HoogEd. Achtb. Heer
Voorzitter van den E. A. Volksraad
der Z. A. Repu bliek.
HoogEd. Achtb. Heer!
N amens de Regeering heb ik de eer het volgende onder
1) Zie Staatscourant dd. 18 October 1881.
2) Zie StaatsC'ourant dd. 13 Julij 1882, Bijvoegsel.
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de aandacht van uwe Achtbare Vergadering te brengen:
In Art. 3, letter d. van Wet No. 6, van 1882, leest men
als goederen die geheel vrijgesteld warden van invoerregten :
"Machinerien voor fabrieken die de voortbrengselen van het
land verwerken, hieronder begrepen het materieel noodig
voor de zamenstelling van machines."
De W elEd. Gestr. heer Staatsprocureur en de W elEd.
heer Inspecteur van Invoerregten zijn van oordeel dat machines
benoodigd om goud uit de grand te halen daaronder valien,
terwijl een verschillende uitleg nu misschien mogelijk is en
zulks aanleiding zou kunnen geven tot kostbare processen,
zou de Regering omtrent de uitlegging van dat artikel gaarne
nog gedurende deze zitting een duidelijk besluit wenschen
te ontvangen.
Wanneer de bedoeling van den E. A. Volksraad in zijne
zitting van verleden jaar niet is geweest machinerien benoodigd om goud te voorschij n te brengen vrij te stellen, zal
zulks een belangrij ke inkomsten voor het land zij n, aangezien dergelijke machinerien alsdan 15 percent invoerregten
moeten betalen.
Ik heb de eer, enz.,
(Get.) W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Art. 906. "De Raad gelet hebbende op den brief der Toevoeging van letRegering, dd. 14 Julij 1883, B.B. 1570/83, besluit aan ter d van art. 3 van
letter d van art. 3 van de Wet No. 6, 1882, 1) overeen- Wet No. 6• 1882·
komstig de bedoeling van den Raad in zijne zitting van voorleden jaar toe te voegen: ''Waaronder evenwel niet verstaan
moet worden de machinerien uitsluitend benoodigd voor de
rldver~j of de ontginning van goud of andere metalen of
edelgesteenten." 2)

VOLKSRAADSBESLUIT, 25 JULIJ 1883.
Art. 909. Ingevolge art. 899 van de besluiten van gisteren
kwam nu aan de orde de behandeling van het commissierapport ten aanzien van de rigtige besteding van de £3000
voor het aan te leggen spoorwegterrein [v. R. R. 209/83] en
daarmede het rapport der Spoorwegcommissie, hetwelk nu door
ZHEd: ~en Staatspresident werd overgelegd [v.R.R. 217 /83]
per IDISSIVe van de Regering, dd. 25 Julij 1883.
1) Zie ante bl. 1119.
2) Zie verder V.R.B. 27 Mei 1885, Art. 218,
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Art. 911. "De Raad, gelet hebbende op het rapport der
Commissie ten aanzien van de rigtige besteding van £3000
voor de opmeting van het spoorwegterrein en het maken van
den wagenweg. 1)
"Gelet hebbende op het rapport der Spoorweg-Commissie,
ingediend per missive, dd. 25 Julij 1883; Besluit:
a. "De behandeling van deze beide rapporten uit te stelRegering opgedragen werkzaamheden
len tot na de aanstaande ·verdaging van den Raad.
in verband met wab. "De Regering op te dragen de werkzaamheden in vergenweg te staken en
band met het maken van den wagen weg en de oponderhandeling met
Major Machado voor
meting van den spoorweglijn, zonder verwijl te
opmeting van spoorstaken.
weglijn voort te
c. "De Regering te magtigen hare onderhandelingen met
zetten.
Majoor Machado, voor de opmeting van de spoorweglij n van de grens tot Pretoria, voort te zetten op de
billijkst mogelijke wijze.
d. "De Regering te magtigen hiertoe een bedrag op de
Begrooting te plaatsen van .£4000.
e. "De Regering op te dragen de beide rapporten nu aan
de orde, te doen publiceren in de Sta.atscourant."

VOLKSRAADSBESLUIT, 26 JULIJ 1883.
Art. 917. Aan de orde is nu de behandeling van rapport
der Commissie in zake den aankoop van 3800 aandeelen in
de Kruidfabriek in zijn verschillende deelen.
Aldus werd voorgelezen het eerste gedeelte van het
rapport in zake de aanbeveling der Commissie tot aankoop
van meer aandeelen in de kruidfabriek.
Regering gem. meer
Art. 918. "De Raad vereenigde zich hiermede en besloot
aan~eelen in Kruit- eenparig de Regering te magtigen zoo veel meer aandeelen
fabnek te koopen. in de Kruidfabriek op te koopen als de :finantien des lands
van tijd tot tijd zullen toelaten."
Art. 919. Aan de orde de 2de aanbeveling der Commissie in zake het aannemen van de Conceptwet "Voorziening
makende voor de behoorlijke regeling en beheer der fabrieken waar kruid en ontplofbare stoffen vervaardigd warden."
Op voorstel van den Voorzitter besloot de Raad met
algemeene stemmen als volgt :Wetsontwerp, in
Art. 920. "De Raad gelet hebbende op Uitvoerend Raadsoverweging geno- besluit Art. 31 B, dd. 18 JuliJ' 1883 ;-in overweging genomen ofschoon niet
d
men hebbende de noodzakelijkheid om b\j de oprigting er
Kruidfabriek voorziening te maken voor de behoorlijke regeling en beheer van dergelijke fabrieken, besluit het door de
1) In verband hiermede 2;ie V,R.B. 26 en 27 .Aug. 1884, .Artt. 272
en 274.
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Commissie aanbevolen W etsontwerp in overweging te nemen
overeenkomstig Art. 72 van 't Reglement van Orde, alhoewel
het bedoelde Wetsontwerp niet van te voren is gepubliceerd." 1)

VOLKSRAADSBESLUIT, 27 JULIJ 1883.
Art. 943. Aan de orde is nu de door de Regering voorgestelde wijziging in de Krijgswet in art. 8 paragraaf 3.
Na eene korte bespreking er van keurde de Raad de
voorgestelde wijziging in de Krijgswet eenparig goed, luidende
als volgt:
WIJZIGING IN DE KRIJGSWET. 2)
Art. 8, derde §. Het woord "emigranten" te worden Wijziging in art. 8
veranderd in "'immigranten" en achter de woorden "van waar van Wet No. 2 1883.
ook" te worden ingevoegd "waaronder echter niet begrepen
zijn delvers naar en handelaars in goud, zilver of edelgesteenten."
VOLKSRAADSBESLUITEN, 30 JULIJ 1883.
Art. 967. Aan de orde komt nu eene missive der Regering dd. 19 Julij 1883, met copij Uitv. Raadsbesluit van dien
zelfden datum, onder Art. 32 B, luidende als volgt [v. R. R.
230/83] : " Aan de orde: minute 2715/83, inhoudende verzoek
van den heer Robert Alien, dat de Regering een tol zal
plaatsen op een door zijn maatschappij gemaakte zeer kostbare weg, opdat uit den opbrengst van die tolgelden de weg
zal kunnen worden onderhouden.
"Besloten aan den E. A. Volksraad voor te stellen de
Hegering te magtigen in dergelijke gevallen op kostbare
wegen bij goudvelden in het distrikt Lijdenburg tollen te
mogen oprigten, ten einde uit den opbrengst van die gelden
de wegen behoorlijk te onderhouden."
Art. 969. "De Volksraad, gelet hebbende op Uitv. Raads- Regering gemagtigd
beJluit dd. 19 Julij 1883 Art. 32/J. besluit aan het daarin tollen op te rigten
' .
' ld
h
langs de wegen in
~ervatt e verzoe1r d er Regermg te vo oen en aar te mag- het diEtrict Lijden·
t1gen dadelijk de noodige voorzieningen dienaangaande te burg.
maken."
AJt. 970. Na een verdaging van 15 minuten kwam aan
de orde, naar aanleiding van de motie van den beer de Beer,
gesecondeerd door den beer Rabe, naar de Regering verwezen
--------------·1) Zie Wet No. 10, 1883, ante bl. 1211.
b" ~) Voor verdere wijzigingen in bovengenoemde Wet, zie aanhalingen
lJ dte Wet gepubliceerd, ante bl. 1212.
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per Volksraadsbeslnit, Art. 606, dd. 7 Julij 1883, en missive
der Regering, dd. 28 Julij 1883 [v. R. R. 228/83], luidende
als volgt:"Gouvernementskantoor,
Pretoria, 31 Mei 1883.
HoogEd. Achtb. Heer
Voorzitter van de E. A. Volksraad
der Z. A. Republiek.
HoogEd. Achtb. Heer,
Het zou der Regering goed voorkomen als uwe Achtb.
Vergadering nog v66r haar opbreken een besluit zou willen
passeeren, waarbij levenslange dwangarbeid of doodstraf bepaald wordt op de misdaad van verkoopen, verhandelen of
wegschenken van Kruit, Ammunitie en Vuurwapenen aan
Naturellen binnen deze Republiek.
Ik heb de eer, enz.,
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.''
Art. 971. "De Volksraad, gelet hebbende op de aanbeit;t. veling der Regering in verband met de motie van de heeren
krmt en ammumtie J. du P. de Beer en .J. Rabe, thans aan de orde, besluit zich
met de Naturellen. op h et oogen bl'k
· met d e aan b eveling d er Regermg
· te
1
n1et
kunnen vereenigen, maar in aanmerking nemende het noodzakelijke van strengere maatregelen te nemen tegen den
handel in kruit en ammunitie met de N aturellen, bepaalt bij
deze zoodanige strengere strafbepalingen voor zoodanige overtreding voorloopig vast te stellen en wel gevangenisstraf, met
of zonder dwangarbeid, niet te boven gaande 15 jaar, met
verbeurdverklaring van zoodanige ammunitie en wapenen,
alsook van de wagens, ossen, enz., voor het vervoer daarvan
gebruikt. Verder met opdragt aan de Regering bij de aanstaande zitting van den Edel Achtbaren Volksraad een concept-wet dienaangaande aan den Raad voor te leggen." 1)
Strafbepaling voor
sm~kkelhandel

VOLKSRAADSBESLUITEN, 31 JULIJ 1883.
Art. 982. "De Raad besluit zich te vereenigen met de
post op de Supplementaire Begrooting "Nadeelig saldo te
worden gedekt door verkoop van Gouvernementsplaatsen
£38,579 12s., waaronder begrepen zijn de twee Gouverne1) Zie Wet No. 4, 1884.
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mentsplaatsen tot verkoop waarvan de Regering reeds gemagtigd is·
"De Raad vereenigt zich niet met het 2de gedeelte van Mapocbsgronden in
punt 2 van. h.et vervoidg eni sldott vakn hetiRappobrt der Bdegdroo- ~~!~:np~~;::et~~
tings-CommiSSie, om e an s ree on angs ewoon
oor en onder de burgers
den stam van Mapoch, in kieine piaatsen te doen opmeten verdeeld.
en te verkoopen, doch veriangt dat deze grond voor zoover
de uitgestrektheid het toeiaat, zai aangewend worden tot
occupatie van de burgers die persooniijk deeigenomen hebben aan den strijd. De regeling, dat is de verdeeling van
den grond, de voorwaarden en termen van occupatie ais
anderszins, te geschieden door de Regering in overleg met
ZEd. Gestr. den Commandant Generaai en door middei van
ZEd. Gestr. met de andere officieren, in het beiang en tot
tevredenheid van de bedoelde Burgers. 1)
De Raad draagt de Regering op van deze aangeiegenheden rapport en verslag te doen bij de heropening van den
Raad na de verdaging."
Art. 985. De Raad vereenigde zich met algemeene stem- Verandering van
men met de aanbeveling der Begrootings-Commissie vervat Dienstjaar van 1o
· ar t . or: van h et rapport , Im'den d e a Is voIg t :'
April totult.Maart.
m
"Ten slotte neemt uwe commissie de vrijheid den Edeie
Achtbaren Voiksraad aan te beveien het dienstjaar van den
Staat te doen beginnen met 1o April van ieder jaar, zoodat
dan de Begrooting van inkomsten en uitgaven en ook de
rekeningen van. den Staat kunnen opgemaakt en nagezien
worden tot op rcn maand voor de gewone zitting van den
Ed. Achtb. Volksraad, weike bepaling uwe commissie voor
de betere regeling van de finantieeie administratie van den
Staat, ais zeer gewenscht beschouwd en dientengevolge aan
UEd. Achtb. ten sterkste aanbeveelt." 2)

PROCLAMATIE
DOOR ZIJN HOOG-EDELE DEN STAATSPRESIDENT.
. .~ADEMAAL de H.Ed. Achtb. Voiksraad der Z. A. R. Inleiding.
m ZlJn besluit van den 31sten Julij 1883, onder Art. 982,
gepubiiceerd in de 6taat:scourant van den 23sten dezer, No. 132,
heeft besioten dat de Iandstreek, oniangs bewoond door den
stam van Mapoch, voor zoover de uitgestrektheid het toeiaat,
-----·---------------------N 1) Zie Proclamatie dd. 31 Augustus 1883, en Gouv. Kennisgeving
o. 212, dd. 29 September 1883.
2) Wederom gewijzigd door V.R.B. 29 Julij 1886, art. 1228.
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zal aangewezen worden tot occupatie van de burgers die
persoonlijk deelgenomen hebben aan den strijd:
En nademaal de regeling, dat is de verdeeling van den
grond, de voorwaarden en termen van occupatie als anderzins
aan de Regering is opgedragen in overleg met ZEd. Gestr.
den Commandant-Generaal-en door middel van ZEd. Gestr.
met de and ere officieren- in het belang en tot tevredenheid
van de bedoelde burgers.
En nademaal de Regering zich ter uitvoering van dit
besluit heeft vereenigt met een rapport dienaangaande van
ZEd. Gestr. den Commandant-Generaal, in gemelde Staalscourant gepubliceerd, luidende als volgt:
Kantoor van den Commandant Generaal,
Pretoria, 16 Augustus 1883.
Aan ZHEd. S. J. P. Kruger, Staatspresident, en de WelEd.
heeren Leden van den HEd. Uitv. Raad.
HoogEd. Heer en Heeren !

Graate van grand.

Opmeting v. grand.

Burgers gepermitt.
Mapach's granden
te gaan bewanen
onder zekere
bepalingen.

Om te voldoen aan de opdragt vervat in de Minute van
den 4den dezer, inhoudende besluit van den HEd. Achtb.
Volksraad van 31 Julij 1883, Art. 982, over de verdeeling
van de gronden, vroeger bewoond door den stam van Mapoch.
In de eerste plaats wil ik opmerken dat deze grond
bestaat uit 4 of ten minste 5 plaatsen, dus 12- of 15,000
morgen. Om deze grond in stukken of plaatsen te verdeelen,
dat ieder burger die op commando was een stuk zou krijgen,
is iets onmogelijks. Zou de grond verkocht worden, ben ik
zeker dat het voor de tweede maal zou vallen in handen van
hen die het toch niet zullen bewonen, en eindelij k zullen
er wederom bijna onoverwinnelijke roovernesten gevestigd
zijn, enz.
Het is om die rede dat het naar mijne bescheidene
meening is, dat het het best zal wezen voor de vailigheid en
de belangen van ons land, dat die streek zoo digt bewoond
wordt als maar mogelijk is door blanke bevolking-en daarom
zou ik voorstellen als volgt : Ten eerste: dat de HEd. Regering besluit onmiddelijk
den grond in een geheel te doen opmeten, met een opdragt
aan den Landmeter om zooveel mogelijk aanteekening in de
kaart te maken van alle waters waarbij aanleggen kunnen
worden gemaakt of goed bouwland is; dat hem tevens wordt
opgedragen te rapporteeren over de geschiktheid voor het
aanleggen van dorpen binnen dezen grond ; en dan
'l'en tweede: dat de HEd. Regering bij Proclamatie bekend maakt, dat van af den 15den October 1883, het zal
vrijstaan aan alle burgers die persoonlijk dienst hebben gedaan op het commando tegen Niabel, enz., om binnen de
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daar gelegen grond, die zoo is of wordt opgemeten, te trek ken
en zich met terwoon te gaan vestigen en wel onder de volgende bepaling : a. Ieder burger, die als boven vermeld, dienst heeft ge- Welke burgers regt
voor korteren of langeren tiJ'd heeft hebben. Occupatie
daan op het commando
.
.
.
verzekerd bez1tregt.
het regt om zwh te veshgen met terwoon bmnen dezen grond.
Die eerst komt, eerst maalt. Zijn regt van bewoning verzekert hem van zijn eigendoms of voortdurend bezitregt voor
zijn bewerkte of ingesloten landerij, kraal, huis ofwerf, zooals door hem geoccu peerd, met eene billijke uitgestrektheid
voor dat einde, niet te bovengaanue 8 morgen.
b. Nadat de grond door hem zal bebouwd en geoccu- Kaart en grondbrief
occupatie
Peerd ziJ·n voor den tijd van 18 maanden, zal hij denzelven na
verleend.
in kaart mogen d oen b rengen, en za1 d an aan h em k aart en
grondbrief worden verleend, onder bepaling van occupatie.
c. De gronden niet geschikt voor tuinen, huizen en Algem. Weilanden
kralen zullen blijven voor algemeen weiland.
uitgehouden.
d. Zoodra deze streek, door digt bewoond te zijn, zulks Later oprigting van
vereischt, zal dezelve door de HEd. Regering worden gesteld stadsbestuur.
onder stadsbestuur.
e. Blijft er na den tijd van 18 maanden nog bruikbaren Overblijvendegrond
grond of plekken open liggen die niet zijn of worden ge- onder occupatie
occupeerd door burgers die persoonlijk dienst hebben gedaan verkocht.
dan zal de HEd. Regering door een Commissie, waarvan
een Landmeter lid zal zijn, alle plekken doen onderzoeken en
inspecteeren en doen opmeten om onder bepaling van occupatie publiek te worden verkocht.
f Kafferkralen, van stammen klein of groot, zullen niet Geen Kafferkralen
toegelaten wonleu zich binnen den grond te vestigen, hier- toegelaten.
onder zijn echter niet begrepen huiselijke arbeiders.
Ik he b de eer te zij n,
HEd. Heer en Heeren,
UHEds dw. dienaar,

P. J. JOUBERT,
Commandan t-Generaal.
Zoo proclameer en maak ik bij dezen, in termen van de
2de aanbeveling van het bovenstaande Rapport bekend dat
het van af den 15den October a. s. en onder geen voorwaarden hoegenaamd v66r dien tijd, op straffe van verbeurte van
~~n regt, zal vrijstaan aan alle Burgers, die persoonlijk
~enst hebben gedaan op commando tegen Niabel enz., om
bmnen den aldaar gelegen grond, de uitgestrektheid waarvan
aan de Burgers zal worden aangewezen, _opdat zij binnen de
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lijn mogen blijven, te trekken, en om zich aldaar met terwoon
te vestigen onder de voorwaarden en bepalingen in het
meergemelde Rapport vervat.
GOD BEHOEDE LAND EN VOLK!
Gegeven onder mijne hand op dezen 31sten dag van
Augustus in het jaar Onzes Heeren 1883.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.

W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.

No. 210.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
ZIJ het hierbij kennelijk aan een ieder en een iegelijk
dien het moge aangaan :
Geen goudconcessie
Dat geen toegezegde goudconcessie op Gouvernementstoegestaan tenzij ver· grond voortaan zal verleend worden, dan tenzij die vergezeld
~:~eld van kaart van gaat van een goedgekeurde kaart van den grond waarop die
grond.
concessie wordt gevraagd.
Op last,

W. EDUARD BO.K,
Staatssecretaris.
Gou vernementskan to or,
Pretoria, 27 September 1883.
No. 211.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.

Landdrosten en

N AARDIEN het in eenige kantoren de gewoonte blijkt
geworden te zijn dat ambtenaren zich ter bekoming van
eenigerlei informatie van welken aard ook, ter eerste instantie
wenden tot het Gouvernementskantoor direct, waardoor referten van dit Bureau naar andere Departementen herhaaldelijk
noodzakelijk worden v66r de verlangde inlichtingen kunnen
warden verschaft, en het Gouvernementskantoor aldus on·
noodig tot een medium wordt gemaakt voor het voeren van
correspondentie die op meer doelmatige wij ze en ten einde
de afdoening der zaak te bevorderen, kan gevoerd worde~
met de desbetre:ffende departementen direct, zoo wordt biJ
dezen ter algemeene informatie bekend gemaakt dat de Land·
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drosten in de respectiev~ Districten en ook andere beambten, andere beamhten
zich hebben te wenden tot het kantoor waar de gewenschte moete~1 zich direct
inlichtingen kunnen worden verschaft zonder tusschonkomst aan dthe kantor~!l
•
••
•
Wf'U en waar ZlJ
van d1t Bureau, tenziJ zulks om bestaande redenen met inlichtingen wenwenschelijk worden geacht of de verlangde inlichtingen niet schen te verkrijgen.
anders kunnen verkregen worden.
Informatie in zake regtspleging, regts- of wetsquesties Regtspleging bij
zal derhalve moeten ingewonnen worden bij ZEd. Gestr. den Staatprocureur.
· zak e N a t ure11 en b""
Naturelle
zaken bij
Staatsprocureur; 1n
lJ d en "'V
\ elEd . H eer Sup.
v. Naturellen.
Superintendent van Naturelle Zaken; in krijgszaken bij den Krijgszaken bij
Commandant-Generaal; in zake het onderwijs bij den Super- Comm ..?en.?raal.
intendent van Onderwijs; in zake Rekeningen of 't houden OndeorwdiJes b 1~.Sup.
. .
. b"" d A d'
van n rwiJS.
van Boeken en Ad m1n1strat1e lJ en u 1teur- en Thesaurier Reken. en boekh. bij
Generaal; in zake Gronden, Grondbrieven, Transporten, Audit. en 'l~~1esaur.
Inspecties en dergelijke, bij den Registrateur van Acten ofGArotndfeLn bdiJ ReGg. v.
. za ]re h et p ostwezen b""
c. o an m. en.
Landmeter G eneraal ; 1n
lJ d en p ost- Postwezen
bij
meester-Geri'eraal, enz., enz.
Postm. Generaal.
Particuliere personen worden vriendelijk verzocht zich Partic. per~>onen
eveneens zooveel mogelijk aan dezen regel te houden.
verzocht zich aan
deze regel te houden

W. EDUARD BOK,
S taa tssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 1 October 1880.

No. 214.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
ZIJ het hierbij kennelijk aan een ieder en een iegel~jk
die het moge aangaan :
Dat aan vertrouwde winkeliers in de Zuid-Afrikaansche Afslag ver1eend van
Republiek een afslag verleend zal wordert van 10 ten hon- 10 percent bij het
de r d , wanneer ZlJ·· b""IJ h et 1{Oopen van ammum•t·1e van h etkoopen
van
Ammunitie.
Gouvernement, zulks doen bij hoeveelheden te gelijk van
minstens:

100 zakjes Kruit,
500 blikjes dito, of
10,000 Patronen.
Op last,
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor
' 1883.
Pretoria, 1 October
78
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No. 212.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
MET verwijzing tot de Proclamatie uitgevaardigd door
ZHEd. den Staatspresident, dd. 31 Augm~tus 1.1., in zake de
occupatio van de landstreek vroeger bewoond door den stam
van Mapoch, gcpubliceord in de ._o.;.,'t,wf:;r:o?~;ront van den 6den
September 1883, No. 134-, 1), wordt mits dezen ter algemeene
informatie bekend gemaakt dat de Regering het raadzaam
en wenschelijk acht om, ter voorkoming van misverstand of
Aandacht gevestigd verwarring, de speciale aandacht van alle eigenaren van
op Bakenwet.
gronden grenzende aan of gelegen in of hij die onlangs
bewoond door den stam van Mapoch, te vestigen op de
voorzieningen der Balcenwet en eenigerlei andere desbetreffende wetten, waarb~j de oprigting en instandhouding van
Regering niet ver- bakens door eigenaren van gronden op de wijze zooals daarin
ant~oor~elijk voor omschreven wordt vereischt, naardien de Regering in geenen
=~1~~~%~~~eo;~r~ch deele aansprakelijk zal wezen voor eenigerlei overschrijding
schade door occup. door of van wege de occupanten van de gronden van Mapoch
d. Mapochs gronden op private plaatsen of gronden;
En evenmin : V oor eenigerlei verwikkelingen of schade die uit zoodanige overschrijding zou mogen of kunnen voortvloeijen.
Bakens moeten beh.
Eigenaren als boven bedoeld warden derhalve ernstig
opgerigt worden.
gewaarschuwd toe te zien dat er op hunne wettige eigendommen geen inbreuk worde gemaakt, en gewaarschuwd
hunne bakens behoorlijk op te rigten.
Op last,
\V. 'EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gou vernemen tskantoor,
Pretoria, 29 September 1883.

No. 239.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
Verduidelijking van
Wet No. 6, 1880.

TER verduidelijking van \Vet No. 6, 1880 2) en meer
bepaaldelijk afdeeling 8 dam·van en ten einde de strikte en
meer geregelde uitvoering in zake de uitreiking van passen
aan naturellen zooals daarin bedoeld te bevorderen wordt
mits deze ter algemeene informatie bekend gemaakt dat de
Regering heeft goedgevonden te be pal en als volgt : 1) Zie ante bl. 1229.
2) Zie ante, bl. 750.
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a. Een ieder nature! zich buiten het distrikt, waarin Naturellen zich
hij woonachtig is, begevende, zal, zulks doende, buiten district betenzij op last of in dienst van zijn meester, zen-Pgeavsseendemoe.ten ~~n
·
· voorz1en
·
.. van een
n voorz1en ZIJll.
delmg
of k ap1'tem,
moeten ZIJn
gedrukte Een shilling pas.
b. Deze passen zullen voor den nature! verkrijgbaar Passen verkrijgb.
zijn bij den Commi&:~saris, een Assistent-Commis- bij Comrnissaris,
saris, den Landdrost van het distrikt, of den Leanddd1:ost of
.
. waarop h"IJ woonac h tig
. 1~.
. z n e mg.
zen d eI1ng
van d e stat1e
c. Een nature! reizende binne~t het distrikt waarin Passen die gratis
hijzelf, zijn meester, zendeling of kapitein woon- verleend worden.
achtig is en in dienst of niet in dienst van zoodanigen meester, zendeling of kapitein-of buiten
zoodanig distrikt-en wel in dienst als boven
gemeld, zal voorzien moeten wezen van een geschreven pas die gratis zal verleend en geteekend
worden door of op order van zoodanigen meester,
zendeling, kapitein of of een der boven gemelde
beambten; het doel der reis zal in de pas moeten omschreven worden. 1)
d. Naturellen van buitenslands komende zullen zich Van buitenland
uitsluitend vervoegen bij den een of ander der komende Naturellen
.. .
.. moeten passen
ambtenaren vermeId on d er Iett er b, b IJ w1en ZIJ verkrijgen
het eerst arriveeren en aldaar uitnemen een ge·
drukte Een shilling pas per persoon. N aturellen
zich buitenslands begevende zullen eveneens gehouden zij n zich van een zelfde pas te voorzien
per persoon.
e. Een pas van welken aard ook zal slechts den naam Passen slechts v. 6en
van een nature! inhouden.
Naturel geldig.
f. Een pas van welken aard ook zal geldig zijn voor Geldig v. 20 dagen
dea tijd van 20 dagen en niet !anger van af den van af datum.
datum van onderteekening.
g. Gedrukte Een shilling passen zullen voor de ver- Passen bij Landdr.
melde ambtenaren verkrijgbaar zijn bij de respec- verkrijgbaar.
ti ve Landdrosten der distrikten.
h. Aan het einde van elke maand zullen de boven Verantwoording aan
gemelde ambtenaren bij de Landdrosten hunner L~nddr.osten van
respective distrikten verantwoording doen van mtgerelkte passen.
de door hen uitgereikte gedrukte Een shilling
passen.
Op last,
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.

Gou'fernementskantoor
'
Pretoria, 14 November
1883.
1) In verband hiermede zie Artikel XIX. afd.
ventie van 1884,

4

der Londen Con•
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1884.

PROOLAMA1"IE
DOOR ZIJN HOOG-EDELE DEN W AARNEMENDEN
STAATSPRESIDENT.

NADEMAAL bij de Regering aanzoek is gedaan voor
een Distriktsraad in het Distrikt Rustenburg, en aangezien
Art. 7 van Wet No. 6, 1883, zijnde de Wet op Districtsraden, bepaalt dat de tijd en wijze waarop de verkiezing in
ieder Veldcornetschap plaats zal vinden bij afzonderlijke
proclamatie door den Staatspresident zal worden geproclameerd.
Oprigting van
Zoo is het dat ik namens de Regering der Zuid AfriDiiiltricts Raad Distr. kaansche Republiek hiermede proclameer verklaar en bekend
Rustenburg in term.
•
'
.
v. Wet No. 6 1883. maak dat 1n termen van Wet No. 6, 1883, 1k vaststel en
'
bepaal, dat in het distrikt Rustenburg een Distriktsraad zal
zijn en dat de verkiezing van leden voor den gemelden
Distriktsraad zal plaats vinden in de verschillende wijken
van het district Rustenburg, onder voorzitterschap van de
Veldcornetten, op den 26sten dag van Maart 1884.

Inleiding.

GOD BEHOEDE LAND EN YOLK!
Gegeven onder mijne hand, op den 6den dag van
Maart 1884.
P. J. JOUBER'l\
W d. Staatspresident.
Op last,
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.

No. 105.

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
MET referte tot Volksraadsbesluit, Art. 665, dd. 10
Julij 1883, 1) wordt het navolgend Uitv. Raadsbesluit,
1) Zie ante bl. 1217 en V.R.B. 19 Junij 1869, Art. 246, ante bl. 339.
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Art. 74, dd. 25 Maart 1884, hie:t:bij ter algemeene informatie
gepubliceerd.
Op last,
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvts. Kantoor,
Pretoria, 3 April 1884.

UITV. RAADSBESLUIT,

ART.

74, dd. 25 MAART 1884.

Art, 74. Aan de orde : Minute R. 3253/83, inhoudende
opdragt van den Edel Achtbaren Volksraad aan de Regering
om een onderzoek in te stellen of de naam moet zijn district Christiana of Bloemhof.
Besloten dat, daar het gebleken is, dat het district District waar dorpen
waarin de dorpen Bloemhof en Christian a gelegen zij n, bij ~loemhof en o.?ris·
1
1
vroeger Volksraadsbesluit is genoemd het .district nz.oemhoj: !~~nnaa!~ ~~e;lo~ ~~~of
dien naam in de Stcu"Li.'ScouTant als zoodamg te pubhceeren. behouden.

PROOLAMATIE
DOOR ZIJN HOOG-EDELE DEN W AARNEMENDEN
STAATSPRESIDENT.

NADEMAAL bij Art. 173 1) van de Grondwet bepaald Inleiding.
is dat voor de behoorlijke en werkdadige uitoefening van
het administratieve bestuur, aangehaald en omschreven in
Art. 171 en 172 2) van gemelde Grondwet, de Zuid Afrikaansche Republiek in distrikten zal warden verdeeld, waartoe
behooren afdeelingen en steden of dorpen.
En nademaal het dienstig en doelmatig is geacht de lijn
tusschen de wijken vVaterval en Blesbokspruit, in het distrikt
Standerton, met het oog op de nieu we grenslij n tusschen de
districten Standerton en Ermelo te wijzigen.
Zoo is het dat ik, namens de Regering der Zuid Afrikaansche Republiek; hierbij proclameer, verklaar en bekend
maak, dat ik vastgesteld en gevestigd heb, en hiermede
vaststel en vestig de lijn tusschen de genoemde wijken, als
volgt:1) Zie ante bl. 61.
1) Zie ante bl. 61.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

1238

[1884

Omschrijving van
Van de Zuid-Oostelijke hoekbaken van het dorp Stangewijzigde Lijn..
derton, aan Vaalrivier, over Vlakfontein No. 179, van L. T
tusschen de WIJken
C F . A . R a d emeyer en an d ere, van d aar over d e plaats·
Waterval en Bles- en .
bokspruit, District Drieangel, No. 31, van J. Whiteman en J. H. Botha, dan
Standerton.
over van Tonderhoek, No. 29, van A. W. J. Vorster en

andere, dan over Brandspruit No. 28 van I. M. Rudolph en

J. Kritzinger, van daar over Twistdraai, No. 184, van P. J. J.
van Nieuwenhuizen, van daar over Kafferkraal, No. 240, van
R. J. J. van Nieuwenhuis, van daar over Wildebeestfontein
No. 183, van Dirkje S. S. du Toit, van daar over Driefontein,
No. 144, van N. S. Grobler, van daar over Winkelhaak, No. 24,
van An dries J ooste en and ere, van daar over Rolspruit, van
J. H. du Plessis en P. J. van Nieuwenhuis, van daar tot aan
de districtslijn van Middelburg en Standerton, op de plaats
van A. de Lange, zijnde genoemde plaats in het district
Middelburg.
Ingeval waar nieuwe
En ten einde misverstand te vermij den met betrekking
lijn een plaats of tot de j urisdictie van de Veldcornetten of van zulk een
boerderijzal
mogt
. of am btenaren a1s h'1erna aangeste
'
ld , gek ozen of
snijden
zulke am b tenaar
plaats behooren tot benoemd mogen worden voor de administratie van de gedistrict waar aanleg noemde wijken, proclameer en maak ik hiermede bekend,
of woonstede ge- d t ·
· d
1
d l"
d
"1.
le en is of eigenaar a In Ie er geva waar e IJn van genoem e WIJA.en een
za1 keuze hebben. plaats of boerderij mogt snijden, zulke plaats of boerderij
zal verstaan worden in de wijk te behooren in welke de
aanleg of woonstede van den eigenaar of occupant gelegen
is, tenzij de lijn eene occupatie mogt snijden, in welk geval
de eigenaar binnen een · maand na datum van publicatie
dezer Proclamatie, van zijne keuze om onder de eene of de
andere wijk te behooren, schriftelijk kennis zal geven aan
den Veldcornet van de wijk waaronder hij thans sorteert,
alles met dien verstande dat er na het uitbrengen zijner
keuze als boven vermeld, geen verandering daarin kan of zal
worden gebragt.

.

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK!
Gegeven onder mij ne hand op dezen 7den dag van
April 1884.
P. J. JOUBERT,
W aarn. Staatspresident.
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
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PROCLAMATIE
DOOR ZIJN HOOG-EDELE DEN W AARNEMENDEN
STAATSPRESIDENT.

NADEMAAL b~j Art. 173 1) van de Grondwet bepaaldinleiding.
is dat voor de behoorlijke en werkdadige uitoefening van
het administratieve bestuur, aangehaald en omschreven in
Artt. 171 en 172 2) van gemelde Grondwet, de Zuid. Afrikaansche Republiek in districten zal worden verdeeld: waartoe
behooren afdeelingen en stcden of dorpen.
En nademaai het dienstig en doelmatig is geacht het
distrikt Nrmelo te verdeelen in wijken ;
Zoo is het, dat ik namens de Regering der Zuid Afri- Verdeeling v. dist.r.
kaansche Republiek, hiermede proclameer, verklaar en be- Ermelo in drie wij·
kend maak, dat ik vastgesteld en gevestigd heb, en hiermede ken.
vastel en vestig de verdeeling in wijken van het distrikt
Ermelo, als volgt : Wijk No. 1. Van waar de lijnen van Standerton en Omschrijving van
Ermelo aan V aalri vier komen, met Vaalri vier op tot waar Wijk N°· 1.
de loop van W. Steenkamp in Vaalri vier komt en van daar
over de plaatsen der heeren \V. Steenkamp, C. G. Steenkamp, F. P. v. R. v. Oudshoorn, W. v. R. v. Oudshoorn,
J. H. Kle~jnhans, J . .J. Viljoen, A. B. Merensky, L. R.
Mare, A. F. Jansen, M. ,J. D. Steijn, M. J. D. Steijn, Jr.,
J. H. Botha en L. C. J. v. Rensburg en van daar met de
distriktslijn terug naar het uitgangspunt.
Wijk No. 2. Van waar de loop van \V. Steenkamp in Wijk No. 2.
de Vaalrivier komt, op met de lijn van \Vijk No. 1 tot aan
de plaats van den heer J. J. Viljoen ·en van daar over de
plaatsen der heeren J. G. Joubert, N. J. Smit, A. J. Smit,
D. Pretorius en van da.ar met het jachtpad op de grens
tusschen Umbeloes en Lesoet tot waar dat pad door Umbeloes
gaat en van daar met een rechte lijn tot aan Bakenkop, op
de lijn der Swazies, en van daar met de distriktslij n tot aan
het uitgangspunt.
\Vijk No. 3. Van Bakenkop op de lijn der Swazies met Wijk No. 3.
de distriktslijn tot aan de lijn van Wijk No. 1, dan met die
lijn tot aan de plaats van den heer J. J. Viljoen, en van
daar met de lijn van Wijk No. 2 tot aan Bakenkop. 3)
En ten oinde misverstand to vermij den met betrekking Ingeval waar lijn
tot de jurisdictie van de Veldkornetten of van zulk een amb- plaats mogt snijden
tenaar of ambtenaren als hierna aangesteld, gekozen of be- zal zulke plaats tot
1)

3)

en 2) Zie ante bl. 61.
Zie Proclamatie dd. 18 Febr.

18~6, Staatscourant 4

Maart

1886.
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dat district behoo- noemd mogen worden voor de administratie van de gezegde
ren waar aanleg C!f wijken, proclameer ik en maak ik hiermede bekend, dat in
woonstede gelegen IS • d
· d 1· ·
d
·'k
1
of eigenaar zal keuze 1e er geva1 waar1n e IJ nen van genoem e WIJ en een p aats
hebben.
of boerderij mogen sn~jden, zu1ke p1aats of boerderij za1 ver-

staan worden in het district te behooren in we1ke de aan1eg
of woonstede van den eigenaar of occupant ge1egen is, 1)
tenzij de lijn eene occupatie mogt snijden, in we1k geva1 de
eigenaar binnen een maand na datum van publicatie dezer
Proc1amatie van zijne keuze, om onder de eene of ander6l
wijk te behooren, schrifte1ijk kennis za1 geven aan den Veldk.ornet van de wijk waaronder hij thans sorteert, alles met
dien verstande, dat er na het uitbrengen zij ner keuze als
boven vermeld, geene verandering daarin kan of za1 worden
gebragt.
GOD BEHOEDE LAND EN VOLK !
Gegeven
April 1884.

onder mijne kand op dezen 8sten dag van
P. J. JOUBERT,
W aarn. Staatspresident.
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.

No 113.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
ERRATUM.
Omissie van woorTER algemeene informatie wordt hiermede bekend geden in Wet No. 6, maakt, dat er in Wet No. 6, 1882 2) zooals gepubliceerd in
1882, zooals
' b er 1882 , eene omiSSie
· ·
ceerd
in degepubliStaats- S taatscourant N o. 85 , dd . 19 0 cto
courant, 19 Oct.1882. heeft plaats gehad van de woorden "Melk, Visch en Vleesch

in blikjes," we1ke hadden behooren ingelascht te zijn in de
Wet onder art. 3, punt 3, achter de woorden "die niet aan
hout gehecht zijn," zooals dan ook vroeger gepubliceerd in
Staatscourant No. 76, dd. 17 Augustus 1882.

Op last,
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.

Gouvernementskantoor,
Pretoria, 17 April 1884.

1) Zie Wet No. 6, 1885, Art. 2, litt. d. 1118.
2) Zie ante bl. 1118.
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No. 127.

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.

NAARDIEN het indienen van stukken ter legalisatie van Inleiding.
handteekeningen van ambtenaren, vrederechters, notarissen
en anderen ten dezen kantore aanleiding geeft tot verwarring
en onnauwkeurigheden op de wijze waarop zulks veelal
geschied, wordt hiermede ter algemeene informatie bekend
gemaakt:
1. Dat de handteekeningen van vrederechters, agenten Handteekening van
voor de lagere Hoven of private personen en van alle ambte- Vrederegt~rs, Agen.
1ot en a·1e van d e h OOlUen
.L'..J
ten of en
private
pernaren, mtges
van d epartement en sonen
ambtenabehooren onderschreven te word en in presentie van, en ge- ren uitgesloten
legaliseerd te worden door de Landdrosten van de respectieve Hoofdambtenaret;,
distrikten waarin de ambtenaren of andere partijen boven- ~:!~o~:n gel~gah
gemeld woonachtig zijn. V66r zoodanige legalisatie, indien ze door r~an~~~o:~en.
betreft de erkenning of bevestiging van eenigerlei ambtsbekleeding, plaats heeft, zal de landdrost zich behoorlijk verge- Pligt van Landdrost
wissen dat de persoon, die zoodanige legalisatie verlangd, de v66r legalisatie.
door hem opgegeven kwalificatien bezit.
2. Dat de Landdrosten verder indien vereischt, zooals Landdrosten zullen
meestal noodzakelijk wordt geacht in gevallen van verzen- stu~ken ter legaliding
van stukken .over zee of buiten deze Republiek,
hunne tsoaotier ~an
Goduv.
.
.
1nzen
en. Kane1gene handteekemng, voorkomende op zoodamg document
of documenten als boven vermeld, zullen inzenden ter legalisatie naar dit kantoor per begAleidenden brief
3. Dat hoofden van Departementen voor 't geval de Hoofdambtenaren
legalisatie hunner handteekening als boven vereischt wordt zullen ook stukken
ter legali ·
de stukken daartoe zullen opzenden ten dezen kantore per' opzenden
satie
begeleidenden brief.
.
4. Dat Notarissen, Procureurs, Beeedigde Vertalers, enz., Notarissen, procuverzocht worden zich te wend en tot den Griffier van het reurs, beeed. VertaHoog Geregtshof, die zal legaliseren op de wijze als om-lf'rs enz. zullen.zich
. d'1en vere1sc
. ht, ZlJne
..
h an d -van
wen den
aan Hof
Gr1ffier
. paragraaf 1 en d'1e, m
seh reven 1n
Hooge
die
teekening verder ter legalisatie zal inzenden ten dezen kantore zallegaliseren en opop de WiJ"ze omschreven in paragraaf 2.
zenden aan Gouv.
Kantoor.
5. Dat degenen, die legalisatie van handteekening ten Legalisatie vereischt
dezen kantore verlangen, verzocht worden een bedrag van betaling.y-an 19/6 ~n
10 shilling en 6 pence in zegels, als daarop betaalbaar, bij zegels hiJ apphcatie.
hunne applicaties in te zenden. 1)
6. Dat de vorm van legalisatie ten dezen kantore behoort te zijn als volgt:
AAN ALLEN DIEN HET MOGE AANGAAN.
SALUUT!

Ik, Willem Eduard Bok,, Staatssecretaris der Z. A. Repu- Vorm v. Legalisatie.
1) Zie G. K. No. 2072, dd, 5 October 1875, ante bladz, 634.
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bliek, certificeer bij dezen dat .................. , wiens hand.
teekening voorkomt op het (de) hieraangehecht (e) docu.
· aangesteld
ment(en ) , gem erkt A.B ., enz., b eh oorl IJ"k 1s
toegel a t en en b eee
.. a· gd
1
als ..................... in deze Republiek, en dat alle akten
documenten en geschriften door hem in zijne voorzegd~
capaciteit geteekend in alle opzigten als vertrou wbare en
geldige stukken worden aangenomen, zoowel binnen a]s buiten
de Geregtshoven van dezen Staat.
Gegeven onder mijne hand en zegel ten Gou vernementskantore te Pretoria, op heden, den ...... dag van de maand
............... A.D. 18 ......
Staatssecretaris.
Inzending moet zoo
7. Dat de inzending, indien eenigszins doenlijk, behoort
mogPlijk niet op
plaats te hebben eenige dagen voor het vertrek der verschil~~~~dagen geschie- lende posten in tegenstelling van op die postdagen zooals nu

veelal geschiedt.
Op last,

W. EDUARD BOK,
Staatssecretari5.
Gou vernemen tskan too r,
Pretoria, 29 April 1884.

VOORLOOPIGE REGULATIEN
VOOR

DE KAAPSCHE-HOOP-PROSPECTVELDEN EN VOOR DE GOUD·
COMMISSARISSEN IN DE Z. A. REPUBLIEK.

(Vastgesteld door Uitvoerend Raadsbesluit 30 April 1884,
art. 104.)
[Deze RegulatH~n zijn later opgenomen in de Goudwet
No. 8, 1885.]
No. 134.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
TER algemeene informatie wordt het onderstaand Uitv.
Raadsbesluit en de daarin bedoelde Schedule hiermede gepubliceerd.
Op last,
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 6 Mei 1884.
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Uitv. Raadsbesluit art. 10.5, dd. 30 April 1884.
Art. 105 aan de orde :
Uitv. Raadsbesluit, art. 80, dd. 26 Maart 1884, en weder de correspondentie vel vat onder R 783/84.
De Uitv. Raad, gelet hebbende op de bepalingen in de Inleiding.
Wet No. 15: 1880, 1) vervat, en op de memories van Gert
van Rooij en en 7 anderen, en van Thomas Cumming en 9
anderen;
Besluit: Dat de Schedule II, vervat in de Regulaties, Herziene Schedule
zamengesteld volgens bepalingen van sectie 11 van Wet No. 15, sectie 11 van Wet
1880, 2) gepubliceerd in de Transvaalsche Gouvernmnents ;:.~· ;:~r!~~~·
Oourant, dd. 1 Februarij 1881, No. 240, voortaan zal lezen, van kracht zijn.
zooals door den W d. Staatsprocureur aanbevolen; dat deze
herziene Schedule ter algemeene informatie zal worden gepubliceerd en dat de Wet No. 15, 1880, en de bovengemelde
Regulaties overigens onveranderd zullen blijven tot tijd en
wijl er, wegens verpachting der Houtbosschen of anderszins
nadere voorzieningen zullen zijn gemaakt.
Schedule II.

SCHEDULE II.
s. d.
1. Voor elke geelhout plank van 12 duim bij 1 duim
bij 20 voet, eene belasting van ...
2. Voor elke balk, spar of ander soort van zacht bout,
per plank als boven
3. Voor elke plank, balk of andere lengten van hard
hout, uitgesloten de hieronder aangehaalde posten,
per plank van 12 duim bij 1 duim bij 20 voet
4. Voor elk stuk der navolgende soort van wagenhout
namelijk:-

Assen ...
Schamels
V oortangen ...
Achtertangen
Disselboomen
Langwagen ...
Speken
Vellingen
Jukken
Naven ...

Tarief v. Belasting.

0

3

0

3

0

6

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

6
6
0
6
9
9

1
2
3
3

5. Voor elke ronde disselboom of langwagen aldaar
gekapt, zal eene belasting geheven worden van

5 0

1) en 2) Zie ante bladz. 835,
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PROOLAMATIE
DOOR ZIJN HOOG-EDELE DEN W AARNEMENDEN
STAATSPRESIDENT.
N ADEMAAL bij de Regering aanzoek is gedaan voor
een Distriktsraad in het distrikt Zoutpansberg, en aangezien
art. 7 van Wet No. 6, 1883, 1) zijnde de Wet op Distriktsraden, bepaalt dat de tijd en wijze waarop de verkiezing
in ieder Veldcornetschap plaats zal vinden bij afzonderlijke
proclamatie door den Staatspresident zal warden geproclameerd.
Oprigting van
Zoo is het dat ik, namens de Regering der Zuid-AfriDistrictsraad voor kaansche Republiek hiermede proclameer verklaar en be~Hstr. Zoutpansberg kend maak dat ik in term en van Wet No 6 1883
m termen van Wet
'
.
.
.
·
'
'
No. 6, 1883.
vaststel en bepaal, dat 1n het d1stnkt Zoutpansberg een
Distriktsraad zal zijn, en dat de verkiezing van leden voor
den gemelden Distriktsraad zal plaats vinden in de verschillende wijken van het distrikt Zoutpansberg, onder voorzitterschap van de Veldcornetten, van af den 2den tot en
met den 14den dag van J unij 1884-.
Inleiding.

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK!
Gegeven onder mijne hand op heden den 19den dag
van Mei 1884.
P. J. JOUBERT,
W aarn. Staatspresident.
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 19 Mei 1884.

No. 174.

R2585f84
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.

Personen die aanTer algemeene informatie wordt hiermede bekend gespraak maken op maakt, dat overal waar speeiale inspeeties warden aangegronden gerechtigd
d
t
t
11
d'1e vermeenen mogen
hunne rechten te vraag en oeges aan, a e personen,

aanspraak te hebben op die gronden, of gronden daaraan
l) Zie ante bl. 1189,
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annex, geregtigd zijn hunne regten te representeeren of te representeeren bij
doen representeeren.
spec. inspectien.
De inspecteurs zijn gemagtigd alsdan niet juist voor Magtiging v. Inspecden verzoeker, maar wel voor den houder van het wettigste 0t.m tgro~tdtenkoplwtet.
k sel d en gron d te 1nspec
.
t eeren. 1) inspecteeren.
1gs e m re se e
aan hen vertoond e u1ttre
Op last,

W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gou vernementskan to or,
Pretoria, 10 Junij 1884.

PROCLAMATIE
DOOR ZIJN HOOG-EDELE DEN W AARNEMENDEN
STAArrSPRESIDENT.

NADEMAAL bij art. f73 2) van de Grondwet bepaald Jnleiding.
is dat voor de behoorlijke en werkdadige uitoefening van
het administratief bestuur, aangehaald en omschreven in
artt. 171 en 172 3) van gemelde Grondwet, de Zuid-Afrikaansche Republi('k in uistrikten zal worden verdeeld, waartoe
behooren afdeelingen en steden of dorpen;
En nademaal het dienstig en doelmatig is geacht het
distrikt Lichtenburg te verdeelen in wijken;
Zoo is het dat ik, namens de Regering der Zuid-Afri- Distrikt Lichtenkaansche Republiek, hiermede proclameer, verklaar en bekend burg v~:deeld in
maak, dat ik vastgesteld en gevestigd heb, en hiermede twee WIJken.
vaststel, dat het distrikt Lichtenb1trg zal verdeeld zijn in
twee wijken, n.l. wijk Bovenhartsrivier No. 1 en wijk Zout- Wijk No. 1.
pannen No. 2, en dat deze twee wijken zullen gescheiden Wijk No. 2.
worden door de navolgende lijn :-Beginnende aan Bloedzuigerspan aan de Conventielijn, van daar in een regte lijn
naar Holpan, van daar in een regte lijn naar Blauwwildebeestput, van daar naar Uitschot, van daar naar Boschpoort
en van daar met het pad naar Paardeplaats.
En ten einde misverstand te vermijden met betrekking Ingeval waar lijn
tot de jurisdictie van de veldkornetten of van zulk een plaats mogt snijden
dezelvewaar
in wijk
.
am bt enaar of am btenaren a l s h 1erna
aanges t eld , gek ozen ofzal
behooren
aanbenoemd mogen worden voor de administratie van de ge-Iegofnaarkeuzevan
eigenaar.
1)
2)

Zie verder G. K. No.
en 3) Zie ante bladz.

182,

dd.

23 Junij 1884.

61.
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zegde wijken, proclameer ik en maak ik hiermede bekend
dat in ieder geval waarin de lijnen van genoemde wijke~
een plaats of boerderij mogen snijden, zulke plaats of boerderij zal verstaan worden in de wijk te behooren in welke
de aanleg of woonstede van den eigenaar of occupant gelegen
is, tenzij de lijn eene occupatie mogt snijden, in welk geval
de eigenaar binnen een maand na datum van publicatie
dezer Proclamatie van zijne keuze, om onder de eene of
andere wijk te behooren, schriftelijk kennis zal geven aan
den Veldkornet van de wijk waaronder hij thans sorteert,
alles met dien verstande dat er na het uitbrengen zijner
keuze als boven vermeld, geene verandering daarin kan of
zal worden gebragt.
GOD BEHOEDE LAND EN VOLK!
Gegeven onder mijne hand op dezen 16den dag van
Junij 1884.
P. J. J-OUBERT,
W d. Staatspresident.
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.

PROOLAMATIE

l)

DOOR ZIJN HOOG-EDELE DEN W AARNEMENDEN
STAATSPRESIDEN1\
Krachtens Uitv. · Raadsbesluit, d.d. 17 Junij 1884, art. 112.

Inleiding.

NADEMAAL Wet No. 1 van 1883, 2) voor het Bestuur
der Goudvelden, gepubliceerd in Staatscourant No. 124, van
den 28sten Junij 1883, en gewijzigd bij Besluit van den
Hoog-Ed. Achtbaren Volksraad, art. 942, d.d. 27 Julij
1883, 3) op den 28sten dag van Junij 1884 eindigt, zijnde
alleen voor den tijd van een jaar door den Hoog-Ed. Achtb.
Volksraad in werking gesteld, en de zitting van den Hoog-Ed.
Achtb. Volksraad onverhoopt langer is uitgesteld geworden
dan verwacht werd;
En nademaal het noodzakelijk is om in den tusschentijd
voorziening te maken in het Bestuur der Goudvelden;
1) Goedgekeurd bij V.R.B. 18 Augustus 1884, art. 155.
2) Zie ante bl. 1156.
3) Zie ante bl. 1227.
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Zoo is het dat ik namens de Regering der Zuid-Afri- Wet No.1, 1~83, van
kracht te bl~v~n tot
1manse he Republiek hiermede proclameer ' verklaar en bekend eerstvolg.
z1ttmg
maak, vaststel en bepaal, dat Wet No. 1 van 1883, voor van Volksraad.
het Bestuur der Goudvelden, van volle kracht zal blijven en
voortduren totdat de Hoog-Ed. Achtb. Volksraad in zijne
eerstvolgende zitting daarin zal voorzien. 1)
GOD BEHOEDE LAND EN VOLK!
Gegevcn onder mijne hand, op heden, den 17den dag
van Junij 1884.

P. J. JOUBERT,
W aarn. Staatspresident.
\V. EDUARD BOK,
Staa tssecretaris.

Gouvernementskantoor,
Pretoria, 17 Junij 1884.

No. 182.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
AAN alle inspecteurs belast met het inspecteeren, op Inspecteurs toe te
speciale inspecties, van plaatsen in de verschillende distrik- zien dat gPene plaatten, wordt hierdoor opgedragen toe te zien dat bij hunne ~~~rg~~~~~~f;d
inspecties geen plaatsen of gronden, hetzij als woningen of ge'inspecte:rd n
tuinen geoccupeerd door naturellen, zullen worden geinspec- worden.
teerd voor private burgers, zelfs niet op daarvoor gepresenteerde uittreksels; en dat ook geen inbreuk gemaakt wordt
op daaraan grenzende wettige aanteekeningen of op zelfs
reeds geinspecteerde gronden. 2)
Op last,
W. EDUARD BOK,
Staa tssecretaris.
Gou vernemen tskan to or,
Pretoria, 23 Junij 1884.
1) Zie V.R.B. 22 October 1884, art. 988.
2) Zie V.R.B. 28 November 1853, Art. 124, ante bl. 28,
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No. 215.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
'l'ER algemeene informatie wordt hiermede gepubliceerd
de onderstaande verdeeling in wijken van het distrikt Lijdenburg, zooals opgegeven door den Landdrost en door de Regering bekrachtigd.
Op last,
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gou vernemen tskan to or,
Pretoria, 23 Julij 1884.

VERDEELING VAN DE WIJK 0RIGHSTADSRIVIER IN
TWEE W IJKEN.

Verdeelingvan Wijk
Orighstad in twee
wijken.
Omschrijving der
1ijn.

Wijk Sabie.

Van af de oorsprong van Spekboomrivier al met de rand
naar de plaats In de Diepte, van D. Ruiter en J. Parson;
van daar met de berg die de scheiding maakt tusschen de
Blij- en Orighstadsrivivier, zoodat de plaats Doornhoek, van
D. J. Muller, in de wijk Orighstad blijft; van daar over de
plaats Paardekraal, van J. Da vis; verder over de plaatsen
Frankfort, van D. Hoffman; Vaalhoek van Goldschmidt &
Co., en Valschfontein, van. D. B. Snijman. Laatstgemelde
drie plaatsen vallen alsdan in de nieuwe wijk (te noemen
wijk Sabie); van daar met de Blijrivier af tot daar waar
dezelve in de Olifantsrivier loopt. De bu!tenlijnen van deze
wijken blijven onveranderd.
VERDEELING VAN DE WIJK KROKODILRIVIER IN
TWEE W IJKEN.

Verdeeling der Wijk
Van het boveneinde der Dwarsri vier over de plaats GemsKrokodil Rivier in bokspruit van den heer \Villem Steenkamp tot naar de plaats
twee wijken.
van den heer Frederik Mare, en van daar met de Witte Rand

tot naar de plaats Hartebeestspruit van den heer Cornelis
De plaats Winnaarspoort van Gabriel Mare ligt op
de lijn, alsmede ook de plaats Waterval van den heer Philip
Mare.
De naam dezer wijk moet zijn de wijk ,Steelpoorl."

Omschrijving d. lijn. Coetzee.

Wijk Steelpoort.

VOLKSRAADSBESLUIT, 30 JULIJ 1884.
Regering opgedrag.
Census van alle
stemgeregtigde

ART. 1017. " Met betrekking tot de memorie thans aan
de orde, besluit de Volksraad dat het wenschelijk is dat het
getal van leden voor de verschillende districten die het volk
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in den Volksraad vertegenwoordigen, gewijzigd worde, en burgers te
draagt aan de Regering op om dadelijk een census 1) van opmaken.
alle stemgeregtigde burgers te doen opmaken en dienovereenkomstig het getal leden voor ieder district te regelen 2)
en een voorstel van wet dienaangaande drie maanden te
doen publiceeren en voor den Volksraad te leggen."

doen

VOLKSRAADSBESLUIT, 31 JULIJ 1884.
ART. 1030. "De Volksraad besluit, naar aanleiding van Regering gemagtigd
Uitv. Raadsbesluit, art. 195, dd. heden, nu a:;m de orde, in overeenstemming
. d ..
h'
d
te treden met de
dat h. et G~ou vern~men t zal gemag t 1g ZIJ n en ;erme e ge- Standard Bar' k voor
magt1gd IS, om In een verdrag of overeenstemmmg te treden de leening van zekemet de Standard Bank van Zuid Afrika (Beperkt), voor de re sommen geld~
toekomstige regeling . van de Bankrekening, en voor de ~;~~~1~!a~i~~t~
leening en terugbetahng van zulke som of sommen gelds
als het Gouvernement van tijd tot tijd zal mogen vereischen
of noodig hebben, en dat alle sommen die er geleend worden van de bovengenoemde Bank krachtens deze volmagt,
betaalbaar zullen zijn in Britsche munt, onder bepaling dat
de door het Gouvernement bij de Standard Bank verschuldigde som of sommen krachtens deze volmagt overtrokken,
ten geenen tijde het bedrag van dertig duizend ponden
zullen te boven gaan."

m

VOLKSRAADSBESLUIT, 8 AUGUSTUS 1884.
Art. 55. "De Volksraad kennis genomen hebbende van Bekrachtiging van
de nieuwe Conventie gesloten tusschen zijne Deputatie en de Londen Conventie
·
t e I_.on d en, op 27 F eb ruanJ·· l8 84 ; asI van 27 Febr. 1884.
Bn'tseh e Regenng,
mede van de onderhandelingen gevoerd tusschen de contracteerende partijen, welke geleid hebben tot gemelde
Conventie:
Vereenigt zich met het standpunt door zijn Gezantschap
ingenomen, dat alleen een regeling gegrond op den grandslag van het Zandrivier-tractaat het volk der Republiek ten
volle bevredigen kan, en
Deelt tevens de bezwaren door de Deputatie uiteengezet
tegen de Con ventie van Pretoria. en zoomede hare bezwaren
tegen de Londensche Con ventie' op de volgende punten :1. De grensregeling, vooral ten westen der Republiek,
waarin de Deputatie dan ook slechts heeft berust
onder uitdrukkelijke voorwaarde, waarmede de
Raad zich vereenigt;
1) Zie ook V.R.B. 30 Junij 1885, art. 585.
2) Zie V.R.B. 7 Julij 1886, art. 877.

79
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2. Het regt van veto aan de Britsche Kroon voorbe-

houden op tractaten door de Republiek te sluiten
met vreemde mogendheden, en
3. De regeling der schuld.
Doch ziende dat in gemelde Conventie van Londen aanmerkelijke voordeelen verzekerd zijn aan de Republiek, vooral
in de herstelling van 's lands onafhankelijkheid.
Besluit, met erkentelijkheid voor de edelmoedigheid van
Hare Britsche Majesteit, gemelde Conventie te bekrachtigen,
gelijk hij bij dezen doet."

CONVENTIE,
TUSSCHEN HARE MAJESTEI'r DE KONINGIN VAN
HET VEREENIGD KONINGRIJK VAN GROOT
BRITTANNIE EN IERLAND EN DE ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK.

Inleiding.

Daar de Regeering van den Transvaal Staat, door zijne
afgevaardigden, Stephanus Johannnes Paulus Kruger, President van genoemden Staat, Stephanus J acobus du Toit,
Superintendent van Onderwijs, en Nicolaas Jacobus Smit,
lid van den Volksraad, hebben voorgedragen dat de Conventie
geteekend te Pretoria op den derden Augustus 1881, en die
bekrachtigd is door den Volksraad, van genoemden Staat op
25 October 1881, zekere bepalingen bevat, die ondoeltreffend
zij n en lasten en verplichtingen oplegt waarvan genoemde
Staat begeert ontslagen te worden; en dat de Zuid W estelijke
grenzen door genoemde Conventie vastgesteld behooren te
worden gewijzigd, met het doel om den vrede en de goede
orde in genoemden Staat en in de daaraangrenzende landen te
bevorderen; en daar het Hare Majesteit de Koningin van
het Vereenigd Koningrijk en Ierland behaagd heeft de genoemde voorstellen in overweging te nemen, heeft het Hare
Majesteit thans behaagd te gelasten en bij deze wordt verklaard, dat de volgende Artikelen van eene nieuwe Conventie, onderteekend in naam van Hare Majesteit door Harer
Majesteits Hoogen Commissaris in Zuid Afrika, den Hoog
Edelen Sir Hercules George Robert Robinson, Ridder Grootkruis van de verheven Orde van St. Michael en St. George,
Gouverneur van de Kolonie de Kaap de Goede Hoop, en in
naam van den Transvaal Staat (die hierin nader genoemd
worden zal de Zuid Afrikaansche Republiek), door de boven·
genoemde afgevaardigden Stephanus J ohannes Paulus Kruger,
Stephanus Jacobus du Toit, en Nicolaas Jacobus Smit, zullen
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na bekrachtiging door den Volksraad van de Zuid Afrikaansche Republiek, in plaats gesteld worden van de Artikelen
vervat in de Conventie van 3 Augustus 1881; welke laatstgenoemde, zoolang zulke bekrachtiging niet zal zijn geschied,
in volle kracht en werking blijven zal.
ARTIKEI~ 1. Het gebied der Zuid Afrikaansche Republiek Omschrijving van
zal het land omvatten dat tusschen de volgende grenzen grondgebied ~er
ligt, te weten :
z. A. Repubhek.
Beginnende van het punt waar de Noord Oostelijke Zuidelijke grens tusgrenslijn van Griqualand West de Vaalrivier snijdt, langs schen.. Republiek en
l 0. VnJstaat.
. . naar h et punt waar d e Vaaden st room van d e VaaIr1v1er
rivier en de Kliprivier zich vereenigen; van daar langs den
stroom van de Kliprivier naar het punt waar deze en de
stroom Gansv lei genaamd zich vereenigen; van daar langs
den stroom van de Gansvlei tot naar haren oorsprong in den
Drakensberg; van daar naar een baken op de grenslijn van
Natal, gelegen regt tegenover en digt bij den oorsprong van
den Gansvleistroom; van daar in een N oord Oostelijke richting langs den rand van den Drakensberg, het water dat in
den Gansvleistroom vloeit afscheidende van het water dat
in den oorsprong van de Buffalo valt naar een baken op een
punt waar deze berg ophoudt een aaneengeschakelde keten
te zijn; van daar naar een baken op een vlakte ten Noordoosten van laatstgenoemde baken; van daar naar den naasten
oorsprong van een kleinen stroom genaamd "Division Stream";
van daar af langs dezen verdeelings stroom, die de zuide- Grens tusschen Relijke grens is van de plaats Zandfondtein, het eigendom van publiek en Natal.
de heeren Meek, tot zijn vereeniging met den Coldstream;
van daar langs den Coldstream tot zij n vereeniging met de
Buffalo of Umzinyati rivier; van daar af langs den stroom
van de Buffalo ri vier tot waar de Bloedri vier zich daarmede
vereenigt; van daar langs den stroom van de Bloedri vier tot Grens tusschen
waar Lijnspruit of Dudusi zich daarmee vereenigt; van daar Republiek en Zululangs de Dudusi tot aan haren oorsprong; van daar 80 yards land.
naar Baken I, gelegen op een afzet van de N'Qaba-Kahawana
bergen; van daar 80 yards naar de N'Sonto rivier; van daar
langs de N'Sonto rivier tot waar deze zich met de Witte
Umvulozi rivier vereenigt; van daar langs de Witte Umvulozirivier tot naar een witte rots waar zij ontspringt; van
daar 800 yards naar Kambula heu vel (Baken II.) ; van daar
naar den oorsprong van de Pemvana rivier, waar de weg van
Kambula kamp naar Burgers Lager doorgaat; van daar
langs de Pemvana rivier tot hare vereeniging met de Bivana
rivier; van daar langs de Bivana rivier af tot waar zij zich
~e:t de Pongolo ri vier vereenigt; van daar langs de Pongolo
nv1er tot waar zij door den Libombo bergketen stroomt; van
d.~ar langs de toppen van de Libomboketen naar het noordebJke punt van den N'Yawos heuvel in dien bergketen
(Baken XVI.) ; van daar naar den noordelijken top van de Tusschen Republiek
Inkwakeni heuvels (Baken XV.); van daar naar Sefunda, een en Zwasiland.
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rotsachtige heuvel afgescheiden van en aan het noordelijke
einde van de Witte Koppies, en ten zuiden van de Musana
rivier (Baken XIV.); van daar naar een punt op de helling
digt bij den top van Matanjeni, dat is de naam gegeven aan het
zuidoostelijk gedeelte van de Mahamba heuvels (Baken XIII.);
van daar naar de N'gwangwana, een heuvel met een dubbelen
kop, (een kop is kaal, de and ere boschrijk, en de baken is
eerstgenoemden), op den linkeroever van de Assegai rivier
en stroom opwaarts van de Dadusa spruit (Baken XII.); van
daar naar het zuidelijk punt Bendita, van een rotsachtige
heuvel in eene vlakte tusschen de kleine Hlozana en Assegai
rivieren (Baken XI.), van daar naar het hoogste punt van
Suluka heuvel, rondom welks oostelijke hellingen de kleine
Hlozane stroomt, die ook Ludaka of Modderspruit genoemd
wordt (Baken X.); van daar naar de baken die bekend staat
als "Viljoens," of N'Duko heuvel; van daar naar een punt
ten noordoosten van Derby House dat bekend staat als Magwazidili's Baken; van daar naar de Igaba, een kleine heuvel
aan de Ungwempisirivier die ook Joubert's baken genoemd
wordt en die bij de inboorlingen bekend staat als "Piet's
Tussche~ Republiek Baken" (Baken IX.); van daar naar het hoogste punt van de
en Zwaslland.
N'Dhlovudwalili of Houtbosch, een heuvel op den noordelijken oever van de Umqwempisirivier (Baken VIII.); van
daar naar een baken op de eenige rots met platten top omtrent 10 voet hoog en omtrent 30 yards in omtrek van onderen,
gelegen aan de zuidzijde van den Lamsamane heuvelketen,
en de valei van deze groote Usutorivier overziende; de rots is
45 yards ten noorden van den weg van Camden en het meer
Banagher naar de bosschen aan de Usutorivier (somtijds
Sandhlanas Baken genoemd) (Baken VII.); van daar naar de
Gulungwana of Ibubulundie, vier gladde kale heuvels, de
hoogste in dien omtrek, gelegen ten zuiden van Umtulirivier (Baken VI.); van daar naar een rots met platten top,
8 voet hoog, op den top van den Busuke, een lagen rotsachtigen bergketen ten zuidwesten van de Impulazirivier
(Baken V.); van .daar naar een lagen kalen heu vel ten
noordoosten van en de Impulazirivier over ziende, en ten
zuiden er van is een tak van de Impulazi, met een aanmerkelijken waterval en de weg van de rivier is 200 yards ten
noordwesten van de baken (Baken IV.); van daar naar het
hoogste punt van de Mapumula bergketen, de waterscheiding van de kleine Usutorivier ten noorden en de Umpularivier ten zuiden, de heuvel waarvan de top een kale rots
is steil afloopende naar de kleine Usuto (Baken Ill.); van
daar naar het westelijke punt van een rotsachtigen heuvel
met twee koppen, Makwana genaamd, steil aan alle zijden
en waarvan de top een kale rots is (Baken II.) ; van daar
naar den top van een ru wen heuvel van aanmerkelijke
hoogte, steil afloopende naar de Komatirivier, zijnde deze
heuvel het meest noordelijke punt van de Isilotwani berg·
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keten en gescheiden van het hoogste punt van den bergketen
Inkomokazi (een scherpe kegel) door een diepen nek (Baken I.).
(Op een bergrand in de rechte lijn tusschen bakens I en II.
staat een tusschen-baken.) Van baken I loopt de grenslijn
naar een heuvel over de Komatirivier en van daar langs den
top van den heuvelketen bekend als de Makongwa die van
het noordoosten naar het zuidwesten loopt naar Kamhlubana
kop; van daar in een rechte lijn naar Mananga, een punt
in den Lebombo keten en van daar naar het naaste punt
in de Portugeesche grenslijn op den Lebombo keten; van Tusschen Republiek
daar langs de hoogste top pen van den Lebombo keten naar en :~rtugeesche
· · er d oor l oop t , bez1ttmgen.
h et m1"dd en van d e poort waar d e K omat"IrlVIer
de onderste Komati Poort genaamd; van daar in een richting noord bij oost naar Pokioenskop, gelegen aan de noordzijde van de Olifantsrivier waar zij door de bergen loopt;
van daar omtrent noord-noord west naar het naaste punt van
Serra di Chicundo; en van daar naar den samenloop van
de Paforirivier met de Limpopo of Krokodilrivier; van daar Tusschen Republiek
langs den stroom van de Limpopori vier naar het punt waar en Matabeleland, en
· · ·
· v1oe1"t . V an d aar 1angs den st room Khama's Land.
er 1n
de M anconv1er
van de Maricorivier naar Derde Poort, waar zij door een
lagen heuvelketen, Sikwane genaamd, loopt, en op den afzet
van genoemden keten dicht bij, en ten westen van de oevers
van de rivier is een baken (No. 10) opgericht; van daar in
een rechte lijn door deze baken naar een baken (No. 9) opgericht op den top van denzelfden keten, omtrent 1700 yards
verwijderd van baken (No. 10); van daar in een rechte lijn
naar een baken (No. 8) opgericht op het hoogste punt van
een alleenstaande heuvel, Dikgagong of Wildebeestkop genoemd) gelegen ten zuidoosten van en omtrent 3! mijl van
een hoogen heuvel, Moripe genoemd; van daar in een rechte
lijn naar een baken (No. 7) opgericht op den top van een
alleenstaande heuvel of ''koppie," het oostelijk uiteinde uitmakende van den heuvelketen Moshweu genaamd, gelegen
ten noorden van en omtrent twee m.ijlen verwijderd van een
grooten alleenstaanden heu vel Chukudu-Chochwa genaamd;
van daar in een rechte lijn naar een baken (No. 6) opge- Tusschen Republiek
richt op den top van een heuvel een gedeelte uitmakende en Sechele's Land.
van denzelfden keten Moshweu; van daar in een rechte lijn
naar een baken (No. 5) opgericht op den top van een spits
toeloopenden heu vel in denzeltden keten ; van daar in een
rechte lijn naar een baken (No. 4) opgericht op den top
van het westelijk uiteinde van denzelfden keten; van daar
in een rechte lij n naar een baken (No. 3) opgericht op den
top van het noordelijk uiteinde van een lagen boschrijken
heuvel of "koppie," dicht bij en ten oosten van de Notwanerivier; van daar in een rechte lijn naar de plaats waar de
Metsi-Mashwane en de Notwanerivier zich vereenigen (No. 2);
van daar langs den stroom van de Notwanerivier naar Sengoma, zijnde de poort waar de rivier door de Dwarsberg
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bergketen· loopt; van daar, gelijk omschreven is in de uitspraak door Luitenant-Gouverneur Keate, gedaan op 17 October 1871, langs Pitlanganyane (nauwe plek), Deboaganka
Tusschen Republiek of Schaapkuil, Sibatoul (kale plek) en Maclase, naar Ramaten Kali?ari vroe~er labama, een kuil in een spruit ten noorden van de Molopo
Keat Uitspraak hJn. rivier. Van Ramatlabama zal de grenslijn loopen naar den
top van een alleenstaanden heuvel, Leganka genaamd; van
daar in een rechte l~jn loopende ten noordwesten van een
inboorlingen statie, dicht bij Buurman's Drift, aan de Moloporivier, naar dat punt op den weg van Mosiega naar de oude
drift, waar een weg uitloopt door de inboorlingen statie naar
de nieuwe drift lager af; van daar naar Buurmans Oude
Drift; van claar in een rechte lijn naar een kenbaar en
alleenstaand aantal boomen, dicht bij en ten noordwesten van
het woonhuis van C. Austin, een huurder van de plnats
Vleifontein No. 117; van daar in een rechte lijn naar de
noordwestelijke hoekbaken van de plaats Mooimeisjesfontein,
No. 30; van daar langs de westelijke lijn van genoemde
plaats Mooimeisjesfontein en in verlenging daarvan, zoo ver
als de weg loopende van Ludik's drift aan de Moloporivier
voorbij het woonhuis van· Mooimeisjesfontein naar de Zoutpannen nabij Hartsrivier; van daar langs genoemden weg,
over den directen weg van Polfontein naar Sehuba en totdat
Tusschen Republiek de directe weg van Polfontein naar Lotlakane of Rietfontein
enBritschBechuana bereikt wordt; van daar langs de zuidelijke zijde van den
Land.
laatstgenoemden weg naar Lotlakane totdat de eerste tuingrond van die statie bereikt wordt; van daar in een zuidwestelijke richting loopende langs Lotlakane, zoodat die plaats
en al haar tuingrond in het inboorlingen gebied blijft totdat
de weg van Lotlakane naar Kunana bereikt wordt; van daar
langs de oostzijde en vrij van dien weg naar Kunana, totdat
de tuingronden van dat station bereikt zijn; van daar loopende langs K unana, die plaats en al haar tuingrond, .maar
niet meer, in de Transvaal sluitende, totdat de weg van
Kunana naar Mamusa bereikt is; van daar langs de oostzijde
en vrij van den weg naar Mamusa, tot waar een weg uitdraait naar 'raungs; van daar langs de oostzijde en vrij van
den weg naar Taungs, totdat de lijn van het district bekend
als "Stellaland" bereikt wordt, omtrent 11 mijlen van
Taungs; van daar langs de lijn van het district Stellaland,
naar de Hartsrivier, omtrent 24 mijlen beneden Mamusa; van
daar, over de Hartsrivier, naar den samenloop van de wegen
van Monthe en Phokwane; van daar langs de westzijde en vrij
van den naasten weg naar "Koppie Enkel" een alleenstaande
heuvel omtrent 66 mijlen van Mamusa en omtrent 18 mijlen
ten noorden van Christiana en naar den top van genoemden
heuvel; van daar, in een rechte lijn, naar dat punt op de
Tuss~hen Republiek noordoostelijke grenzen van Griqualand West, als afgebakend
en Griqualand-West. door den Heer Landmeter Ford, waar twee plaatsen, geregistreerd als Nos. 72 en 75, bij elkander komen, omtrent half-
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weg tusschen de Vaal- en Hartsrivieren, gemeten langs genoemde grenslij n van Griq ualand-West; van daar naar het
eerste punt waar de N oordoostelijke grenslijn van Griqualand.West de Vaalri vier snij d t.
2. De Regering van de Zuid Afrikaansche Republiek Regering der Repuzal zich stipt houden aan de grenzen bepaald in het eerste bliek zal zich stipt
aan de enbeArtikel van. deze Conventie en zal alles doen wat in haarphaoaulddeen~
.
15renzen
vermogen IS om van hare onderdanen te beletten eemge overschrijdingen
overschrijding te plegen op grond gelegen buiten genoemde beletten.
grenzen. De Regering van de Zuid-Afrikaansche Republiek
zal commissarissen aanstellen op de oostelijke en westelijke
grenzen wier plicht het zijn zal streng te waken tegen ongeregeldheden en elke overschrijding der grenzen. Rarer H. M. Regering zal
Majesteit's Regering zal, indien noodig, commissarissen aan- Gommissarissenaan. h et 111
· b oorI'mgen ge b're d ge1egen b ur'ten d e oos t e- w.
stellen
op de 0 · en
stellen m
grenzen.
lijke en westelijke grenzen van de Zuid Afrikaansche Republiek om orde te bewaren en overschrij dingen te beletten.
Rarer Maj esteit's Regering en de Regering van de Beide Regeringen
Zuid Afrikaansche Republiek _ zullen elk een persoon aan- zullen Oommissarisstellen. die samen de. gewijzigde
zoo- asefnb aakan~telledn
.
. zuidwestelijke grenslijn,
.
-enmg ertotgeals dre omschreven IS 111 Artrkell van deze Con ventre, zullen wijzigde Zuidwestegaan afbakenen; en de President van den Oranje Vrijstaat lijke grenslijn.
zal verzocht word en een scheidsrechter aan te stellen aan Benoeming van
wien genoemde personen alle vraagstukken zullen verwijzen scheidsregter i~ ge·
waaromtrent zij mogen verschillen ten opzichte van de uit- val va:u verschil,
!egging van genoemd Artikel, en de beslissing van zoodanigen
scheidsrechter daaromtrent zal finaal zijn. De schikking reeds Vroegere schikking
gemaakt, volgens de bepaling van Art. 19 van de Conventie volgen~ art. 19 ~er
van Pretoria van 3 Augustus 1881, tusschen de eigenaars Pretona Oonvent1e
.
d
van krach t te
.
V ll .-"
van de pl aatsen Grootfontem en a e11ontem van en eenen blijven.
karit en de Barolong overheden aan den anderen kant, volgens welke een billijk gedeelte van den watervoorraad van
genoemde plaatsen, ongestoord zal moeten loopen naar de
genoemde Barolongs, zal van kracht blijven.
3. Indien een Britsch ambtenaar aangesteld wordt om Britsch Oonsul.ambte Pretoria of elders in de Zuid Afrikaansche Republiek te te~aar zal bescher1
wonen om functien uit te oefenen gelijkvormig aan die van ~~~~b~~~
1 ~Pt van_
n van
een consulair ambtenaar, zal hij de bescherming en de hulp gen.
van de Republiek ontvangen.
1. De Zuid Afrikaansche Republiek zal geen verdrag ofGeen verdrag met
verbindtenis aangaan met eenigen Staat of Natie behalve eenige Staat behald en OrallJe
· VrlJstaat,
..
·
· b l' '
t
ve 0. Vrijstaat of
noch met eemge~
111 oor mgen s am Inboorlingen stam
ten oosten of ten westen van de Repubhek, voordat het zal zonder goedkeuring
zijn goedgekeurd door Hare Majesteit de Koningin.
van H. Majesteit.
Deze goedkeuring zal geacht worden verleend te zijn Wijze van goedkeu•
als Rarer Majesteit's Regering niet binnen zes maanden naring.
de ontvangst van een afschrift van zoodanig verdrag ( dat
haar zal moeten overhandigd worden terstond na de volt?oijing er van) zal hebben te kennen gegeven dat de sluitmg van zoodanig verdrag strijdig is met de belangen van
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Groat Brittanje of van een van Rarer Majesteit's bezittingen
in Zuid-Afrika.
Republiek verant5. De Zuid Afrikaansche Republiek zal verantwoordelijk
woordelijk v?.or
zijn voor het onbetaald bedrag van de schulden waarvoor
schuld t~end~lJde der ziJ' verantwoordelijk was op de dagteekening van de annexatie
annexa 1e 1e eene
.
,
eerste vordering zijn te weten, de Kaapsche Randelsbank Leenmg, de Spoorweg
zullen.
Leening en de \Veeskamer schuld, welke schulden een eerste
Schuld aan H. M. vordering zullen zijn op de inkomsten der Republiek. De
Regeri?g tweede
Zuid Afrikaansche Republiek zal bovendien verschuldigd zijn
vordermg.
aan Rarer Majesteit's Regering een bedrag van £250,000
dat een tweede vordering zal zijn op de inkomsten van de
Republiek.
Bedrag van Renten
6. De bovengenoemde schuld der Zuid Afrikaansche
betaalbaar voor
Republiek aan Harer Majesteit's Regering zal renten opsRchul~ aan HDe·l~n· g brengen berekend tegen drie en een half percent, van de
egermg en
g1
.
d b l
h . .
d
C
.
Fonds.
dagteekemng van e e uac tigmg ezer onvent1e, en zal
gedelgd warden door de betaling van renten en delgingsfonds van zes pond sterling en negen pence per £100 per
jaar, waardoor de schulcl in vijf en twintig jaren zal zijn
Betaaltijd v. renten. gedelgd. Genoemde betaling van zes pond sterling en negen
pence per £100 zal halfjaarlijks betaalbaar zijn in Britsche
munt aan het einde van elk halfjaar van de dagteekening
Vrijheid tot afbeta- der bekrachtiging; met dien verstande dat de Zuid Afriling der geheele
kaansche Republiek vrijheid hebben zal aan het einde van
schuld.
elk halfjaar het geheel of een deel van de uitstaande schuld
af te betalen. Renten berekend tegen drie en een half per
cent uitstaande op de schuld onder de Con ventie van Pretoria, zullen betaald warden als te voren tot op de dagteekening van de bekrachtiging dezer Conventie.
Waarborgvan eigen7. Alle personen die eigendom bezaten in de Transvaal
domsr~gten aan
op den 8sten dag van Augustus 1881, en het nog bezitten,
1
r~t~;. g:;8a{.en op zullen de eigendomsregten die zij sedert 12 April 1877
hebben genoten, blijven genieten. Geen persoon die loyaal
gebleven is aan Hare Majesteit gedurende de vroegere vijandelijkheden, zal eenigen overlast lijden ten gevolge van
loyaliteit, of blootstaan aan eenige crimineele vervolging of
eenig burgerlijk regtsgeding wegens eenig deel door hem
Bescher~in~ en
genomen in verband met zoodanige vijandelijkheden, en al
volle vnJheld aan zulke personen zullen volle vrijheid hebben in het land te
loyale person en ge..
.
waarborgd.
wonen alle burgerhJke regten en bescherm1ng voor hun persoon en eigendom genietende.
Vernie~wingen van
8. De Zuid Afrikaansche Republiek vernieuwt de ververklar:~g dat geen klaring in de Zandrivier Conventie en in de Conventie van
slavermJ zal~·edoogd
.
.
·
..
d
worden.
Pretoria afgelegd, dat geen slaverniJ, of 1nboeken gehjken e
op slavernij, door de Regering van genoemde Republiek zal
warden gedoogd.
V:rijheid van gods9. V olkomen vr~jheid van godsdienst en bescherming
d!~nst en bescher- tegen overlast voor alle gezindten zal blijven bestaan, mits
mmg voor alle ge- d
· t t .. d'
..
··
·
d
zindtengewaarborgd ~ze n1e s rlJ 1g ZIJn met zedehjkheid en goede or e; .~n
n1emand zal belemmerd worden in de uitoefening van ZlJU
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eiO'endomsrecht ten gevolge van de godsdienstige gevoelens
b
.
die
hij toege daan IS.
10. De Britsche ambtenaar aangesteld om verblijf te Onderhoud en behouden in de Zuid Afrikaansche Republiek zal alle onder- houd van graven der
·
·
·
velde
Rteumng
ontvangen
van d e R egeenng
van genoem d e I)\;epu- gesneu
Britsche troepen
bliek ter behoorlijke voorziening onderhoud en behoud van
·
de graven van zoodanige Krijgslieden Rarer Majesteit's' die
in de Transvaal gestorven zijn en indien noodig voor de
onteigening van land voor dat doel.
11. Alle schenkingen of grondbrieven te eeniger tijd Schenkingen van
door de Transvaalsche Regeedng uitgegeven ten aanzien van grond ~n grondbrieRepubliek, vweono bd~uten tegengrond buiten de grenzen..van. deAZuid Afrikaansche
ll
. .
r 1ge grenzen
zooals die omsch reven ZIJn m. rt 1, zu en metig en krach- krachteloos en beteloos geacht word en, behalve voor zoover zulk een schenking zitters. regt op cornof grondbrief betrekking heeft op land dat binnen de grenzen kensa~~~1 ~an de
van de Zuid Afrikaansche Republiek valt; en alle personen epu e ·
in het bezit van zoodanige schenking, aldus nietig en krachteloos geacht, zullen van de Regering van de Zuid Afrikaansche Republiek zoodanige vergoeding of in land of in geld,
ontvangen, als de Volksraad bepalen zal. In alle gevallen Hoe gehandeld zal
waarin Hoofden der inboorlingen, of andere Overheden bui- worden omtrent
ten genoemde grenzen toereikende vergoeding ontvangen fi~~~~e~~an :nb~~r
hebben van de Regering der Zuid Afrikaansche Repu bliek ding ontva:g~~o
voor land buitengesloten uit de Transvaal door het eerste hebben.
Artikel van deze Con ventie of waar blijvende verbeteringen
gemaakt zijn op den grond, zal de Hooge Commissaris van
de opperhoofden der inboorlingen, billijke vergoeding verkrijgen voor het verlies van grond aldus uitgesloten, of van
de daarop gemaakte blijvende verbeteringen.
12. De onafhankelijkheid van de Swazies, binnen de Onafhankelijkheid
grenzen van Swazieland, gelijk die aangeduid zijn in het eerste der Swazies erkend.
Artikel van deze Conventie, zal ten volle worden erkend.
13. Behalve krachtens een verdrag of verbindtenis ge- Geene hoogere insloten gelijk bepaald is in Artikel4 van deze Conventie zullen voerrechten noch
er geene andere of hoogere invoerrechten gelegd worden op verbod ?P g?ederen
den mvoer
·
· d e zUI'd Afr1'k aansc h e R\;epubl'Iel{van eeniger
. l ei. afkomst1g
mtopgoeH. M.
In
Kolonien dan
voorwerp afkomstig uit een deel van Rarer Majesteit's gebied, deren van andere
dan opgelegd zijn of opgelegd zullen worden op dergelijk landen en evenzoo
. tut
. eenige
. an d ere p l aat s of l an d ; noc h voorwerpen
afkom·
voorwerp afk omstig
stig van de Repuzal eenig verbod gehandhaafd of opgelegd worden op den bliek.
invoer in de Zuid Afrikaansche Repu bliek van eenigerlei
voorwerp afkomstig uit eenig deel van Rarer Majesteits gebied dat niet evenzeer zich uitstrekken zal tot den invoer
van dergelijk voorwerp afkomstig uit eenige andere plaats of
land. En evenzoo zal ieder voorwerp afkomstig van de Zuid
~frikaansche Republiek op dezelfde wijze behandeld worden
m Groat Brittanje als dergelijk artikel afkomstig uit eenige
andere plaats of land.
Deze bepalingen sluiten de overweging niet uit van bij- Bijzondere schikzondere schikkingen betreffende invoerregten en handelsbe- kingen met H. M,
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KolonHin uitgesloten trekkingen

tusschen de Zuid Afrikaansche Republiek en een
van Rarer Majesteit's kolonien of bezittingen.
Regten en vrijheid
14. Alle personen, geen inboorlingen zijnde, die zich
v~n pers?nen die
schikken naar de wetten van de Zuid Afrikaansche Republiek
zwh sch1kken naar
1
"} 'd h ebb en me t h unne h msgezmnen
·
·
de wetten der Repu- (a) zullen vo komen vriJ 1e1
bliek.
te komen, te reizen of te wonen in elk deel van de Zuid
Afrikaansche Repu bliek; (b) zij zullen het recht heb ben,
huizen, fabrieken, magazijnen, winkels en eigendommen te
huren of te bezitten; (c) zij mogen hunnen handel drijven
in persoon of door ooodanige agenten als zij zullen goedvinden
aan te stellen; (d) zij zullen niet onderhevig zijn wat hunne
personen of eigendommen betreft, aan belastingen, hetzij algemeene of plaatselijke, behalve die welke aan de burgers van
genoemde Republiek opgelegd zijn of zullen worden.
Blanke geregistreer15. Alle personen, geene inboorlingen, zijnde die hunne
de personen vriJ. van woonplaats in de Transvaal gevestigd hebben tusschen den
~~~~~~gen KnJgs- 12den dag van April 1877 en den 8sten Augustus 1881,
en die binnen twaalf maanden na laatstgenoemde dagteekening hunne namen hebben doen registreeren door den Britschen Resident zullen van alien gedwongen krijgsdienst
vrij gesteld zij n.
Uitlevering van
16. Voorziening zallater worden gemaakt in eene afzonderMisdadigers.
lijke akte voor de wederkeerige uitlevering van misdadigers 1)
en ook voor de uitlevering van deserteurs uit Rarer Majesteits krijgsmacht.
Schulden betaalbaar
17. Alle schulden aangegaan tusschen den 12den dag van
in Britsche munt. April 1877 en den 8sten Augustus 1881, zullen betaalbaar
zijn in dezelfde munt waarin zij aangegaan zijn.
Schenkingen, transp.
18. Geen schenkingen van land die gemaakt mochten zijn
en verb. tusschen en geene transporten of verbanden die voltooid mochten zijn
12 Apr. '77 enS Aug.
•
'81 gepasseerd zullen tusschen den 12den Apnl 1877 en den 8sten Augustus 1881,
van kracht blijven. zullen nietig verklaard worden alleen op grond dat zij aangegeven of voltooid zijn tusschen die dagteekeningen.
Tran~porten aan InAlle transporten aan den Britschen Secretaris voor inboorlmgen zu_l_len boorlingen Zaken als Trustee voor de inboorlingen zullen
van kracht bhJven.
van k rach t bl""IJVen, terwiJ.. 1 een am btenaar van d e zm'd Afn-·
kaansche Republiek de plaats innemen zal van dien Secretaris
voor Inboorlingen zaken.
Verzekeringen aan
19. De Regering van de Zuid Afrikaansche Republiek verInboorlingen op
bindt
zich de verzekeringen gegeven, overeenkomstig de wetten
Pitso te Pretoria
van de Zuid Afrikaansche Republiek, aan de inboorlingen
gegeven getrou w
uit te voeren.
op fle Pitso te Pretoria door de Koninklijke Commissie in
de tegenwoordigheid van het Driemanschap en met zijn
volkomen goedkeuring, getrouw uit te voeren : Vrijheid om land te
1. wat betreft de vrijheid der inboorlingen om onder
koopen.
zekere voorwaarden land te koopen of op andere
wijze te verkrijgen;
1) Zie Wet No. 14, 1886, voor de Uitl. van Misdadigers aan de Kaap·
kolonie, gepubliceerd Staatscourant 2 Febr. 1887, No. 315.
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2. wat betreft de aanstelling van een commissie om Aaanstelling van
locaties van inboorlingen af te bakenen;
Locatie-Commissie.
3. wat betreft de toelating van inboorlingen tot de ge- Toelating tot ge-•
rechtshoven; en
regtshoven.
4. wat betreft de vrijheid hun gegeyen om zich vrij te Vrijheid om zich te
bewegen binnen het land of het met een wettig bewegen onder passtelsel.
doel te ver1aten, on d er een passtelsel.
20. Deze Conventio zal bekrachtigd worden door den Conventie zal binVolksraad van de Zuid Afrikaansche Repu bliek 1) binnen den bnekn zehst!Ildaandedn
.
tijd van zes maan d en na h are on d ert eek en1ng
en b'.
IJ geb rek e e rac 1g wor en.
van zoodanige. bekrachtiging zal deze Conventio van nul en
geener waarde zijn.
Geteekend in dub bel, te Londen, op den 27 sten dag van
Februarij 1884.

HERCULES ROBINSON.
S. J. P. KRUGER,
S. J. DU TOIT.
N. J. SMIT.

VOLKSRAADSBESLUIT, 13 AUGUSTUS 1884.
Art. 85. De Volksraad aanvaardt met dankbaarheid hetAanbod van opaanbod van het bestuur der Opleidinas
Gestichten teDoetichem leidings. gestichten
0
. •
' te DoetJChem betr.
alsmede van het bestuur der Nederlandsche Z. A. Vereemgmg, opleiding van jongebetreffende de tegemoetkoming om jongelieden uit de Z. A. lieden uit deze
Republiek in N ederland op te leiden als medegedeeld in het Republiek aangen.,
Rapport d er D eputat1e,
· paragraaf 1 3, letter b, en d raagt aan en
Sup. v. Onderwijs
op()'edragen
in overden Superintendent op om zich met de verschillende school-legb met de Schoolcommissien in de Z. A. Republiek te verstaan in de keuze Conunissies stappen
1
Superm
· t en d en t van te nemen.
· personen we lk e zamen me t cten
van VIer
Onderwijs eene commissie zullen uitmaken, welker taak het
zal zijn applicaties aan te vragen en uit de ingezonden applicaties de geschikste jongelieden te kiezen voor de vacatures,
met inachtneming van het beginsel: dat kinderen van onvermogende ouders of onvermogende kinderen onder voogdij,
onder overigens gelijke omstandigheden, de voorkeur behoc•
ren te hebben. 2)

VOLKSRAADSBESLUIT, 14 AUGUSTUS 1884.
Art. 98. De Heer Hoffman, als voorzitter der commissie Commissie Rapport
benoemd bij Volksraadsbesluit art. 72, dd. 11 Augustus 1884, betreffende Suplem.
1) Conventie bekrachtigd door den Volksraad bij V.R.B. 8 Augustus
18 84, Art. 55, ante bl. 1249.
2) In verband hiermede zie V.R.BB. 4 Aug. 1885, art. 1136 en 4 Junij
1886, art. 423.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

1260

[1884

Tract met Portwgaldiende in rapport en concept besluit op paragraaf 9 van 't
dd. 17 Mei 1884.
Rapport der Deputatie (v.R.R. 190/84.)
Art. 99. Op verzoek van ZHEd. den Staatspresident die
op het dringende van de behandeling er van wees, ~erd
eerst aan de orde gesteld het laatstgemelde commissie rapport.
Volksraadsbesluit art. 72, dd. 11 Augustus 11., werd nu
voorgelezen. Eveneens rapport en concept besluit welke stukken luiden als volgt :Uwe Commissie heeft de eer te r~pporteeren als volgt :1. Dat zij nauwkeurig heeft overwogen:
a. Het tractaat van 11 December 1875, gesloten tusschen Z. M. den Koning van Portugal en Thomas
Burgers, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche
Republiek.
b. Protocol gesloten tusschen dezelfde contracteerende
partijen, van dezelfde dagteekening.
c. Protocol gesloten tusschen de vertegen woordigers
van Hare Majesteits Regering als Suzerein van de
Zuid-Afrikaansche Republiek en van de Portugesche Regering, op 7 October 1882, met daaraan gehechte correspondentie.
d. Het supplementair tractaat gesloten tusscheu de
vertegen woordigers van de Regering d;rr~ ZuidAfrikaansche Republiek en van de Portugesche
Regering, op 17 Mei 1884.
e. Protocol tusschen dezelfde contracterende partUen
van dezelfde dagteekening.
f. Memorandum van den Minister van Marine en
Kolonien der Portugesche Regering, dd.17 Mei 1884.
Recommandatie
2. Dat uwe Commissie met volkomen vrijmoedigheid
der Commissie om
Tractaat te ratific. den Edel Achtb. Volksraad aanbeveelt gemeld tractaat met
en goedkeuring der aangehechte stukken te ratifieeren, doch in overeenstemming
Britsche Regering met art. 8 van bovenvermeld supplementair tractaat, meent
in te winnen.
te moeten adviseeren, dat vooraf opgedragen worde aan de
HEd. Regering de stukken bovenvermeld onder d, e en f
zoo spoedig mogelijk voor de aandacht van de Britsche Regering te brengen, in voldoening aan art. 4 der Conventie
van Londen.
3. Een concept-besluit gaat hiernevens als Bijlage tot
dit Rapport.
Hopende hiermede aan de haar opgedragen taak te
hebben voldaan, hebben wij de eer ons te noemen,
EdelAchtbare Heer, Achtbare Heeren,
de Leden uwer Commissie,

J.
D.
F.
J.
N.

J. HOFFMAN.
J. ERASMUS.
G. H. WOLMARANS.
J. SPIES.
S. MALHERBE.
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CONCEPTBESLUIT
OP PARAGRAAF

9

VAN 'T RAPPORT DER DEPUTATIE.

"Onder dankbetuiging aan de Hooge Regering van Zijne Concept Besluit der
Majesteit den Koning van Portugal voor Hare vriendschap- Commissie om .
· dh e1'd , op n1euw
·
te ratific.
pelijke gezm
zoo d m'del"k
IJ ge bl ek en b"IJ d e Tractaat
en Regering
op te
onderhandelingen met de Deputatie der Zuid-Afrikaansche dragen daarna te
Republiek, en aan de leden van het Gezantschap voor de handelen.
bekwame wijze waarop zij 's lands bel~ngen hebben behartigd
bij gemelde onderhandelingen.
"Besluit de Raad het ad vies der Commissie te volgen,
als vermeld in paragraaf 2 van haar Rapport, en draagt
mitsdien aan de HEd; Regering op dienovereenkomstig te
handelen.
ART. 100. Het rapport werd nu, met een stem tegen,
goedgekeurd en_ het concept-besluit aangenomen als het besluit van den Raad.

VOLKSRAADSBESLUIT, 18 AUGUSTUS 1884.
ART. 155. "De Raad bekrachtigde met algemeene stem- Goedkeuring van
men de Proclamatie door ZHEd. den W d. Staatspresident Proclamatie dd. 17
1884,, betr..
P. J . J oubert u1'tgevaar d'1gd , d .d . 17 J UniJ·· 1884, waarb"
lJ d e Junij
Wet No.
1 1883
Wet No. 1-1883, voor het bestuur der Goudvelden, van
volle kracht wordt verldaard na den 28sten dag van Junij
1884 en tot dat de V olksraad nadere voorziening in deze
maakt." 1)

VOLKSRAADSBESLUI'r, 23 AUGUSTUS 1884.
ART 243. "De Volksraad gehoord het rapport der door Goedkeuring van
hen benoemde Commissie over de voorloopig toegestane Spoorwe~ Concessie
spoorweg-concessie, gel et op de verschillende bijlagen over- en Rtegermt.g otpgedr.
.
.
d
.
.
C
. . eers e sec 1e e
gel egd , vereemgt ziCh met e aanbeve11ng ziJner . ommiSSie, voltooijen.
en
"Besluit:
"lo. Gemelde Concessie goed te keuren, en
. " Draagt de uitvoering daarvan op aan de HEd. Rege- Concessie te publi·
rmg met aanbeveling om de eerste sectie tot aan Nelspruit ceeren en verkrijgmet den. meest mogelijken spoed te laten voltooijen, over- baar te stellen.
eenkomst1g Art. IX van de Concessie. 2)
1) Zie verder V.R.B. 22 Oct. 1884, art. 988.
2) Zie verder in verband hiermede V.R.B.B. 13 Mei 1885, art. 109,
en 27 Mei 1885, art. 219-221.
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" 3o. Besluit tevens:
'' Aan de HEd. Regering op te dragen het Rapport der
Commissie met de Bijlagen, als ook de Concessie te publiceeren in de Staatscourant, ~en tevens deze stukken als afzonderlijke brochure verkrijgbaar te doen stellen."

VOLKSRAADSBESLUITEN, 28 AUGUSTUS 1884.
ART. 278. "De Volksraad besloot nu eenparig:
Z. A. Republiek
en wanneer hij

Staatsspresident zal
"a. Dat ZHEd. de Staatspresident der
verpligt zijn sjerp geregtigd zal zijn een sjerp te dragen, waar
in Volksr. Vergad. zulks goedvindt.
te dragen.

Vorm en kleur.

" b. Dat de dragt er van verbindend zal wezen in de
vergaderingen van den Volksraad.
"c. Dat de sjerp in vorm en kleur zijn zal zoo als die
welke ZHEd. de Staatspresident thans draagt, en dat daarvan een duplicaat zal gemaakt en bewaard blijven ten
Gouvernementskantore te Pretoria."

Go€dkeuring tot
ART. 287. ''De Volksraad gelet hebbende op art. 13
dragen der Order; der Aanspraak erkent met dankbaarheid de eer door Z. M.
door ZM.den Konmg den Koning van Portugal aan ZHEd. den Staatspresident,
van Portugal
aan
ZHEd
ZHEd.
den Staats~
~ . d en d es t"d
IJ s W aarn. Staatspres1'd ent p . J . J oubert
president, enz.

en ZEd. Gestr. den Staatssecretaris bewezen, door hen te
begiftigen met de bedoelde Orden. De onderscheiding hen
aldus te beurt gevallen verder beschouwende als een eer in
hen aan het volk der Zuid Afrikaansche Repu bliek bewezen,
geeft de Raad gaarne zijn toestemming tot het dragen dezer
eereteekens.

VOLKSRAADSBESLUI'l', 29 AUGUSTUS 1884.
Ordonnantie No.l,
ART. 315. "De Raad, in overweging nemende de drin~884, v?or een iaar gende noodzakelijkheid om de Ordonnantie tegen de verm werkmg gesteld. spreiding van besmettelijke ziekten zonder eenigerlei ver-

zuim van kracht te verklaren, besluit, dezelve zonder speciale
en afzonderlijke behandeling van de verschillende deelen
van het onderwerp, onmiddelijk voor een jaar in werking
te stellen in haar geheel." 1)

1) Zie verder V.R.B. 13 Julij 1885, Art. 823, en Wet No. 11, 1886.
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ORDONNANTIE No. 1, 1884.
(Goedgekeurd en van kracht verklaard voor een jaar bij
Volksraadsbesluit, art. 315, dd. 29 Augustus 1884.)
[Deze Ordonnantie tegen de verspreiding van besmettelijke ziekten is vervangen door
Wet No. 11, 1886.]

VOLKSRAADSBESLUIT, 1 SEPTEMBER 1884.
ART. 340. ''De V olksraad, het rapport zijner Commissie Concept Reglement
gehoord hebbende, en in verband daarmede, gelet hebbende voor Transv. Bank
op art. 12 van het Rapport der Deputatie, alsmede op ~et ~~~~~~;~~g=~rag.
Concept-Reglement voor een Transvaalsche Bank, vereemgt dienovereenkomstig
zich met het Rapport en daarin vervat ad vies zijner Corn- te ha.ndelen te-y:ens
missie, neemt voorloopig de grondslagen in het Concept- ~agtigend~ vr~Jstel... d b 'd d
d C
. .
lmg van hcent1e en
Reglement, 1) zoo a1s gewiJ z1g
ei e
oor e ommiSSle en en persoonl. krijgsden Raad, aan, en draagt aan de Regering op dienovereen- dienst aan ambtekomstig te handelen haar tevens magtigende aan gemelde naren van toekomst.
t'1ek osten Bank te verleenen.
.
" ll'mg te 'ver1eenen van d e gewone 1wen
Ban k vriJste
volgens de wet, alsmede aan haar ambtenaren van persoonlijken krijgsdienst: en eindelijk wordt de Regering opgedragen
toe te zien dat bij de eventueele oprigting der Bank, de
maatschappij die (le onderneming ten uitvoer brengt, zal
zijn een maatschappij onder beperkte verantwoordelijkheid
in den zin van de wetten daaromtrent in deze Republiek
van krach t."

VOLKSRAADSBESLUIT, 4 SEPTEMBER 1884.
ART. 373. "De Raad, gelet hebbende op de omstandig- Com~issie onder
heid die door den heer F. G. Joubert als gekozen lid van Pensioenwet zal
de Volksraadscommissie volgens art. 6 van de Pensioen- ~elfstandigenslechts
t 2
'
.
m overleg met den
we, ) onder de aandacht van den Raad IS gebragt, ten Weesheer handelen.
aanzien van het voorzitterschap der gemelde commissie, besluit dat, in dit zoo als in alle andere gevallen van dien
aard, de commissie door den Raad als zoodanig gekozen,
zelfstandig en slechts 'in overleg' met den W eesheer handelen zal en uit haar midden een voorzitter zal kiezen in
overeenstemming met de voorzieningen der wet."

B" 1) Zie Volksraad Notulen, dd. 1 Sept. 1884, art. 341, gepubliceerd in
lJVoegsel tot Staatscourant, 25 Sept. 1884.
2) Zie Wet No. 9, 1883, ante bl. 1210.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

1264

[1884

VOLKSRAADSBESLUIT, 6 SEPTEMBER 1884.
ART. 418. "Alle memories aan den Volksraad ingezonzullen zonder verzuim aan den Secretaris van den
Volksraad worden overhandigd, die deze volgens den tijd der
ontvangst in het ordeboek inschrijft en geene memorie later
dan acht dagen na de opening der zitting ontvangen, zal
Geen memorie in- wordrn aangenomen; ieder alzoo te laat ontvangen memorie
gediend later dan zal door den Secretaris aan de memorialisten worden terug8 dagen na opening gezonden.
Onder de uitdrukking "te laat" zal verstaan
van Volksraad.
· maan d en na afl oop van
word en d e t''d
IJ vervat b'mnen d e d ne
elke gewone zitting. Geene memorie zal meer dan een punt
bevatten of over meer dan een onderwerp handelen, en
Inhoud der
iedere memorie zal zoo duidelijk mogelijk geschreven of geMemories.
drukt zijn en verder den naam van het district waar de
memorialisten' woonachtig zijn, den datum en de naamteekeningen der memorialisten bevatten. Indien memories al
deze laatstgemelde bijzonderheden niet bevatten, dan zullen
ze eveneens worden teruggezonden, hoewel binnen den bepaalden tijd ingediend."
WijzigingReglement
van Orde, ~ 82.
den

VOLKSRAADSBESLUITEN, 8 SEPTEMBER 1884.
Inwerking treden
der wijziging.

ART. 419. De Voorzitter gaf aan de hand dat er een
tijd gesteld worde voor de in werking treding van de wijziging van art. 82 van het Reglement van Orde, 1) zooals
vervat onder art. 418 van de notulen van Zaturdag l. l.
"Eenparig werd besloten dat deze wjjziging in werking
zou treden 3 maanden na publicatie, de Regering opgedragen
te worden het gewijzigde art. 82 met dit besluit dadelijk te
publiceeren in de Staatscourant."

Roij eering van
Art. 13 van de
Instructien van
Inspecteu!'s, Wet
No. 3, 1869.

ART. 427. "De Volksraad, gelet hebbende op het eerste
gedeelte van Uitv. Raadsbesluit, art. 274, dd. 5 dezer, in
zake de verwijdering van de woorden: 'Indien het uittreksel van zoodanig persoon uitgevallen is, zal hij voor dien
openliggenden grond geregtigd zijn/ uit art. 13 van de Instructies van de Inspecteurs, 2) besluit, dat deze woorden op
grond van art. 75 van de Volksraadsbesluiten van 1871, 3)
waarbij het regt tot aanteekening van gronden werd gestaakt,
sedert het nemen van dat besluit geen kracht van wet hebben gehad en derhalve moeten beschouwd worden als reeds
van af dien datum vervallen, tot op den tijd dat de Raad
wegens de een of andere omstandigheid er mogelijk weder
toe moge overgaan de aanteekening van gronden weder open
te stellen."
1) Zie ante bladz. 1088.
2) Zie ante bladz. 327.
3) Zie ante bladz. 421.
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VOLKSRAADSBESLUIT, 9 SEPTEMBER 1884.

ART. 431. "De Raad gelet hebbende op de aanbeveling Verwijdering van
van de Regering om met het oog op art. 12 van de Inspec- art. 12 van Wet
· 1) te b epal en d at voortaan geen u1"tspannin. No. 3, 1869.
teurs-Instructie
gen zullen ge!nspecteerd worden voor het Gouvernement;
gelet hebbende op de omstandigheid dat volgens wet iedere
plaats aan een uitspanning onderworpen is, ingevolge art. 1
van Wet No. 13, 1870 2); in overweging nemende dat alle
open grond behoort aan het Gouvernement; besluit art. 12
van de Inspecteurs-instructie als zijnde op grond van bovenstaande overbodig, uit gezegde Instructie te verwijderen."

VOLKSRAADSBESLUIT, 16 SEPTEMBER 1884.
ART. 477. "De Volksraad, kennis genomen hebbende Goedkeuring van
van de proclamatie door ZHEd. in de buitengewone Staats- Proclamatie waarbij
courant van heden, waarbij de opperhoofden ltloshette en fJt~=r~:o~oe::t~os
Montsioa onder bescherming en bestuur der Z. A. Republiek onder bescher~f~g
warden genomen, met hunne onderdanen en regten, besluit gesteld werden.
gemelden stap der REd. Regering goed te keuren, gelUk hij
bij dezen doet, aangezien gemelden stap slechts voorloopig ·
en onder termen van art. 4 der Londensche Conventie gedaan is, ten einde een einde te maken aan bloed vergieten
en rustverstoring op onze grenzen." 3)

VOLKSRAADSBESLUIT, 17 SEPTEMBER 1884.
Artt. 490. "De Raad vereenigde zich nu eenparig met Besl. re Tolverbond.
het concept als onder en nam het aan als het besluit van Regering gemach. d e R eger1ng
. te KolonHin
tigd Staten en
den Raad , h et getal af' te vaar a·1gen l ed en aan
van Zuid
warden overgelaten. En door haar eveneens in overleg met de Afrika tot eene
andere Regeringen de plaats waar de conferentie zal gehouden Conferel!tie uit
warden te worden bepaald.
te noodigen.
. "De Volksraad, van gevoelen dat de H. E. Regering der Inmiddels invoerZmd-Afrikaansche Republiek met de Regeringen der Staten regt op producten te
en de Kolonien van Zuid Afrika in onderhandeling dient te worden gestaakt.
treden over de noodzakelijkheid van het sluiten van een tolverbond, op den grondslag van wederkeerige vrije invoer van
de Y?ortbrengselen der nijverheid dier Staten en Kolonien,
:magtigt hierbij de HEd. Regering de Regeringen van genoemde
Staten en Kolonien uit te noodigen tot het houden eener
----·

-·-·---~---

1) Zie ante bladz. 327.
2) Zie ante bladz. 409.
3) Dit besluit is teruggetrokken in geheime zitting op 11 Oct. 1884.
80
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conferentie van afgevaardigden uit de respectieve Staten en
Kolonien, ten einde over het sluiten van zoodanig tolverbond
te onderhandelen, tot welke conferentie de H. E. Regering
dezer Republiek
leden zal afvaardigen. Inmiddels wordt
der Regering opgedragen in correspondentie met de Regering
der Kaapkolonie te treden ten einde de heffing van invoerrechten op voortbrengselen uit beide landen wederzijds voorloopig te staken, tot tijd en wijle over het sluiten van een
tolverbond zal zijn beslist.

VOLKSRAADSBESLUIT, 19 SEPTEMBER 1884.
Boschopzigters
Art. 515. "De Raad keurde de post "Zegelregten £21,300"
zullen voo.rtaan geen met eenparige stemmen goed en vereenigde zich met de recomvast
• · , d at b osch opz1gters
·
maar salarts
zekere trekken
per- man d a t'Ie d er Begroo t'1ngs-0 ommiSSie
vooreenten.
taan geen vast salaris maar zeker percent zullen trekken van

de houtbelasting die zij invorderen 1) en dat zij tevens gelast worden toe te zien dat de bosschen niet worden vernield;
dat er verder een boete worde opgelegd voor het ontduiken
der belasting 2) of het wegvoeren van hout langs een anderen
weg dan door de Regering is voorgeschreven.

VOLKSRAADSBESLUITEN, 20 SEPTEMBER 1884.
Naturellen gehouden wegbelasting
te betalen.

Gelezen werd eene memorie van J. J. Smit en 88 anderen
uit Maquasie, dd. 2 April 1884, het 5de gedeelte: "Dat het
slechts billijk is dat van natu1·ellen als van burgers, wegbelasting worde gevorderd (v.R.R. 110/84.
De Memorie-Commissie rapporteerde dat de wet voor
deze betaling voorziening maakt.
Art. 522. "De Raad vereenigde zich eenparig met het
gevoelen der Memorie-Commissie. De onderteekenaren van
deze en van andere memories, over hetzelfde punt handelende, gemeld te worden dat de naturellen, gehouden zijn
wegbelasting te betalen, ingevolge de voorzieningen der wet. 3)
De Raad keurde den post aan de orde goed."
De Memorie-Commissie trok de aandacht tot de navolgende memories die werden gelezen, nl. van :
D. M. P. Beukes en 121 anderen, uit het district Potchefstroom, dd. 4 April 1884, punt 7 (v.R.R. 10~/84, en van
1) Zie
2) Zie
3) Zie
1876, Art.

verder V.R.B. 27 Sept. 1.884, Art. 652, afd. b. 1.
dit Besluit, afd. b. 2.
V.R.B. 20 Mei 1875, Art. 96 a'fl,te bl. 609, en V.R.B. 5 Junij
102, ante bl. 658.
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J. G. Jansen van Vuuren, J. J. Smit en 87 anderen,
uit Maquasie, dd. 2 April 1884, punt 8 (v.R.R. 110/84),
beide verzoekende om vermindering van spoorwegbelasting.
De Memorie Commissie kon zich met memorialisten niet
vereenigen.
Verder eene memorie van D. J. Louw en 51 anderen,
ingezonden per missive, dd. 26 Julij 1884 (v.R.R. 47 /84),
verzoekende onder punt 6 dat de naturellen spoorwegbelasting mogen betalen.
De memorie-commissie oordeelde dat de tijd hiervoor
nog niet was gekomen.
Art. 525. De Raad besloot nu eenparig:
a. dat er over de memories onder v.R.R. 109/84 en Vermindering van
110/84 bovengemeld zal beraadslaagd worden Spoorwegbelasting
·
l) uitgesteld ·
d a d ellJ"k na a fh an d e1?mg van d e b egrootmg;
b. dat de Raad zich vereenigt met de memorie-com- Naturellen zullen
missie in zake het antwoord te geven aan de g.eeu spoorwegbelastm"' betalen.
.
on d ertee k enaren van d e memorie v.R.R. 4 71 84, o
wat betreft de betaling van spoorwegbelasting
door de naturellen.

VOLKSRAADSBESLUIT, 24 SEPTEMBER 1884.
Art. 574. "De Raad gelet hebbende op:
"a. den post Commissaris Pretoria, £175;
"b. de voorgelezen memories;
"c. het rapport der memorie-commissie;
"Besluit : "1. Zich te vereenigen met het rapport dat de betrek- Afschaffing van
king van Commissaris van Naturellen in de binnendistricten Na~urell~n Commis· t en d aar Binnen-Distri
sar1ssen m zekere
· d e b m'ten d'IS t ne
za1 wor cl en af:gesch a f t, en eveneens In
·ten
waar zulks naar het gevoelen der Regering noodig moge zijn.
c
•
Onder de binnen-districten te worden verstaan Pretoria, Heidelberg, Middelburg, Ermelo, Potchefstroom en Standerton.
"2. De werkzaamheden der Commissarissen in de be- Werkzaamheden
doelde binnen-districten te worden opgedragen aan de Veld- opgdragen aan de
·
·
De Invor
·
d ering
·
d er Invordering
Velcornetten.
· t ent -Commissanssen.
Cor ne tten, aI s ASSIS
onder
belasting te geschieden onder de gewone toekenning van percenten.
percenten."

VOLKSRAADSBESLUIT, 27 SEPTEMBER 1884.
Art. 652. De Raad besloot nu eenparig:
De post aan de orde goed te keuren ten einde de
Regermg in de gelegenheid te stellen het salaris van den

':a.

1) Zie V.R.B. 30 Oct. 1884, Art. 1110, infra bl. 1291.
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Opzigter daaruit te betalen tot tijd en wijl de percentsgewijze
betaling ingevolge Volksraadsbesluit art. 515, dd. 19 dezer
'
een aanvang neemt. 1)
Regering opgedrag.
"b. Aan de Regering op te dragen om nog gedurende
zeker~ wetten en
deze zitting in verband met de desbetre:ffende wetten en
beslmten aan den b 1 ·
d
R d
t 1
·
·
Raad voor te leggen es u1ten aan en aa voor e eggen .
betreffende Rout"1. Het bedrag dat de Regering voorstelt te betalen
bosscben.
aan den Opzichter aan percenten.
"2. Het bedrag van boete te betalen voor de ontdui.
king der belasting.
"3. En naardien door het nu genomen besluit het
vroeger genomene in zake de verpachting van
houtbosschen niet vervalt, het bedrag van boete
door pachters te betalen in geval van overtreding
bij eene eventueele verpachting van zoodanige
gedeelten als mogelijk mogen bevonden worden."

VOLKSRAADSBESLUITEN, 3 OCTOBER 1884.
Volksraad be:
Art. 733. "De Raad, gelet hebbende op het commissiesc~?uwt het m.
rapport en de stukken door ZHEd. den Vice-President voorstrrJd met pubheke
•
belang dat ainbte- gelegd, In zake het agentschap voor de Postcontractanten,
naren agentschap- hetwelk blijkt waargenomen te worden door den Postmeesterpen waarnemen.
Generaal, in overweging nemende dat het in strijd is met

het publiek belang dat een ambtenaar een agentschap van
welken aard ook waarneemt, vereenigt zich met de beschouwing van de commissie dat zoodanig stelsel verkeerd is en
draagt aan de Regering op de bedoelde agentuur aan de zijde
van den Postmeester-Generaal op te heften. '' 2)
Regering opgedrag.

Art. 7 49. "De Raad in overweging nemende dat er rede-

~eJI~~b~!~~~dde~- nen bestaan te gelooven dat er scholen worden ondersteund
wijs stiptelijk toe
te passen.

uit 's lands kas waar het medium van onderwijs niet is de
Hollandsche taal, ingevolge de vereischten der wet, 3) draagt
de Regering op naar deze omstandigheden onderzoek in te
stellen door middel van ZEd. den Superintendent van Onderwijs en de wet stiptelijk toe te passen."

VOLKSRAADSBESLUIT, 13 OCTOBER 1884.
Art. 857. "De Volksraad het rapport der Commissie in
aanmerking genomen, en zijne goedkeuring aan hetzelve
1) Zie ante bl. 1266.
2) Zie Gouv. Kennisgeving No. 2139, ante bl. 636, en Gouv. Kennisg.
No. 232, dd. 28 October 1880, ante bl. 952.
3) Zie Wet No. 1, 1882, art. 7, ante bl. 1071.
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hechtende, besluit in antwoord op het laatste gedeelte van
Uitv. Raadsbesluit dd. 5 September, 1884, art. 224, waarin
de Regering den Volksraad vraagt een besluit te willen nemen:
"Dat alle reeds vroeger geinspecteerde Uitspanningen als Reeds geinsp. Uitsp.
Gou vernementsgronden verklaard zullen worden :
als Gouv. grond ver"Dat de navolgende Uitspanningen die niet onder de klaard.
Wet van 1870 1) begrepen zijn, namelijk:
"1. De Uitspanningen onder aparte inspectie-rapporten Uitsp. onder aparte
voor het Gouvernement geinspecteerd, afgebakend en op het Insp~ct~e Rapporten
en d1e m Insp. Rapporten bepaald zijn
Gouvernemen t ge t ransport eerd .
"2. De Uitspanningen die in de inspectie-rapporten be- zullen als Gouv.
paald en waarvoor gronden aan de plaatsen bUgegeven zijn. gronden ten algem.
"Als Gouvernementsgronden ten algemeenen nutte ondernutte beschouwd
warden.
.
het beheer en bestuur d er Regermg worden verklaard, en dat
het Gou vernement gemagtigd worde in den geest van Commissierapport art. 4 aangaande verzetting of verruiling der
Uitspanplaatsen, met den eigenaren indien wenschelijk te
onderhandelen.
"Verder besluit de V olksraad :
"Dat de Uitspanningen in art. 5 2) van Commissie-rapport Zekere Uitspanni~
aangehaald zullen beschou wd word en als gelijkstaande met gen aangehaald m
.
. Comm. Rapport bedie welke onder de Wet van 1870 vallen, en dat deze Ult·schouwd het onverspanningen overeenkomstig laatste gedeelte van art. 6 3) van vreemdbare eigend.
Commissie-rapport, het wettig eigendom der eigenaren van der eigenaren.
de plaatsen is en hun nooit kan worden ontnomen, hetzij
door Volksraadsbesluit of Regering."

No. 292.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.

TER algemeene informatie worden de onderstaande be- Bekendmaking van
sluiten van den Edel Achtbaren Volksraad artt. 896 en 897 Volksra~dsbesluiten
.
'
"
' en daarm genoemde
dd . 15 ~ctober laastleden en de daann
~enoemde Ver~eterde verbeterde RegulaRegulattes der Transvaalsche Troepen" h1ermede gepubhceerd. tiEin der Transv.
troepen.
Op last,
W. EDUARD BOK.
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 20 October 1884.
Art. 896. N adat de '' Verbeterde Regulaties der Trans- ':erbeterde Regula-_
vaalsche Troepen" nu in haar geheel en zooals gisteren gewij- ties der Transv. troe1)

dd .

2)

23

Zie Wet No. 13, 1870, Art. 1, ante, bl. 410.~en 3) Zie Commissie Rapport gepubliceerd in de Staatscourant,
Oct. 1884, No, 196,
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pen door Volksraad zigd waren voorgelezen, hechtte de Raad, met 37 tegen 3
goedgekeurd.
stemmen, zijn goedkeuring er aan in haar geheel.
Regering zal instrucArt. 897. De V oorzitter stelde voor en de Raad keurde
ties publiceren vol- algemeen goed dat de nu bekrachtigde Instructies dadeliJ'k
gens art. 12 der
·
· d e S taa.tsGrondwet.
van R egermgswege
zu11 en word en gepubl'weerd In

courant en dat ze kracht van wet zullen verkrijgen ingevolge
art. 12 van de Grondwet. 1)

V.R.R. 27 4/84.
R. 4671/84. ·
VERBETERING DER BESTAANDE REGULATIES DER
TRANSVAALSCHE TROEPEN. 2)

Zamenstelling en
naam van Corps.

§ 1. De staande Krijgsmagt der Z. A. Republiek zal
bestaan alleen uit beredene ma.nschappen, zij moeten geoefend
word en in artillerie- en ea valleriedienst, en worden genoemd
"De 'Pransvaalsche Rijdende Att·tillerie."

Zamenstelling en
sterkte van het
corps.

§ 2. Het korps zal bestaan uit : -

Soldij der verschillende offlcieren en
1
manschappen.

§ 3. Soldij:

1 Commandant ;
1 Administrateur en Adjudant;
1 Kwartier-, Betaal- en Magazijnmeester;
2 Luitenants; 3)
70 Manschappen, 4) met
2 Sergeanten, en
4 Korporaals,
Magt van Com.Gen. en bij voorkomende gevallen heeft de Commandant-Generaal
om tijdelijke officie- de magt uit het korps een of meer aan te stellen, tijdelijk
~~ns~:~ist~e ~~~~~~n. de functien als een of meer der officieren waar te nemen,
bij welke gelegenheid op billijke wijze het salaris zal bepaald
worden door den Commandant-Generaal, overeenkomstig de
vereischte dienst.
Commandant, per jaar ...

1 Administrateur en Adjudant, per jaar

1 Kwartier-, Betaal- en Magazijnmeester, per
jaar ...
2 Luite:uants, @ £200 per jaar 5)
70 Manschappen @ 4/- per dag 6)

£

s. d.

400
275

0 0
0 0

225
400
5110

0 0
0 0
0 0

1) Zie a.nte bl. 36.
2) Zie Wijzing door Wet No. 4, 1886.
3) Gewijzigd door V.R.B. 20 Julij 1886, Art. 1053, 1054 en 1055.
4) Gewijzigd door V.R.BB. 8 JuUj 1885, Art. 715 en 20 Julij 1886
Art. 1063.
5) Gewijzigd door V.R.B., 8 Julij 1885, Art. 718 en 20 Julij 1886,
Art. 1053-1055.
6) Gewijzigd door V.R.BB. 8 Julij 1885, Art. 715 en 723 en 20 Julij
1886, Art. 1063.
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4 Korporaals, @ 4/6 per dag 1) ...
2 Sergeanten, @ 5/- 2) ...
1 Hoefsmid, per jaar 3) ...
Hiertoe wordt bijgevoegd :Voor extra onderwij s 4)
Uniformen ...
" Rantsoenen
" Schoolbehoeften
" Meubelen en beddegoed ...
" Fouragie ...
" Onvoorziene uitgaven

"

£ s. d.
328 10 0
182 10 0
75 0 0
100
600
2036
181
350
2190
500

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

£5957 0 0
§ 4. De Commandant is verantwoordelijk aan den Corn- Pligten van den
mandant-Generaal voor de werkzaamheid, de goede werking, Commandant.
de discipline en goed gedrag van de officieren en manschappen van het geheele korps.
§ 5. De Administrateur en Adjudant moet wel bekend Kwalificatie en plig·
zijn met militaire zaken, theoretisch zoowel als practisch; en t:n van den A~mi·
.. p}'1gt IS
· d e offi Cieren
·
en adJUZlJn
en manse h appen th eoret'1sch en mstrateur
dant betreffende
praktisch te onderwijzen in hun dril en onderscheidene pligten onderwijs.
en diensten. en verder te doen alles nu bevattende in artikel 13 der' Regulatien, volgens Volksraadsbesluit 807 dd.
11 Julij 1882, luidende als volgt : "Alle leden van het korps zullen dagelijks practisch ge- Dagelijksche prakti~
oefend worden door de hierboven genoemde officieren en sche oefening van
·
··
Corps door Offi.cie·
on dero ffi Cieren,
en t evens th eoret'1sch e op1e1·a·1ng verk riJgen
ren.
in de militaire school, die tot dat einde zal worden opgerigt te
Pretoria, in welke school zij gratis onderwezen zullen worden
in alle militaire vakken en wetenschappen, voornamelijk in Vakken van opvoereken-, meet- en wiskunde, aardrijks· en natuurkunde, mili- ding.
taire administratie, enz. Ten dien einde zullen aan de school
nog verbonden zijn een Officier van Administratie." 5)
Het is den Administrateur en Adjudant zijn pligt in Verdere pligten van
't bijzonder te zien dat alle bevelen van den Commandant ad?linistrateur en
en den Commandant-Generaal stipt en tot de letter uitge- adJudant.
voerd warden. Alle correspondentie van en aan den Corn- Correspondentie
mandant moet door hem gaan en alle bevelen ontvangen door hem gevoerd,
bevelendoorhem
door h em van d en Comman dant of Comman d ant- Generaal, en
verzonden.
moeten van hem aan de verschillende detachementen en
buitenstaties verzonden worden. Verder heeft hij van tijd tot
1) Gewijzigd door V.R.BB. 8 Julij 1885, Art. 722 en 20 Julij 1886,
Art. 1061.
2) Gewijzigd door V.R.BB. 8 Julij 1885, art. 721 en 20 Julij 1886,
Art. 1060.
3) Gewijzigd door V.R.B. 20 Julij 1886, Art. 1057.
4) Gewijzigd door V.R.B. 21 Julij 1886, Art. 1067.
5) In verband hiermede zie V.R.B. 8 Julij 1885, Art. 725.
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Inspectie van bui- tij d alle buitenstaties te inspecteeren en een schriftelijk rapport
tenstaties en rapport aan den Commandant te maken van den geheelen staat en
aan Corn. Generaal. de werkmg
·
t
en ge d rag van elk d et ac h emen.
Pligten van den
§ €>. De pligten behoorende aan K wartier-, Betaal- en .
Kwartier-?. Betaal- Magazijnmeester warden verrigt door een Officier. Deze Officier
en MagaziJnmeester. heeft maandelijks alle officieren en manschappen te betalen

en geen ander Officier mag iets te doen hebben met finan~
cieele zaken, zoodat zij al hun tijd en krachten kunnen
besteden aan het bestuur, het opzigt en de zorg der manschappen onder hun opleiding en bevel. De K wartier- en
Betaalmeester heeft ook het opzigt en de zorg over alle
Gouvernements eigendommen, zooals kleeding, wagensJ rijtuigen, trekdieren enz. Hij heeft te reguleeren de distributie
van rantsoenen en fourage, en te doen het werk van een
militair Magazijnmeester, verantwoordelijk voor zijne werkzaamheid aan den Commandant.
Pligten van Luite§ 7. De Luitenants 1) zijn verantwoordelijk aan den
nants.
Commandant elkeen voor de goede krijgstucht en werkzaamheid voor zijn troep of afdeeling, in dezelfde wijze a1s de
Commandant verantwoordelijk is voor het gehee1e korps aan
den Commandant-Generaal.
Uitrusting der man§ 8. De sergeanten, korporaals en manschappen worden
schappen.
gewapend ieder met een Henry-Martini karabijn en met een
revolver, en de Officieren met een revolver en zwaard, of
met zulke andere wapens als de Commandant-Generaa1 mag
goedvinden.
Distributie der man§ 9. Ieder manschap van het korps za1 voor het minst
sch~ppen i~ v~r6 maanden gestationneerd warden in het hoofdkwartier te
sch1llende
d1str1eten p re t ona,
· t.en ein
· · d e on d erWIJ.. s en Ins
· t ruet'1e In
· h et d ri'11 en en
van het land.
alle andere militaire vakken te ontvangen. Na dien tijd kan
het korps verdeeld en verplaatst worden in k1einere detachementen of afdeelingen onder Luitenants, sergeants of korporaals, naar zulke plaatsen en districten als de Regering bepalen zal, en zulke pligten en werk doen, als van de Regering
vereischt en opgedragen mag warden.
Woningv.Officieren.
§ 10. Alle Officieren, met uitzondering van den Commandant, zoowel sergeants, korporaals en manschappen moeten
wonen in het kamp te Pretoria, in zulke huizen of kamers
als hun van Regeringswege zullen warden aangewezen.
Pligten van het..
§ 11. Het is de pligt van het korps bij het kamp zulke
C~rps ~etrek~ehJk diensten te doen als door een zoodanig militair korps verrmh t. d1enst m oor- . ht
d
· d
1 ·
h
.. f
log en politiedienst e1sc
wor t en In e regu a ties voorgesc reven ZIJn o voo:in vredestijd.
geschreven zullen warden. Ieder Officier en manschap IS
verpligt ten eeniger tijd krijgsdienst te doen. Gedurende tijd
van vrede moeten zij patrouille rijden door het land, kwaad
verhinderen, misdadigers en kwaaddoeners arresteeren en voor
het geregt brengen, en de burgers en inwoners bezoeken.
1) Vol&ens V.R.B. 20 Julij 1886, Art. 1053-55 is er nu slechts Mn
J:.gitemmt,.
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§ 12. De wet ten en regu1atien reeds bestaande voor de ~estaande Regulakri' smagt der Z. A. Republiek 1) blijven van kracht in tie.~ en Wette~ voor
og
. tegens t riJ··a·Ig ZIJll
.. met d eze nieuwe
.
bhjven
zooverre
ZIJ.. met
regu1at'Ien. kriJgsmagt
van kracht.
En de Regering heeft het regt van tijd tot tijd zu1ke nieuwe .
regulatien van kracht te maken als noodig geacht zullen Regeri~gregtnieuwe
worden maar zulke regula ties moeten ieder jaar binnen 14 regublahtiesdte maken
' de opening
·
e ouaan
ensVolksgoeddagen na
van d e ZI'tt'Ing aan ·aen Achtb . Volks- en
keuring
raad voorgelegd worden ter goedkeuring.
raad.

VOLKSRAADSBESLUITEN, 18 OCTOBER 1884.
Art. 951. Aan de orde art. 20, betrekking hebbende op
zekere goederen geleverd ten behoeve van Majoor Machado.
De commissie had te vergeefs aanzoek gedaan bij den Inspecteur van Publieke W erken om een inventaris van die
goederen en het was haar gebleken dat ze zich bevonden ten
huize van den Commandant-Generaal, waar ze werden bewaard. De commissie beval aan dat den Inspecteur van
Publieke Werken een inventaris worde gegeven van alle
goederen aan het Gouvernement behoorende en dat hem de
boeking. en verantwoording daarvan worde opgedragen.
Art. 952. "De raad keurt de aanbeveling van de corn- Regering opgedrag.
missie goed en draagt aan de Regering op behoorlijke inven- Inventaris van
taris van alle Gouvernementsgoederen te doen houden door Gouv. Goederen
. k W k
)
d . door Insp. v. Publ.
den Inspecteur van PublIe e
ar en 2 voor zoover aarm Werken te doen
nog geen voorziening is gemaakt."
houden.
Art. 953. Aan de orde art. 21; in zake het certificeeren
van een rekening voor geleverd kruit, door den Staatssecretaris
die mede-directeur der fabriek is. De commissie meende dat
de Commandant-Generaal in gevallen van dezen aard moest
certificeeren.
Art. 954. "De Volksraad, gelet hebpende op art. 21 van Rekeningen voor
't rapport der Begrootings-Commissie, kan zich vereenigen geleverd. en ontvanmet de opmerking door de commissie gemaakt, en ziet de gen Krmt, zullen .
..
·
·
k ·
·
door Staatssecretans
wenschellJ khmd er van In, dat alle re enmgen van geleverd Cor.n.m. Generaal en
en ontvangen kruit, zullen gecertificeerd worden door den gecertificeerd worSecretaris en den Commandant-Generaal of op order van den, v66r dat zij
laa t stgenoem de, voor d at ZIJ.. t er u1'tb et a1'mg k unnen word en geauditeerd worden.
geauditeerd."
Art. 958. Aan de orde art, 25. "Ten s1otte wenscht uwe Rekeningen voor
commissie in overweging te geven of het niet beter zou zijn Speciale Uitgaven
1) Zie Wet No. 2, 1883, ante bl. 1164.
2) Volgens V.R.B. 10 Julij 1886, Art. 927, werd deze post van
Begrooting verwijderd.

qe,
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door Uitv. Raad te dat alle rekeningen voor Speciale Uitgaven die niet als zoowordengoedgekeurd danig op de Begrooting voorkomen werden goedgekeurd door

den Uitv. Raad, 1) en dat het Uitv. Raadsbesluit aan de
rekening worde gehecht.
De Raad besloot eenparig zich te vereenigen met de aanbeveling der Begrootings-commissie in deze.

VOLKSRAADSBESLUITEN, 22 OCTOBER 1884.
Art. 979. ZHEd. de Staatspresident zeide dat het den
Raad bekend was dat ZEd. Gestr. de Commandant-Generaal
en Superintendent van Naturellen ontslag had verkregen. In
het belang der zaak kon die betrekking geen oogenblik
vacant blijven en daarom wenschte ZHEd. een Uitv. Raadsbesluit voor te leggen met verzoek dat het ingevolge art. 19
van de Aanspraak onmiddelijk zou behandeld worden. Het
Uitv. Raadsbesluit was vervat in eene missive van de Regering, dd. 22 Oct. 1884, (B.B. 1007 /84.) Het luidde als volgt
(v.R.R. 286/84) en werd aan de orde gesteld:
"Art. 248. Aan de orde:
Betrekkingen van
Volksraadsbesluit art. 480 van 28 .Junij 1883 2) en in
Vice-President, Sup. verband daarmede bespreking over de noodzakelijkheid nu
v.
Naturellen
envan d e WelEd . h eer C. J . J ou b ert voor1oop1g
· IS
· aangesteld a1s
Comm.
Generaal
elkander te deelen. Superintendent van N aturellen zaken aan den E. A. Volksraad voor te ~tellen voorziening te maken voor een nonofficieel lid, en tevens van nu voortaan de betrekking van
Vice-President, Superintendent van Naturellen zaken en van
Commandant-Generaal van elkander te deelen.
De Uitv. Raad, lettende op het besluit van den E. A.
Volksraad, waarbij aan den WelEd. Gestr. heer P. J. Joubert
ontslag verleend wordt onder latere verantwoording als Commandant-Generaal, en, verder lettende op de zoo groote uitbreiding van naturellen zaken waardoor het onmogelijk wordt
dat die beide betrekkingen langer door een persoon vervuld
worden.
Besluit :Voorstellen van
1. Aan den E. A. Volksraad voor te stellen, dat van
Uitv. Raad.
nu voortaan de Superintendent van Naturellen zaken zal
zijn Are-officio officieel lid van den Uitv. Raad even als de
Commandant-Generaal.
2. Dadelijk voorziening te maken voor een non-officieel
1) Zie Instructie voor den Aud. Generaal 1869, Art. 3, ante bl. 319,
en V.R.BB. 13 Junij 1870, Art.176, ante bl. 387 en 2 Nov.1871, Art. 257,
ante bl. 426; verder Gen. InstructiEin 1882, Art. 5, ante bl. 104;8.
2) Zie ante bl. 1215.
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lid van den Uitv. Raad in plaats van den WelEd. heer
C. J. Joubert.
3. Over te gaan tot de benoeming van een Vice-President.
Art. 981. De discussie gesloten zijnde en de Voorzitter Sup. v. Naturellen
de zaak in omvraag gebragt hebbende, besloot de Raad met z.ake~ zal ex-oiJ!'cio
· h te vereemgen
· · met het lste ge d'eelte Raad.
hd ZIJn van U1tv
27 tegen 6 stemmen, z1c
·
van het Uitv. Raadsbesluit art. 248, dd. 22 October 1884.
Art. 982. Alzoo was aan de orde het 2de gedeelte van
het Uitv. Raadsbesluit.
Art. 983. Aan de orde is nu de kiezing van een lid Kiezing -yan e.en
van den Uitv. Raad in de plaats van ZEd. Chr. Joubert. non-o~cieel hd van
. d e k'1ezmg
.
bl ee k h. et d a t ZEd . C. J . Bod enste1n
. met den Uitv. Raad.
U1t
een volstrekte meerderheid van 27 stemmen tegen 3 voor den
heer Ho:f:fman en een elk voor de heeren H. Schoeman,
N. S. Malherbe en F. Jeppe gekozen was als non-officieel
lid van den HEd. Uitv. Raad.
Art. 984. Aan de orde werd aldus gesteld het 3de gedeelte van het Uitv. Raadsbesluit, art. 248, bovengemeld.
Art. 985. Met algemeen goedvinden ging de Raad overKiezingvan Vicetot de kiezing van een Vice-President, tot welk ambt met President.
een volstrekte meerderheid van 29 tegep 4 stemmen voor
den Ed. heer J. P. Mare, eveneens werd gekozen ZEd. C. J.
Bodenstein.
Art. 988. "De Volksraad de voorgestelde wet betreffende Wet No.1, 1883 zal
de goudvelden en hunne exploitatie gehoord hebbende, komt in werking blijven.
tot het besluit de voorgestelde wet thans -aan de orde, 1)
voor het tegenwoordige nu niet onder behandeling te nemen
orn reden : Dat deze voorgestelde wet van te groot belang
is orn door den Raad voor het tegenwoordige in behandeling
te worden uitgenomen en de Raad verlangt dat dezelve eerst
volgens wet drie maanden ter kennis van het volk zal worden gebragt, ten einde de publieke opinie over dezelve te
kunnen vernemen, maar gaat er toe over de Wet op goud- Cornmissie in overvelden van 1883 2) nog in werking te houden en eene leg met. Regering
cornmissie van 3 leden uit den V olksraad te kiezen ten einde toevoegmgen te
.
.
'
rnaken aan Wet
m overleg met de Regermg, aan de wet van 1883 zulke No.1, 1883.
toevoegingen te maken als voor het tegenwoordige in het
belang van de behoorlijke bewerking van de goudvelden zal
noodig worden geacht, met opdragt aan genoemde commissie
van hunne werkzaamheden of toevoegingen aan genoemden
wet nog in deze zitting rapport uit te brengen ter goed- of
afkeuring van den Raad."
1) Zie Staatscourant, Bijlage, 13 November 1884, No. 199.
Zie Wet No. 1, 1883, ante bl. 1156. Zie verder Bijlage van Wet
No. 1, 1883. infra bl. 1276 en Wet No. 8, 1885.
2)
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Bijlage van Wet No. 1, 1883.
Goedgekeurd en bekrachtigd bij Volksraadsbesluiten, Artt.
1039-1056, dd. 27 October 1884.

ARTIKEL 1. De Staatspresident, met advies en toestemming van den UitvoerenGlen Raad, heeft de macht om bin!~~r~;te~~::n r~~e nen zulke prospecteervelden, als hij naar aanleiding der aanop ~rospect. ;elden. vragen bepalen zal, claims toe te kennen aan hen, die daartoe
schriftelijk aanvrage doen. De Regering waarborgt echter niet
de aanwezigheid van goud op zulke plekken 1).
Wie regt heeft
2. Hij, die zich onderwerpt aan de wetten des lands, zal
delvers licentie te het regt hebben een delvers licentie te koopen om op zulk
koopen te delven
1
of te mijnen.
een plek, bedoeld bij Artike1 1, te deven
of te mijnen naar
edelgesteenten of edele metalen.
Delvers licentie £1
Hij, die aanvrage doet v66r 1 December, zal zoodanige
p. m. indien voor delverslicentie kunnen koopen voor £1 per maand.
1Nadien
Dec. aangevraagd.
H"IJ, d'1e z1c
· h na d'1en t''d
tijd £ 2 p.m.
IJ aanmeldt za1 daarvoor moet en
betalen de som van £2 per maand. 2)
Royalty bijWet N o.1
Bij in werking treden van dit Artikel vervalt de in Wet
1883 bepaald, verv. No. 1, 1883, royalty van 21 pCt.
Bepalingen van Wet
3. Omtrent deze claims, ofschoon niet geproclameerd,
No.1, 1883 toezijn de bepalingen van Wet No. 1, 1883, toepasselijk voor
passelijk.
zoover deze hieronder niet gewijzigd zijn.
Grootte v. alluviaal
4. Een alluviaal claim zal groot zijn 150 bij 150 voet
claim en quartzrif en zal met duidelijk zichtbare bakens en voren in rechtclaim.
h oek , In
· d e ne
· h. t'1ng van d e c1mm
· a1ge
~ bak en d wor
' den.
Afbakening derzelve
Een quartz-rif claim zal lang zijn 150 voet, (d. i. in de
richting van het rif) en breed 300 voet, 3) aan een of aan
beide- zijden van het rif, naar verkiezing. Op gelijke wijze
moeten quartz-rifblokken van bijeengevoegde en ineengesmolten (geamalgameerde) claims afgebakend worden 4)
Gel.Delvergeregtigd
5. Ieder gelicentieerd delver zal gerechtigd zijn, behalve
tot standplaats aan- zijne claims, eene standplaats voor zijne woning te hebben,
gewezen
door Goud- aangewezen d oor d en Gou dcommissaris;
·
· echter me
· t op eene
commissaris.
bekende edel metaal of edelgesteenten houdende localiteit.
Geen betal. v.1 Dec.
Hij zal hiervoor niet behoeven te betalen, indien hij
hij zich aanmeldt v66r 1 December.
Na dien tijd
Hij, die zich na dien tijd aanmeldt, zal daarvoor moeten
2/6 per maand.
betalen de som van 2 sh. 6 pence per maand.
Verpligt.standpl. op
Hij zal, indien vereischt, deze standplaats moeten verStaatspresident
heeft magt claims

1) Gewijzigd door art. 5 van Wet No. 8 1885 en art. 1 van Wijziging
in Aug. 1886.
2) Gewijzigd door art. 61 van Wet No. 8, 1885.
3) Gewijzigd door art. 63 van Wet No. 8, 1885 en artt. 18 en 19 van
Wijziging in Aug. 1886.
4:) Zie Ve:randering qo()r art. 63a en 63b, v~n Wijzigingen i:Q .l\""g.1886,
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laten op order der Regering, na verkregen inlichtingen van order der Regering
den Goudcommissaris. 1)
te verlaten.
6. Aan de maatschappij of den persoon, die machines Maatschappij of
invoert om een of meer claims te bewerken, zal boven en be- invoe;der va~
··
·
· ge- standplaats
Machmes bmten
halve ziJne
gewone st an d p 1aat s, d oor d en Gou d comm1ssans
grond
noeg grand, mits niet op eene bekende edel metaal of edel- toegekend om magesteente bevattende localiteit, toegekend warden, om de chines op te stellen
machines op te stellen; waar dit n.l. doenlijk is zonder in- tegen 216 permaand.
breuk op de rechten van anderen; tegen betaling van 2s. 6d. Groote van grond.
per maand voor elk stuk van 50 bij 50 voet. 2)
7. Hij, die op een veld, als in art. 1 bedoeld, een Standplaatsen voor
winkelhuis of huizen of waning wenscht op te rigten, zal winkels en woninvan den Goudcommissaris eene of meer standlicentien kun- gen.
nen verkrijgen. Elke licentie zal hem het regt geven een
stuk gronds af te bakenen, groat 50 bij 50 voet, op eene Groote van grond
door den Goudcommissaris goedgekeurde localiteit, doch die geen delverij
· ter b e1emmenng
·
d er d e1venJ,
·· op een ed eI metaaI of belemmeren mag.
met
edelgesteente bevattend terrein.
Deze standlicentie, hetzij eene maandelijksche, hetzij Vernie_uwin~ van
eene jaarlijksche naar verkiezing van den aanvrager, zal van Standhcen~Ies per
· wd word en.
maand of Jaar.
tiJ··d to t t''d
IJ moe t en vernieu
De kosten voor zulke licentie zullen £1 per maand Kosten £1 p. maand
zijn. 3)
8. Bij art. 25 van de Wet No. 1, 1883, wordt toege-Toevoeging aan art.
voegd: Dit stuk gronds zal door een persoon onder Del- i~ 83~an Wet No. l,
verslicentie moeten vertegenwoordigd warden. 4)
9. Voor iederen inboorling arbeider, bij het delven ge- D~lver zal verlofbruikt, zal de delver, die hem in dienst heeft, een maande- bnefmoet~n heb~en
. f moe t en h ebb en, a·Ie t egen 1s. ver k riJg.. voor
elk mboorhng
lIJ''kseh en ver lofb ne
arbeider.
baar is ten kantore van den Goudcommissaris.
Voor elke overtreding van dit artikel, zal de overtreder Overtrading strafmet eene boete van 5s. gestraft warden. 5)
baar met boete.
10. Delvers, zijnde houders van aan elkander gren- Registratie van
zende claims ten getale van niet meer dan twaalf die ge~malgameerde
. '
.
' . cla1ms ten kantore
h unne claims wenschen te vereemgen, zullen gemeld clmms van Goudcomm.
als vereenigd kunnen laten registreeren, met alle waterregten aan zulke claims behoorende, door aan vrage ten
kantore van den Goudcommissaris. Bij registratie zal klaar Omschrijving van
en duidelijk het aandeel van iederen delver moeten om- elk delvers aandeel.
schreven warden.
Bij verleening van certificaat van zulke vereeniging, Zegel op certificaat
onder zegel van twee pond sterling, zullen de houders der V£ 2•
ht
· d 1·
d
. .
oorrec en van
ver~emg e ..c aims
e gewone voorregten van vereemging vereeniging volgens
gemeten biJ desbetreffende regulatien op de velden waar zij Regulatii:in.
1) Gewijzigd door artt. 65en 67
Zie nu art. 67 van Wet No.
3) Zie nu art. 67 van Wet No.
4) Zie nu art. 75 van Wet No.
5) Zie nu art. 84 van Wet No.
2)

van Wet No.
8, 1885.
8, 1885.
8, 1885.
8, 1885.

8,

1885.
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Bewerking v. claims gelegen zijn .. Wanneer claims vereenigd zijn, zal de bewerop Mn tijdstip vol-'king van eene der aldus vereenigde claims op een tiJ'dstip
doende.
als voldoende beschouwd word en. 1)
Houders van quartz11. De houder. of in geval van vereeniging, de houders
jf claims bebbe.n
van eene of meer dan een quartzrif claim, zal of zullen
~~~tr 0!efe~~~e~iy~ op regt van protectie hebben OJ? h~nne claims voor den tijd
aanvrage bij Goud- van 6-12 maanden na schriftehJke aanvrage daarom aan
commissaris.
den Goudcommissaris, vermeldende dat de protectie gevraagd wordt om tijd te hebben machinerien in te voeren
ter betere bewerking der claims.
Dit voornemen van invoer van machinerien zal gestaafd
Staving door beeed.
verklaring.
moeten worden door eene beeedigde verklaring.
Zegel van ,£1 voor
Het certificaat, waarbij protectie voor de claim of de
cer.tificaat P·. maand vereenigde claims wordt verzekerd, zrtl een zegel moeten
bmten betalmg
van d ragen ter waar d e van 1 pon d st erl'mg voor elk e maand
gewone
licent. geld.
·
van protectie. De delver zal echter tevens de gewone licentie
gelden moeten aanzuiveren.
Prot. vervalt indien
Zoodra de aanvrager ophoudt deze aan te zuiveren, zal
deze nietbet. worden de protectie als vervallen beschouwd worden. 2)
Geen protectie voor
12. Geen protectie voor alluviale claims zal verleend
worden, dan in geval van ziekte, of onder zulke omstandigalluviale ci::im~.
~nders da~~~~biJzon- heden als naar het oordeel van den Goudcommissaris, onder
ere gev
·
nadere goedkeuring der Regering, voldoende geacht mogen
worden om de protectie te verleenen.
Tijd naar den aard
De tijd van protectie zal bepaald worden naar den aard
der .zaak verleening van ieder geval · terwijl niets zal geheven worden voor het
gratis.
verleenen d ezer. ' 3 )
Eigenaren v. gron] 3. Eigenaren van gronden, langs rivier of anderen
den langs de rivier~.n waterloop, zullen geen regt van actie hebben tegen de Regeen
recbt
van act1e genng
·
·
G oud miJn.. 0 ompagme
· of gou dd e1vers of
wegens
troebel
of een1ge
maken of vermod- andere compagnien en personen, onder bescherming van
dering van rivieren 's lands wetten mijnen exploiteerende of delvende, omtrent
ofwaterloopen.
schadevergoeding wegens het troebel maken of vermoddering van het water in gemelde rivieren of waterloopen door
het te gebruiken voor de mijnen. 4)
Onder prospecteer14. Hij, die onder prospecteer-licentie zich een claim
lic~ntie afgebakende op het terrein, bedoeld bij art. 1, heeft afgebakend, zal geclarm.
regtigd z~jn tot deze claim, onder bepaling van deze wet. 5)
Geen claim kan in
15. Geen claim, volgens wet door den delver afgebabezit worden genom. kend zal door iemand in bezit kunnen genomen worden,
dandag.
wanneer
bouderdan .a'11een wanneer d e h ou d er ree d s veert1en
·
d agen h eeft
opgehouden
14
opgehouden daarin te werken of te doen werken. 6)
beeft te werken.
Geen ontvreemding
16. De rechten op claims onder deze wet door delvers
1) Zie nu artt. 52 en 53 van Wet No. 8, 1885.
2) Zie nu artt. 52 en55 van Wet No. 8, 1885.
3) Zie nu art. 57 van Wet No, 8. 1885.
4) Zie nu art. 47 van Wet No. 8, 1885.
5) Zie nu art. 54 van Wet No. 8 1885.
6) Zie nu art. 56 van Wet No. 8: 1885, en art. 15 der wijzigingen
in Augustus 1886.
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verkregen, zullen hun bij volgende wetten niet kunnen ont- v. regten bij volg.
vreemd worden.
Wetten.
Mocht het noodig bevonden worden in het algemeen be- Regering mag in
lang voor publieke doeleinden, zooals voor spoorwegen, groote zekere geval~en afge. .
f: t ane r~c ht en geh eeI of t en stane
mtrekk.
tegen regten
vergoeding.
waterle1dmgen,
enz., eens ages
deele in te trekken, dan zal de Regenng het recht hebben
zulks te doen, met vergoeding, bij onderlinge overeenkomst
tusschen belanghebbenden en Regering te bepalen.
Ingeval zulk een overeenkomst onmogelijk zal zijn, zal Bepa.ling van verde bepaling der vergoeding bij arbitrage geschieden door twee g?.edml? des noods
..
biJ arb1trage door
personen, waarvan ~lke partiJ een zal aanste lien met referte twee person en door
tot een door de arbiters gekozen en van te voren benoemden partijen aan te stelscheidsrechter die indien de arbiters niet overeen kunnen len ~ettevoren ben.
'
. gesch'l
. scheidsrechter·
komen op een
of' meer punten 1n
1, over zoo d amge
punten bij einduitspraak beslissen moet. 1)
17. Wanneer bijzondere omstandigheden een oogenblik- Onder bijzondere
kelijke of spoedige voorziening ten aanzien van del ven naar omstandigheden
. h
d S
.
heeft Staatspresid.
edele metalen en ed eI gesteenten e1sc en, zal e taatspres1dent, magt regelen te
met ad vies en goedkeuring van den Uitvoerenden Raad, maken behoudens
zulke regelingen mogen maken, als hij daaromtrent noodiggoedkeuring van
zal achten, die geldig zullen z~jn, totdat de Volksraad, in Volksraad.
zijn eerstvolgende zitting, dienaangaande nadere voorziening
maakt. 2).
18. De Regering is op desbetreffend verzoek gemachtigd Regering gem. op
tot het verleenen van concessies voor het delven van goud verzoek concessies
en edelgesteenten op private gronden aan de eigenaars der- ~~ ~~~T:!~e~ronden
zelve, op de meest voordeelige voorwaarden, hetzij zoodanigen
·
grond is opgemeten of niet. 3).
19. Deze bijlage treed onmiddelijk in werking. 4)
In werk. tred. d. wet.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
Op last,
W. EDUARD BOK.
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 28 Junij 1884.

Zie art. 90 van Wet No. 8, 1885.
Zie nu art. 88 van Wet No. 8, 1885.
Gewijzigd door art. 18, 19 en 22 van Wet No.
.
gmgen artt. 7 en 9, gemaakt in Aug. 1886.
4) Zie V.R.B. 27 October 1884, art. 1056.
1)
2)
3)

8, 1885,

en Wijzi·
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VOLKSRAADSBESLUIT, 27 OCTOBER 1884.
ART. 1055. "De Raad gelet hebbende op de omstandigdat eigenaars van gronden ingevolge art. 4 van
No. 1, 1883, 1) de voorkeur hebben een concessie uit
te nemen tot het uitsluitend del ven en bowerken van grond
Uitgifte van Goud- op bun privaat eigendom, doch tevens op het feit dat er
~o~cess. in geheime verleden jaar in geheime zitting is besloten de de uitgifte
zittmg gestaakt.
van goudconcessies te staken, in aanmerking nemende dat
Dit besluit buiten er onzekerheid blijkt te bestaan ten aanzien van wat daarwerking verklaard omtrent niet van kracht is, besluit het ondQrstaande als een
wat betreft privaat nieuw artikel aan den voet der nu zoover afgehandelde
eigendom.
bijlage te plaatsen en te verklaren, dat het bedoelde besluit
verleden jaar genomen buiten werking wordt verklaard wat
betreft privaat eigendom.
Regering gemagtigd
""De Regering is op desbetreffend verzoek gemagtigd
Concessies op priv. tot het verleenen van ooncessies voor het delven van goud
gronden teverleenen en edelgesteenten op private gronden aan de eigenaars derzelve op de meest voordeelige voorwaarden hetzij zoodanige
grond is opgemeten of niet."" 2)
Eigenaars van gronden voorkeur om heid
Concessies uit te
Wet
nemen.

ART. 1056. "De Raad besluit dat het slotartikel van
deze bijlage zal luiden als volgt :" "Deze bijlage treedt onmiddelijk in werking." 3) .
" De Raad draagt overigens aan de Regering op deze
bijlage dadelijk te publiceeren in de Staatsconrant."

VOLKSRAADSBESLUIT, 28 OCTOBER 1884.
Goedkeuring van
ART. 1066. "De Raad besluit zijn goedkeuring te hechten
Comm. Rapport en aan het Commissie-Rapport, waarbij de nu afgehandelde wet 4)
verandering van . is ingedi.end en waaronder is vervat Bijlage I " Tarief van
zekere woorden
· t rat'1ek ost en, " h et 1aat st
Bijlage
tot Wet m k ost en voor opmet'1ng zon der R 0g1s
No. 2, 1884.

genoemde te veranderen in ",Zegelregten" en evenzoo het
woord "Registratiekosten," voorkomende in het Rapport op
bladz. 2, art. 10, paragraaf 1; deze bijlage met de verandering te plaatsen onmiddellijk achter art. 23 van de wet;
en eindelijk de Regering op te dragen om met de Wet ook
het Rapport te publiceeren ter algemeene informatie." 5)
1) Zie ante bl. 1157.
2) Dit besluit is reeds opgenomen ale art. 18 van Bijlage van Wet
No. 1, 1883, ante bl. 1279.
3) Zie Bijlage van Wet No. I, 1883, art. 19, ante bl. 1279.

4) No. 2. 1884, zie infra bl. 1281.
a) Zie Bijvoegsel Staatscourant, d.d. 13 November 1884, No. 199.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

1281

1884]

WET No. 2, 1884.
OP

DE

GENERALE

OPMETING.

Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Hoog ~d.
Achtb. Volksraad, art. 1096, dd. 30 October 1884. '

NADEMAAL bij Volksraadsbesluit, Art. 744, dd. 7 Julij Inleiding.
1882, 1) bepaald is, dat eene generale opmeting zal plaats
hebben, en
Nademaal het noodig is, zoowel in het belang der Zuid• Afrikaansche Republiek in het algemeen als in dat der
grondeigenaren in het bijzonder, dat er betere voorziening
worde gemaakt voor de j uiste opmeting des lands en voor
de bepaling van grenslijnen en bakens van districten en
ongemeten plaatsen, en
Nademaal het noodig is, bij de steeds toenemende be-.
hoefte aan betere wegen voor vervoer van goederen en voor
eene betere administratie van het land, dat er naauwkeurige
topographische (plaatsbeschrij vende) kaarten van de verschillende districten en van het geheele land worden vervaardigJ, zoo is het dat de Volksraad besluit, gelijk hij doet
bij dezen:
ARTIKEL 1. Er zal zonder verzuim, onder toezigt der Algemeene opllegering, een aan vang worden gemaakt met eene algemeene meting besloten.
opmeting van deze Republiek. Deze meting zal zijn tweeledig, n.l. !
1. Eene gedetailleerde meting, (meting in bijzonder- Gedetaill. Meting.
heden) waardoor de juiste grenzen van alle ongemeten en onjuist gemeten Gouvernements en
private gronden zullen bepaald worden.
2. In verband met deze gedetailleerde meting (metingTrigon. Meting.
in bijzonderheden) zal er gelijktijdig eene trigonometrische meting ( driehoeksmeting) des lands
uitgevoerd worden.

. Het doel dezer meting zal zijn: de onderlinge verhou- Doel der Meting.
dmg te bepalen van de hoekpunten van een aantal groote
aan elkander sluitende en zich over het gansche land uitst:rekkende driehoeken, en alzoo de noodige gegevens te
vmden voor de vervaardiging van eene goede kaart des
l~nds. De geographische (aardrijkskundige) lengte en breedte Geogr. Iengte en
dier hoekpunten zullen door astronomische (sterrekundige) breedte der hoek------------

1) Zie ante bl. 1129.
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pun ten door astrom. waarnemingen en geodetische ( aardmeetkundige) berekening
en geod. waarnemin- vastgesteld worden. De hoekpunten zullen genoemd word en:

t:~a!~d~orden

Trigonometrische stations of standpunten van de driehoeksmeting.
De Staatspresident zal bij proclamatie, zes maanden
Staatspresident zal
bij Proclamatie
vooraf, den dag en datum van den aanvang der generale
aanvang van Gen. opmeting bepalen, 1) nadat deze wet door den Volksraad
opmeti11g bepalen.
zal zijn goedgekeurd en kracht van wet zal hebben.
2. De Landmeter-Generaal zal, met goedkeuring der
Landmet. Generaal
zal Landmeters
Regering, de Landmeters voor de generale opmeting aanaanstellen en Instr. stellen, hun de noodige instructien geven voor de behoorlijke
verleenen.
uitvoering van hun werk en zorg dragen dat de door hen
ingeleverde generale plannen of kaarten en veldwerk geexamineerd worden.
Aanstellen van
3. Er zal, met goedkeuring der Regering, een StaatmeterSt~atmeter G~n. en Generaal aangesteld worden. 2)
Hij zal aan de Staatmeters
phgbtten van dien
de noodige instructien geven 3) omtrent de meting der in
am enaar.
· h oek en, on d erzoeken of het werk
art. 1 vermelde groote d ne
der Staatmeters behoorlijk is uitgevoerd, de geographische
( aardrijkskundige) lengte en breedte der trigonometrische
stations (standpunten van de driehoeksmeting) bepalen en
het toezigt houden over eene algemeene landkaart.
Reger. kan ambt. v.
4. De Regering zal het in art. 3 vermelde ambt kunnen
Landm. Gen. verb.
met dat van den Landmeter-Generaal.
verbinden
met Staatm. Gen.
5. De Landmeters, werkzaam bij de generale opmeting,
Pligten van
Land meters.
zullen slechts het veldwerk verrigten, waarbij zij voorzien
zullen zijn van inspectierapporten.
Inhoud van gen.
Zoodra de Landmeter een voldoend aantal plaatsen, aan
plan door Landelkander gelegen, zal hebben gemeten, zal hij daarvan een
meters te worden
generaal plan, aantoonende 1o. de triangulatie (driehoeksnet),
ingezonden.
2o .. de trigonometrische stations (standpunten van de driehoeksmeting) die binnen zijn terrein vallen, 3o. de topographische (plaatsbeschrij vende) gesteldheid van den gtond,
benevens zijn gecertificeerd veldwerk inzenden ten kantore
van den Landmeter-Generaal.
Afzonderlijk deel
6. Ten einde de meeting zoo billijk mogelijk te laten
aan elk Landmeter geschieden, zal aan elken geemploijeerden Landmeter een
aangewPz. genoemd afzonderliJ'k ,deel des lands worden aangewezen dat door hem
meetdristrict.
gemeten zal worden. Indien mogelijk, zal zoodanig deel des
lands een of meer Veldcornetschappen omvatten en een
meetdistrict genoemd worden.
Kennisgeving en
7. Voor dat er met de opmeting van eenig meetdistrict
omschrijving van een aan vang wordt gemaakt, zal daarvan in de Staatscourant
meetdistrict in
Staatscourant.
kennis worden gegeven, bij welke kennisgeving de grenzen
van het meetdistrict zoo naauwkeurig mogel~jk zullen worden omschreven.
1) Zie Proclamatie 27 November 1884, infra bl. 1307.
2) Zie Gouv. Kennisg. No. 362, dd. 15 Dec. 1884, S. 0. 18 Dec.1884.
3) Zie Gen. Instr. gepubliceerd 26 November 1884, infra bl. 1306.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

1884]

1283

De Veldcornetten in r,oodanig district zullen verpligt Pligten van
zijn hunne burgers zonder verzuim met den inhoud der Veldcornetten.
kennisgeving bekend te maken.
8. Volgens de Bakenwet van 1866 1) zullen alle als Bakens zijn onverwettig erkende bakens onverzetbaar z~jn. Eene kaart zal in zetbaar.
allen gevalle moeten overeenkomen met deze bakens. Indien Kaart moet overeenbij de generale opmeting 2) mogt blijken dat de kaart ge- komen met bakens.
melde bakens met de vereischten niet nau wkeurig weer- Kaart kan onder
geeft zal zoodanige kaart veranderd word en 3) ten einde omstandigheden
. m
.' overeenstemmmg
·
'
d1e
te b rengen met d e b ak ens,
en wel veranderd
op kosten worden
van
op kosten van den Landmeter door wien de plaats gemeten Landmeter.
en de foutieve kaart vervaardigd is, indien het blijkt dat
hij voor de fout aansprakelijk is.
9. Elke foutieve kaart bedoeld bij artikel 8, 4) kan op Wijze v. vernieting
de volgende wijze vernietigd warden: De eigenaar van zoo- van kaart.
danige kaart zal moeten vertoonen eene declaratie (verklaring) van de eigenaren aller aangrenzende plaatsen, waarbij
zij verklaren :- le. Dat zij de bestaande bakens als wettig
erkennen; en 2e. dat zij toestemming geven tot het uitgeven
eener nieu we kaart. Bij voorlegging van declaratien ( verklaringen) van dien inhoud van de eigenaren aller aangrenzende plaatsen aan de Regering gelast deze tot de uitgave
van eene nieu we kaart.
10. Het rekenwerk betrekking hebbende op de generale Rekenwerk onder
opmeting, zal ten kantore van den Landmeter-Generaal onder toezicht van Insp.
· ht van d en I nspecteur van k aarten vernc
. ht word en d oor van kaarten.
t oezw
daartoe aangestelde rekenaars en wel door zooveel als op
aanbeveling van den Landmeter-Generaal door den Staatspresideut zullen word<iln aangesteld. Het teekenwerk in ver- Teekenwerk door
band met de generale opmeting zal door den hoofdteekenaar hoofdteeken~r te
en zoovee1 tee k enaars als d oor den Staatspres1'd ent op aan- worden verngt.
beveling van den Landmeter-Generaal zullen worden aange-·
steld verricht warden.
11. Bij elke opmeting en bij het vervaardigen van elke Kaapsche maat zal
kaart zal de Kaapsche of bestaande maat gebruikt warden. 5) gebruikt worden.
12. De Landmeter-Generaal, de Staatmeter-Generaal, ofRegt v. ambtenaren
person en door hen aangesteld of in hunnen dienst zullen het om op priv. gronden
recht hebben met wagens, paarden, trekdieren, enz. op elke te komen.
plaats of elk stuk gronds te komen bij de uitvoering dezer
wet. Zij zullen het regt hebben van het materieel, op den Gebruik v. materieel
grond gevonden, gebruik te maken tot het oprigten van bakens
of voor andere doeleinden dezer wet. Door deze bepaling
wordt natuurlijk niet bedoeld dat de genoemde personen
eenigerlei regten zullen hebben tot beschadiging van handen- Geen beschadiging
werk hoe ook genaamd of tot het berokkenen van eenigerlei van handenwerk
nadeel waartegen andere wetten voorziening maken.
toegelaten.
1)
2)
3)

5)

Zie ante bl. 243.
Zie ook V.R.B. 25 Julij 1885, art. 989.
e? 4) Zie ante bl. 372 en aanteekening 5, aldaar.
Z1e Gouv. Kennisg. No. 358, dd. 1 December 1884,

infra

bl.

1308,
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Belemmering van
13. Ieder die mo~dwill~g den Landmeter-~enera~l of eenig
ambtenaren zal ge- persoon of personen 1n art1ke1 12 vermeld, 1n de mtoefening
straft of
worden
met ZIJner
..
boete
gevangenis.
p l'1~ t of h unner p 1'I?t en b e1emme.r t , ver h'In d ert of ook
belet den toegang tot een1g land, nood1g voor doeleinden in
deze wet vermeld, zal gestraft worden met eene boete de som
van £20 niet te boven gaande, of bij wanbetaling met eene
gevangenisstraf met of zonder harden arbeid, den tijd van
twee maanden niet te boven gaande.
Moedwillige be14. Ieder die moedwillig een der trigonometrische
s~h~diging van trig. stations (standpunten van de driehoeksmeting), gewoonlijk
:~~t~~~:n~:s~~:i. of Gouvernementsbakens geheeten, beschadigt o~ vernielt, za1
gestraft worden met eene boete van £100 Ster1mg hoogstens,
of bij niet-betaling met eene gevangenisstraf, met of zonder
harden arbeid, van ten hoogsten 12 maanden.
Eigenaren van on15. De eigenaar of eigenaren van eene niet-gemeten plaats
gemeten plaatsen of gedeelte daarvan zal of zullen, ten einde de kosten voor de
zullenelke
jaarl.
£2 10s,
· l"k
voor
plaats
aan general e opmet'1ng t e d ekk e~, Jaar
lJ s aan h et GouverneGouvernem. betalenment betalen de som van .£2 10s. voor elk plaats tot dat
tot dat m.~etkosten het volle bedrag van de meetkosten zijner plaats of plaatsen,
voldaan ziJn.
waarvan van tijd tot tijd publicatie zal worden gedaan in de
Staatscourant, zal zijn betaald ..
Gelden in afzonderl.
16. Alle gelden ontvangen voor de generale opmeting
kas en administratie zullen in een afzonderlijke kas gestort worden, en de Thesaurier-Generaal zal daarvoor afzonderlijke administratie voeren.
BelooningvanLand17. De landmeters zullen hun loon ontvangen na inlevemeters volg~ns aan- ring en goedkeuring der kaar-ten en generale p1annen, vo1gens
gehecht Tar1ef.
t ane
. f (Aange h echt)
.
Regering zal baken
18. De Regering zal in elke wijk Commissien aanstellen
Commissien aanstel- en deze van instructien voorzien ten einde de zaken betreflen ond. Instructien . 1en
.c d b k
· te regee a ens en grenzen voor d e genera1e opmetmg
len. 1)
Eigenaren van plaat19. Alle eigenaren van ongemeten zoowel als van gemesen verplicht bakens ten plaatsen zullen verplicht zijn de bakens hunner plaatsen
op
te rich ten
onder op t e r1c
. hten of t e d oen opnc
· h ten voor
// d en d ag en d at urn
verbeurte
v. boete.
bepaald bij de proclamatie in artikel 1 vermeld, onC.er verbeurte bij nalatigheid van eene boete van £1 Sterling voor
e1ke baken.
Eigenar. me~ bakens
20. Eigenaren van ongemeten plaatsen waarvan de bakens
onbeke?d met on- hun geheel en al onbekend zijn zullen niet onderhevig zijn
derhevig aan boete. aan de boete in artikel 19 vermeld.
Hoe te handelen in
21. Ingeval er geschil zal bestaan tusschen de eigenaren
v~rschillen tusschen van aan elkander grenzende plaatsen over eenig baken of
e1genaren
· d er e1genaar
·
·
..
b ak ens
bakens. omtrent b ak ens, zal 1e
met twee getmgen
ZIJne
oprichten op zoodanige plekken als hij meent dat zij behooren
te staan. Deze bakens zullen niet als bewijs voor juistheid
kunnen dienen, maar slechts voorloopig gesteld worden.

1) Zie Gen. Instructien Baken Commissie gepubl. bij Gouv. Kennis,geving No. 369, d d. 22 December 1884, infra bl. 1311.
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22. In gevalle meerdere plaatsen aan elkander gelegen Baken Commissie
ziJ'n waarvan de bakens onbekend zijn, zal een der in Arti- zal op nieuw inspec· · .. op n1euw
·
·
t eeren en d e teeren
waar baken
kel ' 18 verme ld e commissien
mspec
onbekend zijn.
bakens bepalen.
23. Ieder, die zich schuldig maakt aan het vernielen, Vernielen, afbreken
fbreken of vervoeren van een baken vermeld in artt. 19 en of vervoeren van
a
JY
..
•
bakensstlafbaarmet
21, zal verbeuren eene boete van hoogstens ~10, of biJ met boete of gevangenis.
betaling gestraft worden met ten hoogste twee maanden gevangenisstraf.
24. De Landmeter-Generaal zal toezien, dat in den regel Twee meetdistr.. aan
twee aan elkander grenzende meetdistricten niet door een een elk. genzende met
..
door dez. Land meter
en denzelden land meter worden opgemeten, tenzlJ de omstan- worden opgemeten.
digheden hem noodzaken daarvan af te wijken.
25. De Landmeter-Generaal zal in overleg met de Regering, Landm. Generaal zal
zes weken voordat een meetdistrikt wordt opgemeten, in de naam van meetdistr.
d
h
d' en naam v. Land.
StaatsCO'l(;rant d oen pu blICeeren en naam van et meet IS- meter publiceeren.
trict, waar de opmeting zal beginnen, benevens den naam
van den Landmeter met het werk belast. Ingeval de eige- Hoe t.e ha?delen in
naren van bewoonde of onbewoonde plaatsen niet tegenwoor- afwezigheid van
dig zijn, zal de Landmeter met het werk doorgaan, volgens eigenaar.
aanwijzing van buren en andere personen, met de bakens
bekend, in overeenstemming met de omschrijving en de kaarten der aangrenzende gronden.
26. In geval van geschillen over bakens en lijnen tusschen Be~oeming .van
eigenaren van aan elkander gelegen plaatsen die niet door ar.biter 6.f! emd~e..
.
.
'
shsser biJ gesch1llen
wederziJdsche sch1kkmg kunnen vereffend worden, zullen de overbakensenlijnen
betrokken partijen aan elke zijde eenen arbiter ben evens eenen na teekening van
eindbeslisser benoemen, ten einde zoodanig geschil te doen acte van submissie. ·
beslechten, nadat eene acte van submissie in tegenwoordigheid van twee getuigen is geteekend 1).
De vorm dier acte van submissie zal door den Staats- Vorm van acte door
procureur opgesteld, door de Regering goedgekeurd, en op Staatsprocureur
..
opgesteld.
haar las t ge d ru k t moeten ZIJn.
27. Indien de arbiters, volgens Art. 26 benoemd, in Uitspraak V.· arbiters
hunne uitspraak omtrent het geschil, hun bij de acte van ~n~al e~. bmdend
. .
.
d
k
l
md1en ZIJ overeensubmissie (onderwerpmg) opge rag en, overeen omen, za zoo- komen.
danige uitspraak bindend en finaal zijn voor de betrokken
partijen, zoodat zij niet in hooger beroep kunnen komen.
28. In geval arbiters door partijen benoemd, niet over- Indien zij ~iet ?vereenkomen in hunne uitspraak, zal de persoon bij de acte van eenk~men 18. mtspr.
. . ( on d erwerpmg)
.
. db es11sser
.
b enoem d , fi nal e finaal.
van emdbeshsser
su bmiSSie
a ls e1n
uitspraak doen, waarvan geen appel za.l zijn.
29., De partijen zullen den in artt. 26, 27 en 28 ver- Partijen kunn. zaken
melden weg kunnen volgen,tenzij beide bij geschrift verklaren, vl 00 ~ Hd?f bebh~dndeen m 1en e1 e
aa f ZIJ.. en voor u:dk Fl~f ZIJ.. hunne zaak wensch en b ehan d eld overeenkomen.
te hebben volgens de wetten des lands.
30. Plaatsen die nog niet geinspecteerd zijn, of wier Ongeinsp. plaatsen
1) Zie V.R.BB. 21 Mei 1885, art. 184, en 25 Julij 1885, art. 989.
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nietgrooterdan3750 bakens onbekend zijn, zullen niet grooter mogen geinspecMorg.gei:nsp.worden teerd worden dan ten hoogste 3,750 morgen.
Geen private op31. Alle ]Jri vate opmetingen zullen niet geoorloofd zijn
D?:etingen geoorloofd tijdens de Generale Opmeting te rekenen van af de publicatie
tJJdent~
de Generale dezer wet. Slechts in dringende gevallen zullen de eigenaren
opme mg.
d

van plaatsen of hunne agenten, na aartoe verlof van de
Regering bekomen te hebben, het recht hebben de bedoelde
plaatsen te doen opmeten. 1)
Herroeping van
32. Alle vroegere wetten en Volksraadsbesluiten, in strijd
tegenstrijd. wetten. met de bepalingen dezer wet, worden bij dezen herroepen.
In werking treden
33. Deze wet zal van kracht zijn dadelijk na publicatie
der wet.
er van in de Staatscourant door de Regering.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.

Op last,
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 10 November 1884.

BIJLAGE

Tarief v. opmetingskosten zonder zegelregten.

1.

TARIEF VAN KOSTEN VOOR OPMETING, ZONDER
ZEGELREGTEN.
£ s. d.
100 morgen
8 0 0

200
300
400
500
600
700
800

uoo

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500

"
"
"
",,
"
"
"
"
"
"

"

"

"

"
"
"

"

8
9
9
10
10
11
11
12
12
12
13
14
15
16
16
17
17
18

10
0
10
0
10
0
10
0
10
10
0
0
0
0
0
0
10
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1) Zie Gouv. Kennil'lgeving, No. 330, dd. 17 November 1884, infr!N
bl. 1303, en V.R.B. 5 Aug. 1885, Art. 1193.
-
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£ s. d.
6000
6500
7000
7500
8000
8500
9000
9500
10000

18
18
19
20
20
21
21
22
22

"
"
"

"

,,"
"

"

"

10
10
10
0
10
0
10
0
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0

TARIEF VAN UITBETALING

aan Landmeters, voor opmetingen gedaan onder \V et No. 2, Tarief v. uitbetaling
1884, behalve in gevallen~ waar vooraf speciale over- aan Landmeters.
eenkomsten getroffen worden.

A.
Voor het verdeelen van een stuk land in aparte deelen Regtlijnige figuren
van vier of minder
van minder dan 10 morgen.
£ s. d . zijden.
1 15 0
Voor 2 perceelen te samen
3
2 5 0
" "
" 4
"
2 12 0
" 5 "
" "
3 0 0
" ieder "volgend" perceel,
"
Voor
niet een paralellogram zijnde
0 6 0
Voor ieder volgend perceel, een paralellogram
zijnde:
Boven
0 5 0
5 tot 50 perceelen
0 4 0
50
100
"
" 100 " 200
0 3 0
"
" 200 "
0 2 0
"
£ s. d. "
Voor
10 morgen 1 10 0
Voor 400 morgen 3 12 0
25
3 14 0
425
2 0 0
"
"
" 450
"
75
3 15 0
2 10 0
"
" 100
"
" 475
3 17 0
2 12 0
"
" 125
"
" 500
3 18 0
2 14 0
"
" 150
"
" 525
4 0 0
2 16 0
"
"
" 175
" 550
4 2 0
2 18 0
"
"
" 200
" 575
4 4 0
3 0 0
" 225
"
" 600 " 4 6 0
3 2 0
" 250
"
",.,
" 625
4 7 0
3 3 0
" 275
"
,," 4 9 0
650
3 5 0
" 300
" 675
"
4 11 0
3 6 0
"
" 32.5
"
" 700
4 12 0
3 8 0
" 350
" 725
"
"
4 14 0
3 9 0
" 375
"
"
" 750
4 16 0
3 11 0

"

"

"

"
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£ s. d.
Voor 775 morgen 4 17 0
4 19 0
800
"
" 825
5 0 0
"
" b50
5 2 0
"
" 875
5 3 0
"
" 900
t5 5 0
"
" 925
5 6 0
"
" 950
5 8 0
"
" 975
5 9 0
"
" 1000
5 11 0
"
" 1050
5 13 0
"
" 1100
5 16 0
" 1150
"
5 19 0
"
" 1200
6 1 0
"
" 1250
6 4 0
"
" 1300
6 6 0
" 1350
"
6 9 0
" 1400
"
6 11 0
" 1450
"
6 13 0
" 1500
"
6 15 0
" 15,50
"
6 18 0
" 1600
"
7 0 0
" 1650
"
7 2 0
" 1700
"
7 4 0
" 1750
"
7 6 0
" 1800
"
7' 8 0
" 1850
"
7 11 0
" 1900
"
7 13 0
" 1950
"
7 15 0
" 2000
"
7 16 0
" 2050
"
7 18 0
;,
" 2100
8 0 0
" 2150
"
8 2 0
"
" 2200
8 4 0
"
" 2250
8 6 0
" 2300
"
8 8 0
" 2350
"
8 10 0
" 2400
"
8 11 0
"
" 2450
8 13 0
" 2500
"
8 15 0
" 2550
"
8 17 0
"
" 2600
8 18 0
" 2650
"
9 0 0
"
" 2700
9 2 0
"
" 2750
9 4 0
" 2800
"
9 5 0
" 2850
"
9 7 0
" 2900
"
9 9 0
" 2950
"
9 10 0

"

"

£ s. d.

Voor 3000 morgen 9 12 0
3100
9 15 0
" 3200
"
" 3300
" 109 183 00
" 3400
" 10
" 3500
" 10 47 00
" 3600
" 10 10 0
" 3700
" 10 13 0
" 3800
" 10 16 0
" 3900
" 10 19 0
" 4000
" 11 1 0
" 4100
" 11 4 0
" 4200
" 11 7 0
" 4300
" 11 10 0
" 11 12 0
" 4400
" 11 1.5 0
" 4500
" 11 17 0
" 4600
" 4700
" 12 0 0
" 12 3 0
" 4800
" 4900
" 12 5 0
" 5000
" 12 8 0
" 5100
" 12 10 0
" 5200
" 12 13 0
" 5300
" 12 V5 0
" 5400
" 12 17 0
" 5500
" 13 0 0
" 13 ' 2 0
" 5600
" 13 4 0
" 5700
" 5800
" 13 7 0
" 13 9 0
" 5900
" 6000
" 13 11 0
" 6100
" 13 14 0
" 13 16 0
" 6200
" 6300
" 13 18 0
" 6400
" 14 0 0
" 6500
" 14 2 0
" 6600
" 14 5 0
" 6700
" 14 7 0
" 6800
" 14 9 0
" 6900
" 14 11 0
" 7000
" 14 13 0
" 7100
" 14 15 0
" 14 17 0
" 7200
" 7300
" 14 19 0
" 7400
" 15 1 0
" 15 3 0
" 7500
" 15 5 0
" 7600
" 7700
" 15 7 0
" 15 9 0
" 7800

"

"
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£ s. d.
Voor 7900 morgen 15 11 0
8000

"
"
"
",,
"

" 8100

"

8200

" 8300
" 8400

"
"
,,"
"
"

8500
8600
8700
8800
8900

"

"
"
"

15
15
15
15
16
16
16
16
16
16

13
15
17
19
1
3
5
7
9
10

£ s. d.
V oor 9000 morgen 16 12 0
9100
16 14 0
" 9200
" 16 16 0
" 9300
" 16 18 0
" 9400
" 17 0 0
" 9500
" 17 1 0
" 9600
" 17 3 0
" 9700
" 17 5 0
" 9800
" 17 7 0
" 9900
" 17 8 0
" 17 10 0
"" 10,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

"

Voor een getal morgen tusschen de 10 en 10,000, waarvoor Berekening van gehet tarief geenen prijs bepaalt, zal de prijs van het aan zoodanig tal .morgen niet in
getal in het tarief het naast voorkomende betaald worden.
Tanef bepaald.
Voor een getal morgens boven de 10,000 zal de prijs
berekend worden door den wortel van het getal morgens te
vermenigvuldigen met 0.175. Het product zal het aantal
ponden sterling zijn.

B.
In geval de figuur meer dan 4 zijden heeft, zal voor elke Voor figuren van
zijde 1/12 van bovenstaande som worden toegevoegd. Wan-meer danvierzijden.
neer figuren aan elkander gelegen zijn, moet elke zijde, die
zij gemeen hebben, voor de helft in rekening gebragt worden.

c.
Voor kromlijnige scheiding : - Voor een figuur kleiner Kromlijnige scheidan 10 morgen, 2 shillings per 100 voet, vervat in de denk- ding.
beeldige lijn omschreven in de instructie voor landmeters.
Voor figuren van 10 morgen en meer, £1 per 100 roeden, Voor figuren van 10
vervat in de denkbeeldige lij n.
morgen en meer.

D.
Voor iedere kaart van een perceel minder dan
10 morgen
Voor iedere kaart van een perceel boven 10 tot
75 morgen ... ... ... ... ... ... . ..
Voor iedere kaart van een perceel boven 7 5 morgen

£

s. d.

0

5

0 15

Voor kaarten en
0 a1gemeene plannen.
0

1 0 0

Voor een algemeen plan van perceelen minder dan 10 mor. gen ieder:
£ s. d.
Voor ieder perceel van 1 tot 10 perceelen ...
0 4 0
Boven 10 tot 50 perceelen
0 3 0

,"

50 " 100
100
enz.

"

"

0 2 0
0 1 0
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Algemeene plan voor elk figuur eener plaats mits
dit grooter daa 10 en kleiner dan 100 morgen zij
Boven de 100 morgen ...

s. d.

0 4 0
0

5 0

E.
Persoonlijke toelage
De landmeters zullen voor elke 36 mijlen afstands die
en reiskosten aan zij afleggen van hunne woonplaatsen of tijdelijke verblijfLandmeters betaal- plaatsen binnen deze Republiek gelegen, of, naar de plaats
baar uit afzonderlijke kas.
waar zij meting zullen aanvangen en terug, als persoonlijke

toelage ontvangen £2 2s., en voor reiskosten £1.
Deze gelden zullen betaald worden uit de kas, waarvan
in art. 16 van de wet melding gemaakt wordt.

F.
Tarief v. Staatmeter
Het tarief voor de Staatmeters zal, in overleg met den
zal door Regering Staatmeter-Generaal, door de Regering vastgesteld worden.
vastgesteld worden. Een som van £10,000 uit de kas, in art. 16 vermeld, zal
Bedrag beschikbaar. beschikbaar zijn voor de driehoeksmeting.

VOLKSRAAD SBESLUIT, 30 OCTOBER 1884.

Uitv. Raadsbesluit
recommanderende
vermindering van
spoorwegbelasting.

Art. 1109. Overeenkomstig verzoek van ZHEd. den
Staatspresident werd nu aan de orde gesteld ingevolge art. 19
van de Aanspraak, Uitv. Raadsbesluit art. 256, dd. 30 Oct.
1884, in overeenstemming met art. 822 van de Volksraadsbesluiten dd. 8 Oct. ll.
V oorgelezen werden het laatstgenoemde artikel en het
Uitv. Raadsbesluit, luidende als volgt :Art. 256.- Aan de orde
"Bespreking over de wenschelijkheid om tot gemoetkoming der burgers de Spoorwegbelasting voor het vervolg
met 1Os. te verminderen.
De Uitv. Raad nagegaan hebbende de lijst ingezonden
door den Thesaurier-Generaal van bedragen die naar alle
waarschijnlijkheid op de volgende begrooting niet weder zullen
voorkomen tot een bedrag van £57,720 14s. 6d.
'~Besluit uit dat bedrag te nemen alleen die sommen
waarvan de Uitv. Raad zeker meent dat op een volgende
begrooting niet zullen voorkomen, hetwelk uitmaakt een
bedrag van £47,720 14s. 6d. en op dien grond aan den Ed.
Achtb. V olksraad te recom:manderen de Spoorwegbelasting
voor het vervolg met 1Os. te verminderen, aangezien de geheele opbrengst dier belasting omtrent £15,000 is, en deze
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maatregel het vrijstellen van 1/3 dier belasting, alzoo slechts
£,5000 ongeveer, vermindering in de inkomsten zal te weeg
brengen.
Art. 1110. "De Raad gelet hebbende op Uitv. Raads- Goedkeuring door
besluit art. 256, ·dd. 30 October 1884, vereenigt zich dank- Volksraad.
baar met de beschouwing van de Regering en besluit, ter
verligting van de lasten des volks, de spoorwegbelasting te
verminderen met 10s. Deze bepaling in werking te treden Inwerking treden
met den aanvang van het nieuwe dienstjaar." 1)
der vermindering.

WET No. 3, 1884.
op de betere Administratie van den dienst op de Telegraphie
in de Z. A. Republiek.

Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den HoogEd.
Achtb. Volksraad, Art. 1214, 5 November 1884.

HOOFDSTUK I.
REGLEMENT

VOOR

DE TELEGRAAFDIENST.

ARTIKEL 1. De Regering der Z. A. Republiek heeft onder Regering uitsluitend
nadere opdragt van den Volksraad het uitsluitend regt Tele- regt tel~graafli~nen
1
graafiijnen op te rigten binnen de grenzen der Republiek, ~~e::e~ ~=~ :um~n
en ieder ander is zulks verboden, tenzij daartoe gemagtigd bliek.
epu
door die Regering. De verschillende ambtenaren benoodigd Ambtenaren door
voor de behoorlijke controle open werking van den TelegraafRegering aangeteld.
worden door de Regering aangesteld.
2. De Regering bepaald in welke plaatsen kantoren van Lijnen en kantoren.
den Staatstelegraaf worden gevestigd.
3. Den beambten tot de Telegraafdienst behoorende of Geheimhouding der
op de Telegraafkantoren werkzaam, is elke mededeeling om- telegrammen door
trent telegrammen, anders dan aan bevoegde personen, ver- ~~~r;;.zten onder
boden, en wordt dit verbod in hun ambtseed vermeld,
·
onverminderd de straffen volgens wet. Ook mogen zij, middelijk noch 6nmiddelijk anders dan ambshalve, nieuwstijdingen
aan nieuwsbladen bezorgen of tot de redactie dier bladen in
eenige betrekking staan.
1) Zie uitleg van
1885, gepubl. bij Gouv.

dit besluit bij Uitv. Raadbesluit dato 7 Januarij
Kei:misgeving No. 20, dato 26 Jan. 1885.
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Toegang tot de Sein4. De toegang tot de seinkamers is alleen geoorloofd aan
kamers alleen geoor- de personen die tot den Telegraafdienst behooren en aan hen
loofd aan beambten d'
·
'
·
of anderen met
1e van eene b"IJZOn dere vergunn1ng
van d en Staatssecretans
speciale vergunning. zijn voorzien, of wier toelating berust op eene algemeene

magtiging door de Regering verleend.
Diensttijd op de
5. Door de Regering van tijd tot tijd en naar gelang
telegraafkantoren. van omstandigheden te worden bepaald. 1)
Aanbieding der tele6. In plaatsen waar een Telegraafkantoor is gevestigd
grammen op plaat- warden de telegrammen alleen bij dat kantoor aangenomen~
sen waar kantoren
.
gevestigd
zijn of
It an d ere p l aa t sen k an d e Inzen
mg gesc h'1e d en d oor m1'd del

u·

a·

anders per post ver- van een aangeteekenden brief per post verzonden aan den
zonden aan Direct. Directeur van het naaste Telegraafkantoor, met insluiting van
van naaste kantoor. het bedrag verschuldigd voor de verzending van zulk telegram.
Rangschikking der
7. De telegrammen warden onderscheiden in a. Gouvertelegr. in 3 klassen. nements-; b. Dienst-, en c. Bijzondere telegrammen.
Uitleg wat Gouv.
a. Gouvernementstelegrammen zijn die verzonden door
telegrammen zijn.
de Regering en hoofden van departementen; deze

moeten door het hoofd van het departement onderteekend zij n.
b. Diensttelegrammen zijn die welke alleen betrekking
Wat Diensttelegrammen zijn.
hebben op den Telegraafdienst.
c. Bijzondere telegrammen kunnen door ieder partiWat particuliere
telegrammen zijn.
culier warden verzonden tegen betaling van het
vastgestelde tarief
Van afzender kan
Van den afzender van een bijzonder telegram kan worverlangd worden dat den verlangd dat hij de echtheid der onderteekening van het
hij
echtheid deraan- t eI egram aan t oone; bl"ft
. ge b re k e, d an wor dt·
nderteekening
1J h"1J d aar t oe In
~oont.
de overseining van het telegram geweigerd.
Voorregt van Gouv.
8. Gouvernementstelegrammen warden, zonder onderzoek
telegrammen.
naar den inhoud, door de telegraafbeambten overgeseind.
Talen waarin de
9. De telegrammen kunnen in iedere taal word en getelegrammen kun- steld waarvan de letters door de voorgeschrevene seinteekens
nen worden gesteld.
. '
(Morse's stelsel) kunnen warden overgebragt.
Holl., Fr., Duitsch of
N ogthans wordt bij voorkeur het gebruik van het HolEng. aanbevolen.
landsch, Fransch, Hoogduitsch of Engelsch aanbevolen.
Telegrammen in ge10. Telegrammen waarvan de inhoud geen zamenhanheim schrift betalen gende beteekenis heeft worden beschouwd als te zijn gesteld
dubbel tarief.
.
.
. f van
In
ge h e~m
e:ch n'ft . v'oor d ezen moet h et du b1.ue l t ane
gewone telegrammen warden betaald. Telegrafisten hebben het
regt den sleutel van het geheim schrift van particuliere
telegrammen op te eischen.
Lettersoort en waar11. Elk te verzenden telegram moet duidelijk geschreven
merkingen bij ver- zijn in letters en teekens, die door den telegraaf kunnen
anderingen.
word en overgeb ragt. u·1tsch rapping, verwijzingen, d oor h al'Ulgen, bijvoegingen of overscbrijvingen warden alleen toegelaten
wanneer zij behoorlijk zijn gewaarmerkt.
Verdere verzendin12. Een telegram aan het eindtelegraafkantoor ontvan-

1) Zie Kennisgeving dato 20 AQgustus 1885,
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gen voor de eene of andere plaats buiten de lijn, wordt per gen per post per
eerste post als dienstbrief aan den geadresseerden verzonden. dienstbrief.
13. De overseining van bijzondere telegram men wordt Op welke gronden
eweigerd wanneer de inhoud daarvan in strijd wordt ge- overseiningvan teleg
d
d 1
1'
.
grammen kan geoordeeld met e wetten es and, de pub Ieke orde of de weigerd worden.
veiEgheid van den Staat, en in strijd is met de publieke
zedelijkheid. In het verkeer binnen dezen Staat wordt van
iedere weigering terstond per telegraaf kennis gegeven aan
het Hoofd van het Departement met overseining van het
geheele aangeboden berigt, welk hoofd alsdan beslist tusschen
de telegraafbeambten en de belanghebbenden. Van beslissing Beroep op Regering.
door het Hoofd van het Departement is beroep op de Regering.
De inhoud van het telegram, hetzij afgewezen of overgeseind Kosten van opgeop beslissing van den hoogeren ambtenaar mao-0 allen wor- houden telegram
•'
den afzender teru""den medegedeeld aan den ambtenaar w1ens gezag worden betaald.
"'
ingeroepen. De kosten van een opgehouden telegram worden
den afzender terugbetaald.
14. De goede overeenkomst der telegrammen in het Overkomst d. telegr.
algemeen of binnen een bepaalden tijd wordt niet gewaarborgd. niet gewaarborgd.
15. Alleen Gouvernements- en Diensttelegrammen worden Vrijdom van Gouv.
kosteloos overgeseind en voor elke andere boodschap moet en diensttelegramvolgens tarief worden betaald, hetzij die verzonden in of men.
buiten kantooruren.
16. De Regering bepaalt van tijd tot tijd het bedrag te T~riefprijzen voor
worden gevorderd voor het overseinen van binnenlandsche h.~nnenl. !~legr. van
. .
tiJd tot hJd door
telegrammen ; voor telegrammen naar het bmtenland wordt Regering bepaald.
de prijs berekend volgens Conventie of Overeenkomst met Buitenl. telegr. volde respec~ieYo Staten of Landen gesloten.
gens Conventien.
17. Op elk kantoor moeten tarieven voorhanden zij n Tarieven ter raadter inzage van het pu bliek.
pleging op ~lk kantoor aanwez1g.
18 . Iedor afzender van een telegram kan h et antwoord Vooruitbetaling van
dat hij zijnen correspondent vraagt vooruitbetalen, met de antwoord.
opgave van het aantal woorden waarvoor hij vooruitbetaalt.
19. De afzender van een telegram kan vorderen dat de ~fzen~er kan kentijd van aflevering aan zijnen correspondent hem per telegraafmsgevmg van ont. . van tegen
vangstbetaling.
vorderen
wor de gemeId . V oor d 1•t me ld en l)e t aalt h''lJ d en pnJS
een telegram van tien woorden.
20. Voor alle bijzondere telegrammen geschiedt de be- Vooruitbetaling in
taling aan het kantoor van afzending in postzegels, welke postzegels die ~oor
/ / d e verzen d'mg moe t ambtenaar
vermepost zege1s d oor d en am bt enaar nog voor
tigd worden.
warden vernietigd. Zonder dat wordt geen telegram overgeseind.
21. Wanneer een kantoor, ten gevolge van afbrekingVerzendingvanteleder gemeenschap, niet bereikbaar is, dan wordt het telegram grammen bij storing.
verzonden tot het verst bereikbare kantoor, en de telegram
verder per eerste post verzonden ; is deze storing op het Ambtenaar verpligt
tijdstip van afzending bekend aan den ambtenaar in dat afzender kennis te
kantoor aanwezig, dan is hij verpligt den afzender hiervan geven.
in kennis te stellen.
22. Kwitantien voor betaalde kosten warden afgegeven Kwitantie voor be·
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taalde kosten tegen tegen voldoening
betaling van 6 pence. bedrag door den

van zes pence voor iedere kwitantie welk
afzender moet word en betaald in postzegels
terwijl de telegraafbeambte die zegels alsdan moet onbruik~
baar maken.
Bijbetaling van te
23. Wanneer later mogt blijken dat den afzender van
weinig berekende een telegram te weinig kosten van overseining zijn berekend
koste!l doorafzender is hij tot bijbetaling van het te weinig gevorderde en daarom'
verphgtend.
.
d er d e k osten van overTe veel betaalde
blJ. . bereken d e verp l'1gt . rr e vee l mgevor
geld en teruggeven. brenging (sein- en hestellingskosten) worden dan afzonderlijk
teruggegeven.
Aanvragen op ophel24. De afzender kan binnen driemaal vier en twintig
deringen als dienst- uren na de afzending en de geadresseerde binnen denzelfden
tellegramdmefn bbettiJ. d na de ontvangst van een telegram
de verbetering
vorsc 1ouw o
e aa 1.
.
baar indien. de fout deren van voor hem onverstaanbare u1tdrukkmgen. De vraag
bij afzender ligt.
en het antwoord betrekkelijk de verbetering van onverstaanbare uitdrukkingen worden bij de overseining als diensttelegrammen beschou wd en hehandeld; hlijkt het alsdan dat de
fout hij de afzender ligt, dan moet voor het overseinen weder
betaald worden even als voor een bijzonderen telegram.
Afschriften van
25. Aan den afzender of den geadresseerden worden op
vroeger verzonden hun verzoek deugdelijk verklaarde afschriften uitgereikt der
of ontvangen teletelegrammen, door hen aangeboden of ontvangen, mits het
grammen.
juisto tijdstip van aanbieding of ontvangst b~j het verzoek
wordt opgegeven en voor zoover de telegrammen nog voorPrijs van afschrift handen zijn. De prijs van een afschrift is een shilling Stg.
voor elke lOO
voor iedere honderd woorden of gedeelte daarvan. De a1dus
woorden.
te geven afschriften moeten door den applikant worden voorzien van postzegels tot het volle bedrag daarop verschuldigd,
en deze zegels door den ambtenaar die het afschrift geeft
worden onbruikmaar gemaakt.
Bewaring der tele26. De papierstrooken (Groen Morse) zoowel a1s de
grammen voor den minuten en de afschriften der binnenlandsche telegrammen
tijd van 12 maanden
·
d.
1
resp. drie jaren.
'worden mmstens twaalf maanden en 1e der met p aatsen
buiten dezen Staat gewisselde telegrammen minstens drie.
jaren na den dag der aanbieding of ontvangst bewaard, met
Vernietigd na dien de noodige voorzorgen tot verzekering van het geheim. Na
tijd.
verloop van dien tijd kunnen zij worden vernietigd.
HOOFDSTUK II.
Titel van Hoofd
van Departement.
Pligten van dien
ambtenaar.

27. Door de HEd. Regering wordt een hoofd voor het
departement Telegrafie aangesteld, wiens titel zal zijn "Hoofddirecteur van den Telegraafdienst. ''
Deze ambtenaar is belast met alles wat dit departement
betreft, en a1le telegraafbeambten zijn aan hem verantwoor:.
ding en gehoorzaamheid verschuldigd. Hij heeft ten alien
tijde toegang tot de verschillende kantoren, inzage van de
boeken, papieren, minuten, papierstrooken, enz., enz., en
legt jaarlijks of zoo dikwijls de Regering zulks verlangt een
behoorlijk verslag van dit departement aan de Regering voor.
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De Landdrosten kunnen ex-offiC1:o aangesteld worden als Landdrosten. kunvertegenwoordigers van den Hoofd-Directeur ten einde onder nen ex-officw aan. t t e h ou d en op d e b eh oor1"1
. gesteld
worden als
dezen toez1g
lJ m p1'1gt svervu111ng
plaatsvervangers.
der ondergeschikte telegraaf beambten.
28. Aan elk telegraafkantoor wordt door de Regering De rekenpligtige
een direkteur aangeste1d. Deze is belast met het telegrafeeren, ambtenaren.
het bijhouden der schrifturen, het rekenp1igtig beheer betreffende, met de verantwoording der ontvangsten en verder met
alles wat den goeden loop der werkzaamheden betreft. De
overige ambtenaren van het kantoor staan onder zijn onmiddelijk bevel.
29. Aan de telegraafkantoren warden verschillende Van de schrifturen
betrekkelijk het
schrifturen gehouden, als:
overseinen, voorbija. Bladen van overgeseinde berigten en vooruitbe- gaan en ontvangen
van berigten.
taalde antwoorden;
b. Bladen van ontvangen en voorbijgegane berigten
alsmede van vooruitbetaa1de antwoorden;
c. Dagboek;
Boeken te worden
·d. Kasboek, en verder zu1ke staten als van tijd totgehouden.
door het hoofd van het departement worden bevo1en uit te maken, onder goedkeuring der Regering, en die, 't zij weke1~jks of maandelijks, moeten warden ingezonden aan 't hoofd van het
departement, naar gelang de vereischten voor een
goed bestuur zu1ks vorderen.
30. Deze Wet treedt in werking dadelijk na publicatie In werking treden
in de Staat;;cmtrant, overeenkomstig de bepa1ingen van het dezer wet.
laatste ge(lee1~e van art. 77 van· het Reg1ement van Orde. 1)
S. J .. P. KRUGER,
Staatspresident.
Op last,

W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gou vernemen tskan to or,
Pretoria, 10 November 1884.

1)

Van

1882,

zie ante

bl. 1088.
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WET No. 4, 1884. ,
TER VOORKOMING V AN SMOKKELHANDEL IN
GEWEREN, AMMUNITIE, ENZ,

Goedgekeurd bij besluit van den Ed. Achtb. Volksraad,
Art. 1118, dd. 31 October 1884.)

Handel in ammuni~
tie enz. bij Regering. van

ARTIKEL 1. De handel in ammunitie en alle soorten
vuurwapenen zal uitsluitend in handen der Regering

zijn.

2. Niemand zal toegelaten worden, tenzij daartoe gemachtigd door de Regering, schietkruit van welk soort ook
dMer Repkubl~ekt belet. binnen de grenzen van dezen Staat te verkoopen, verruilen
ag oo me ovtr
.
..
h
k
d
h d
grenzen vervoerd
of op eemge WIJze, oe oo genaam , te ver an elen, hetzij
word en.
aan eenen burger of blank en in won er of aan een kleurling
binnen dezen Staat, of eenig schietkruit of andere ammunitie
of wapens over de grenzen van dezen Staat te vervoeren,
met het doel om dezen aan eenen kleurling te verkoopen
of op eenige wijze hoe ook genaamd, te verhandelen of over
te maken, onder welke benaming ook, wanneer het blijkbaar zal zijn, dat zulke overmaking niet ter goeder trouw,
Bepalingen van Wet maar voor eenige voordeelige consideratie geschiedt. Te dezen
No. 6, 1873, blijven aanzien blijven de bepalingen van Wet No. 6, Anno 1873, 1)
van kracht.
van kracht.
Verkoop of ruil van
3. Niemand zal toegelaten worden eenig geweer, pistool
geweren pistol~n
of and er vuurwapen, kruit, lood, geweersteenen of percussieenz. aan kleurlmgen dop,ies aan eenen kleurling binnen dezen Staat te verkoopen
belet.
J
'
••
of op eene andere WIJze te verhandelen of te geven, dan de
Regering alleen. De regeling dienaangaande wordt aan de
Regering overgelaten.
Regering gemagtigd
4. De Regering is gemachtigd aan getrouwe Naturellenaan Naturellen-Op- Opperhoofden of Bondgenooten zekere hoeveelheden ammu~f;i~o~rt~n s~:_~u- nitie en vuurwapenen naar haar goedvinden af te staan,
behoudens verslag aan den Volksraad.
Vervoeren van am·
5. Niemand zal toegelaten worden meer ammunitie of
munitie of vuureenig geweer of ander vuurwapen door dezen Staat te ver~~E~~~ ~~~~ ~fg:n voeren, dan noodig zal zijn voor zijn eigen gebruik, zonder
g~bruik belet.
eene schriftelijke order of authorisatie van den Staatspresident. Deze order zal zijn in den vorm, in Schedule A vervat.
Ambtenaren gereg6. Ieder Landdrost, Vrederechter, Veldcornet of eenig
tigd wagen, karr~~ ander ambtenaar van dezen Staat zal wanneer hij gegronde
enz, onder susp1c1e d
h h ebb en om te gelooven,
'
te onderzoeken en re enen moc t
dat er op een wagen,
in beslag te nemen. kar of rijtuig, paard of ander dier eene hoeveelheid kruit
of andere krijgsbehoeften geborgen of geplaatst zijn of verVerkoop of ruil van

kruitbinne~grenzen

1) Zie ante bl. 517.
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voerd worden in strijd met de voorzieningen dezer wet, gerechtigd zijn deze te onderzoeken, en indien hij zulks vindt,
in beslag te nemen, en den persoon of personen, ouder wier
toezicht of bewaring hij het vinden mocht, gevangen te nemen
en dadelijk voor den Landdrost van het district te brengen.
7. Ieder persoon, die schuldig zal bevonden word en aan Strafbepaling in
eene overtreding tegen eene der voorzieningen dezer wet, zal geval v. overtreding.
onderworpen zijn aan eene straf van geldboete~ niet minder
dan £10 Sterling en niet meer dan £1000 Sterling, of van
gevangenis met of zonder harden arbeid voor een tij d van
niet minder dan een maand en niet meer dan 15 jaren, met
verbeurdverklaring van alle in beslag genomen krijgsbehoeften en het middel van vervoer dezer ten behoeve van den
Staat.
8. De helft van elke geldboete, die onder de voorzie- Helft der boete aan
ningen dezer wet geheven wordt zal door den Landdrost ofaangev~r indien bin.
'
G
nen dne maanden
Rechter, die ze ontvangt, namens het ouvernement worden geeischt.
uitbetaald aan den persoon, die de eerste informatie zal hebben gegeven, die tot veroordeeling van den overtreder zal
hebben geleid, mits hij die binnen drie maanden na den
datum van het vonnis eischt.
9. Bij elke overtreding dezer wet zal een voorloopig Voorlo?pig onderonderzoek worden gehouden en de. stukken naar
den Staats- tredmg
zoe~ biJ elke over.
en stukken
procureur worden gezonden, ten emde te beshssen voor welk aan Staatsprocureur
Hof de zaak zal dienen of anderzins.
ter beslissing.
10. Alle Wetten, Ordonnantien of bepalingen in strijd He.~r~eping v. tegenmet deze Wet word en hiermede herroepen.
stnJdige wetten.
11. Deze Wet zal van kracht zijn dadelijk na publicatie. In werking treden
der wet.
S. J. P. KRUGER.
Staatspresident.
Op last,
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gou vernemen tskan to or,
Pretoria, 24 November 1884.

SCHEDULE A.
De Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Republiek geeft Schedule van permit
hiermede verlof aan N .N ., wonenen d e te ........................ , voor
k . vervoer van
..
om . . . . . . . . . . . . . . .pon d en Sch'1etk ru1't, ..................... geweren, rmt en ammumtie.
·::· .............. ponden lood, ............... , .. percussiedopjes op
ZIJnen wagen te vervoeren van .. .. . .. .. .. .. .. naar ............. ..
(Handteekening.)
(Datum.)
82
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VOLKSRAADSBESLUIT, 1 NOVEMBER 1884.
Goedkeuring .van

Art. 1135. "De Raad besluit zijn goedkeuring te hechten
het Supplementair Tractaat, .den 17 Mei 1884 gesloten
mettusschen de vertegenwoordigers van de Regering der ZuidAfrikaansche Republiek en van de Portugeesche Regering en
aan het Protocol tusschen dezelfde contracteerende partijen
van dezelfde dagteekening. ''

Suppl~m.e~1a~rTrac- aan

~~;tuga~~

4

'

VOLKSRAADSBESLUITEN, 3 NOVEMBER 1884.
Art. 1161. Ingevolge verzoek van Z.H.Ed den StaatsIn werking stelling
van Wet No. 1.1' president werd naar aanleiding van Art. 19 van de aanspraak
1883
jaar. • voor nog een Regerings Missieve dd. 1 November aan de orde gesteld, uitsprekende den wensch der Regering dat Wet No. 11, 18t;3, 1)
op de Stadsraden, die op 24 Julij 1883, slechts voor een
jaar in werking gesteld werd, wederom voor een jaar in
werking gesteld moge warden.
Art. 1162. Zonder bespreking van de zaak hechtte de
Raad met eenparige stem men zijn goedkeuring aan het voorstel der Regering nog een jaar in werking te stellen. 2).
Art. 1165. Ingevolge Art. 19 der aanspraak werd nu
aan de orde gesteld Uitv. Raadsbesluit Art. 267, dd. 1 November 1884, vervat in eene missieve van de Regering van denzelfden datum, onder BB. 1047/84 (V.R.R. 303/84) en die
werd voorgelezen. Het Uitv. Raadsbesluit luidde als volgt:
Art. 267. Aan de orde minute R. 2440/92 inhoudende
voorgestelde nieuwe Post Conventie door de Regering van de
Kaap Kolonie.
De Uitv. Raad gezien hebbende het advies van den
Postmeester Generaal, zoowel als het advies van den Staatsprocureur.
RegeringrecommanBesluit, den H.Ed. Volksraad voor te stellen de Regering
deerd Postconv~ntie te magtigen deze nieuwe Conventie ten spoedigste met de
me~ Kaapkolome te Regering der Kaapkolonie te sluiten
slmten.
·
Regering gemagtigd
Art. 1166. De Raad gelet hebbende op Uitv. RaadsbePostconve~tie met sluit Art. 267, dd. 1 November 1884, en op de nu voorKa~pkolome af te gestelde Postconventie met de Regering van de Kaapkolonie,
slmten.
b I .
es u1t:
a. de Regedng te magtigen tot het sluiten dezer Con·
ventie; 3)
- - - - - - - - - - - ----------·-·1)
2)
3)

·-----

Zie ante bl. 1214.
Zie verder V.R.B. 29 Julij 1885, Art. 1066 en Wet No. 10,
Zie Post Conventie met Kaapkolonie S. C. 18 Maart 1885.

1886.
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b. de Regering te autoriseeren om het binnenlandsch Binnenlandsche
posttarief daarmede in overeenstemming te bren- posttarief daarmede
gen ; 1 )
in overeenstemming.

c. de Regering te magtigen dergelijke Conventie aan Regering gemagtigd
te gaan met de Regeringen van den 0. Vrijstaat 2) Conventie aan te
gaan met de Reg. v.
t 1 3)
en N a a ·
O.Vrijstaat en Natal.

No. 310.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
TER algemeene informatie worqt hiermede bekend gemaakt dat de Regering, ingevolge de magt haar toegekend
door art. 1 der Bijlage van Wet No. 1, 1883, 4) zooals goedgekeurd en bekrachtigd door den HEd. Achtb. Volksraad op
den 27 October 1884, besloten heeft dat de claims kunnen
warden verkregen op een stuk Gouvernementsgrond gelegen
in het District Lijdenburg en begrensd als volgt : "Van af de Tafelkop, zijnde het Z. W. hoekbaken van Omschrijving van
de gemeten GouvernementsO'ronden
in een regte liJ'ngronden ?innen
0
•
.•
welke claimS verkrenaar het Sp1tskopbaken dezer grond, nabiJ de Kroko- gen kunnen worden.
dilrivier van daar met de lijn der Gouvernementsgronden tot aan de Krokodilrivier, van daar de
Krokodilrivier af tot aan de samenloop der Kaaprivieren met de Krokodilrivier, van daar in een regte
lijn zuidwaarts tot aan de lijn der gemeten Gouvernementsgronden, van daar westwaarts langs de lijn der
gemelde grond over Saddleback baken Deardshill naar
Tafelkop."
Alle gronden waarop concessie gegeven of beloofd zijn Welke gronden zijn
en gronden in questie warden uitgezonderd.
uitgezonderd.
Het aanwezig zijn van goud wordt door de Regering Aanwezigh. v. goud
niet gewaarborgd.
niet gewaarborgd.
De aanvragen tot het verkrijgen van delvers-licenties Aanvragen aan
moeten gerigt worden aan Goudcommissarissen.
Goudcommissaris.

Op last,

W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gou vernemen tskan to or,
Pretoria, 5 November 1884.
. 1). Zie Gouv. Kennisgeving No. 368, dd. 17 December 1884, en Ken·
msgevmg van den fung. Postm. Generaal, dd. 17 Maart 1885.
2) Zie Post Conventie met 0. Vrijstaat S. C. 18 Maart 1885.
3) Zie Pof'Jt Oonventie met Natal, S. C. 30 Dec. 1885, No. 258, en
Kennisgeving van den Postm. Generaal dd. 30 December 1885,
4) Zie ante bl. 1276.
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No. 322.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
Besluit om. Gouv.
TER algemeene informatie wordt hiermede bekend ge:plaatsen op aanvraag maakt dat de Regering bij besluit van den Uitv. Raad art
m huur te geven
·
'
·
onder zekere voor- 272, dd. 7 November 1884, heeft vastgesteld dat Gouvernewaarden.
ments gronden op aanvraag zullen in huur gegeven warden

voor veeweide, tot tijd en wijl de verpachting bij publieke
veiling, zooals bepaald door den Edel Achtb. Volksraad
plaats vindt, en wel onder de navolgende voorwaarden :~
Voor opgemetene
1. Door een landmeter opgemeten gronden tegen £1
plaatsen.
(een pond sterling) per maand.
Voor onopgemetene
2. Niet door een landmeter opgemeten gronden tegen
plaatsen.
10s. (tien shillings sterling) per maand.
Voor uitvalgronden.
3. Kleine stukken grond uitgevallen tusschen plaatsen
en nog niet door landmeters opgemeten, tegen
5s. (vijf shillings sterling) per maand.
Huur opzegbaar
Het dient echter wel verstaan te warden dat de huur
dade~i~k na publieke dadeliJ'k na verpachting biJ' publieke veiling opzegbaar zal ziJ'n.
opve1lmg.
Op last,
\V. EDUARD BOK,
Staa tssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 10 November 1884.

VOLKSRAADSBESLUITEN, 10 NOVEMBER 1884.
Steenkolenmijnen
op Gouv. gronden
onder licentie uit
te geven.

Art. 1273. "De Raad, gelet hebbende op de concessie
thans aan de orde, 1) besluit die af te keuren, en draagt aan
de Regering op de steenkolenmijnen op Gouvernements
gronden uit te geven onder licentie, de grootte der claims
en licentieprijs door de Regering te bepalen."

Art. 1288. "De Volksraad, gehoord het rapport zijner
commissie, vereenigt zich met haar gevoelen, en besluit:
Regering opgedra"1. De Regering op te dragen zonder uitstel zooveel
gen grond~n voor gronds te doen meten, dat deze in staat is ieder, die met
compensatle te doen d
..
d ermg
·
opmeten.
e 1IJnsveran
tussc h en W akk erstroom en L"d
IJ enburg,
volgens Volksraadsbesluit, art. 2.5, dd. 26 Mei 1873, 2) aa~
spraak op compensatie heeft, schadeloos te stellen en dat m
dier voege dat zij het regt heeft, al ware het slechts een
gedeelte eener plaats, te geven.
1) Aangezocht door Dr. Haevernich voor het prospecteeren en latere
bewerking van kolenvelden aan de Kaap.
2) Zie ante bl. 516 en aanteekening 1, aldaar.
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"2. Met betrekking tot compensatie bij de grensverande- Regering zal onder·
ring tusschen den Oranje Vrijstaat en deze Repub1iek derzoeken wie wettig
·
· we tt'1ge aanspraak compensatie
aanspraak heeft
Regermg
op t e d ra?en t e ~"? d erz~e k en,. Wl~
bij deop
heeft op compensat1e, en blJ wettlg bevmd1ng der aanspraken, grensverandering
de compensatie te geven, a1 ware het s1echts met een gedee1te tusschen 0. Vri)staat
en verder van de verrigtingen in dezen vers1ag en
deze Re~ubhek
eener p1aats
c
'
compensatie
gevenen
te doen aan den Vo1ksraad jn de eerstvo1gende gewone zitting.
·
"3. Met betrekking tot compensatie van p1aatsen door Regcring opgedrade Conventie van 1881 buiten deze Repub1iek gevallen, dergen commissie te
·
· · t e b enoemen, d'1e d e derzoek
benoemenenom
onRegermg
op t e d ragen eene commlSSle
rapport
zaken betreffende de p1aatsen, waarvoor compensatie gegeven te doen.
worden moet, onderzoeke, de waarde der p1aatsen taxeere,
en een gespecificeerde opgave daarvan door de Regering doe
aan den Vo1ksraad in de eerstvo1gende gewone zitting.
"4. Met betrekking tot de p1aatsen, die op de 1ijn Griqua- Reg. opgedragen met
land-West buiten deze Republiek gevallen zijn, en waarvoorKol. Rege~. wegena
· gegeven wor d en moet, der R egerm~
· op te d ragen compensabe
cornpensat1e
z. w. grenzenopte
over deze zaken te onderhande1en met de Regermg der Kaap- onderhandelen en
ko1onie en van de (rmderhandelingen in de eerstvolgende ge- verslag te doen.
wone zitting van den Vo1ksraad vers1ag te doen."
Art. 1289. Na een verdaging van 15 minuten "besloot Reger. opgedragen
de Raad verder eenparig de Regering op te dragen de memo- memories. dienover. b"lJ d en R aa d mge
· d'1end 1n
· zak e verzoek om compensat'1e eenkomstig
nes
woorden. te beant•
,
voor verlies van gronden te beantwoorden in overeenstemming met de desbetreffende bes1uiten nu door den Raad
genomen."
VOLKSRAADSBESLUIT, 11 NOVEMBER 1884.
Art. 1295. De Vo1ksraad den brief van de Regering, Hartingsburg en
dd. 8 October, omtrent een dorp voor Waterberg met de Ni~lstroom zullen
daarbij gaande stukken in overweging genomen hebbende, beeidkelanaradlsbdl~rpen
IJven.
. d at zoowe1 Hartlngs
. b urg 1) a1s N"1
r van Landdrost
bes1mt
lJ stroom a1s dorpen v
Zetel
in het district Waterberg verk1aard zullen b1ijven en dat de n.a keuze der RegeLanddrostzete1 za1 zijn daar waar de Regering zu1ks 't noo- rmg.
digst acht.
VOLKSRAADSBESLUIT, 12 NOVEMBER 1884.
Art. 1316. Aan de orde:
De laatste c1ausu1e van het Uitv. Raadsbesluit.
Vierde wijk in distr.
De Raad vereenigde zich eenparig met de aanbeveling Middelburg omvatom een vierde wiJ'k in het district Midde1burg te verk1aren den
tendegoedgekeurd.
Mapochsgronomvattende alle Mapochs gronden. 2)
Zie Proclamatie dd. 11 December 1882,ante bl. 1146.
Zie Proclamatie, dato 28 Maart 1885, bepalende grenslijnen van
meuwe wijk, infra bl. 1318,
.

1)
2)
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No. 324
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
Publicatie v. Bijlage
TER algemeene informatie wordt hiermede de ondertot Wet No. 4,1882. staande "B~jlage tot Wet No. 4, 1882" 1) gepubliceerd, zooals

goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den E. A. Volksraad, art. 1285, dd. 10 Nov. 1884.
In termen van art. 3 dezer Bijlage zal later warden bepaald wanneer ze in werking treedt.
Op last,
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gou vernemen tskan to or,
Pretoria, 17 November 1884.

Art. 1286.

R. 5280/84
BIJLAGE TOT WET No. 4, 1882.

Niet Port. goederen
ARTIKEL 1. Alle goederen niet van Portugeeschen oardoor ~oren<;o Mar- sprang, te Loren9o Marques ingeklaard, zullen in transito
ques mgev. kunnen door het grondgebied der Z. A. Republiek kunnen warden
tegen 3 p. ad valorem
.
door de Republiek vervoerd tegen betalmg van een doorvoerregt van 3 percent
vervoerd worden. ad valorem, op de volgende voorwaarden:
Port. Gouvernement
a. Dat het Portugeesche Gou vernement van Loren90
verrscbaft zekerheid
Marques de Z. A. Republiek zekerheid verschaft
door eiscben van
d oor h et e1sc
· h en van een b orgtogt, te ste11en door
borgtogt te Loren<;o
Marques.
twee ter goeder naam en faam bekende personen,

Bedrag van borgtogt

Terugeiscbing van
borgtogt binnen 5
maa.nden.
Certifikaat van Port.
Consul gecontrasigneerd door Insp.Generaal van invoer.

v66r dat de hierboven bedoelde goederen het tolkantoor te Loren9o Marques verlaten.
b. Deze borgtogt zal moeten gesteld worden voor een
som gelijkstaande met vijfmaal het bedrag der
inkomende regten, die door de Z. A. Republiek
zouden worden gevorderd indien de goederen
waren bestemd voor de Republiek zelve.
c. De borgtogt moet worden terug geeischt binnen
den tijd van 5 maanden, te rekenen van den dag
dat de goederen het tolkantoor te Loren9o Marques
hebben verlaten, en zal warden teruggeven of
vernietigd op vertoon van een certificaat dat de
hierboven bedoelde goederen zijn doorgegaan naar
een bepaald te noemen Staat of landstreek, af te
geven door den Portugeeschen Consul jn de Z. A.
Republiek en gecontrasigneerd door den Inspec1) Zie ante bl. 1099.
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teur Generaal van Invoer, of een ander daartoe Verval vansecuriteit
van Regeringswege aangewezen ambtenaar. Is ten ~ehoeve der Rebinnen de genoemde 5 maanden hier aan nietPb1?bhek indiendniet
. .
nnen 5 maan en
voldaan, dan vervalt de gestelde secunte1t ten gelost.
behoeve der Z. A. Republiek, tenzij de Regering
der Z. A. Republiek, om redenen van billijkheid,
dispensatie mogt verleenen.
2. De geheele verdere regeling van dezen doorvoer zal Verdere regeling
geschieden door den Staatpresident, met ad vies en toestem- doorStaatspresident
ming van den Uitvoerenden Raad 1).
3. Het tijdstip waarop deze Bijlage in werking treedt, Tijdstip van in werzal door den Staatspresident worden bepaald en in de Staats- ~ing treden door
courant worden gepubliceerd. 2)
taatspres. bepaald.
4. Deze Bijlage zal alleen zoo lang van kracht zijn als Deze Bijl. van kracht
in de Portugeesche Provincie Mozambique een regeling be- zoolang ~n de Prov.
.
d .
t'k l
d Mozambique de verstaat waar d oor d e vervu 111ng van e 111 ar 1 e 1 genoem e vulling van art. 1
voorwaarden gewaarborgd is.
gewaarborgd is.
5. De Regering heeft de magt om, indien zulks in het Regering heeft magt
belang des lands mogt blijken te zij n, doorvoer toe te staan doorvoer toe te staan
.
l"k
l
l .
tegen 3 pOt. op goetegen betaI mg van een ge lJ aanta percenten a s 1n art. 1 deren van elders dan
genoemd, ten aanzien van goederen aangevoerd worden, van P.rovincie Mozamandere zijde dan van de Provincie :Mozambique.
bique komende.

No. 330.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.

KENNISGEVING AAN LANDMETERS.

HIERMEDE wordt kennis gegeven krachtens Art. !31 Geene kaarten van
van \V et No. 2 1884 3) dat geene kaarten van opmetingen opm6ltingen na 4
' d meter
'
December 1884 door
na d en 4d en D ecemb er 1884 nog Landmeter-Gen.
te
waaraan d e Lan
bezig zal geweest zij n, door den Landmeter-Generaal zullen word en goedgekeurd
mogen worden goedgekeurd, behalve de opmetingen die in
termen van Wet No. 2, 1884, zullen zijn geschied en van
reeds gemetene plaatsen.
Op last,
W. EDUARD BOK,
S taa tssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 17 November 1884.
1)
3)

en 2) Zie Gouv. Kennisgeving No. 137, dd. 30 Junij 1885.
Zie ante bl. 1286.
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· No. 327.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
TER algemeene informatie wordt het onderstaande besluit van den Uitv. Raad hiermede gepubliceerd.
Op last,
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernen:rentskantoor,
Pretoria, 18 November 1884.
UITV. RAADSBESLUIT, ART. 281, dd. 14 NOVEMBER 1884.
Art. 281. Aan de orde: Bespreking over de voorwaarden, waarop voor het vervolg Goud-concessies zullen verleend
worden op private plaatsen, ingevolge art. 18 van de Bijlage
van de Goudwet, No. 1, 1883.
Voorwaarden van
Besloten :-Dergelijke concessies voortaan uit te reiken
concessies gelijk die op voorwaarden geheel overeenkomstig als verleend aan den
op de plaats "Twee-h
fontein, verleend
e.er, Alfre d Ebd en, v~n K aap~ t ad., op.. d e p laat s "T
.. weeJ,+·~nmet zekere bijvoe- te~n, No. 24, gelegen 1n het d1stnkt LIJdenburg, WIJk Ohngging.
stadsrivier, in de Z. A. Republiek, den 24sien Januarij 1884,
gepubliceerd in Staatscourant No. 157, dd. 14 Februarij 1884,
met bij voeging in art. 5 dier concessie, en wel aan het slot
daarvan, van de woorden : "tenzij wettige redenen zulks
verhinderen," en dit besluit bij wijze van Gouvernements
Kennisgeving ter kennjs van het publiek te brengen.

PROCLAMATIE
DOOR ZIJN HOOG-EDELE DEN STAATSPRESIDENT.
NADEMAAL bij de Regering aanzoek is gedaan voor
een Distriktsraad in het distrikt Lijdenburg, en aangezien
Art. 7 van Wet No. 6, 1883, 1) zijnde de Wet op Distriktsraden, bepaalt dat de tijd en wijze waarop de verkiezing in
ieder Veldcornetschap plaats zal vinden bij afzonderlijke
proclamatie door den Staatspresident zal worden geproclameerd.
Oprigting van DisZoo is het dat ik namens de Regering der Zuid Afritrictsraad voor Lij- kaansche Republiek, hiermede proclameer, verklaar en bekend
denburg goedgemaak, dat in termen van Wet No. 6, 1883, ik vaststel en
bepaal, dat in het distrikt Lijdenburg, een Distriktsraad zal
Inleiding.

1) Zie ante bl. 1190.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

1305

1884]

zijn en dat de verkiezing van leden voor den gemelden keurd en tijd van
Distriktsraad zal plaats vinden in de verschillende wijken kiezing bepaald.
van het distrikt Lijdenburg, onder Voorzitterschap van de
Veldcornetten, van af den 2den tot en met den 14den dag
van Januarij 1885.
GOD BEHOEDE LAND EN VOLK!
Gegeven onder mijne hand, op heden den 25sten dag
van November 1884.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 25 November 1884.

No. 346.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
OVEREENKOMSTIG art. 15 van Wet No. 2, 1884, 1) Gcdeeltelijke betawordt hiermede bekend gemaakt, dat de eigenaar of eigenaren ling van meetkosten
van eene niet gemeten plaats of gedeelte daarvan zal, of voor elke plaats.
zullen, ten einde de kosten voor de Generale Opmeting te
dekken, de jaarlijksche betaling aan de Opmetingskas van
£2 1Os. voor elke plaats betalen, totdat het volle bedrag van
de meetkosten zijner plaats of plaatsen, ten kantore van den
Landdrost van het district zal zij n betaald.
Elke eigenaar zal de grootte zijner plaats bij gissing Indien plaats tegroot
bepalen en wanneer het b~j de Generale Opmeting moge geschat, zal geld teblijken dat de plaats te groot is geschat, zal het bedrag, reeds r-:;g betaald worden.
te veel opbetaald, word en terugbetaald. Indien de plaats te Indien te klein moet
klein is geschat, zal de eigenaar moeten betalen totdat het eigenaar volle bevolle bedrag, voor de grootte vastgesteld, gestort is.
drag betalen.
De betaling te worden geregeld volgens onderstaande Betaling geregeld
schaal van kosten voor opmeting, zonder zegelregten :volgens aangehechte
schaal.

£
100 morgen 8
200
8
"
300
9
"
400
9
"
500
10
"
600
10
"
700
11
"
800
11

"

s.

d.

0 0
10 0
0 0
10 0
0 0
10 0
0 0
10 0

-£
900 morgen 12
1,000
12
"
12
1,500
"
13
2,000
"
14
2,500
"
15
3,000
"
16
3,500
"
16
4,000

"

s.

0
10
10
0
0
0
0
0

d.
0
0
0
0
0
0
0
0

1) Zie ante bl. 1284.
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4,500 morgen 17 0
17 10
5,000
"
18 0
5,500
"
18 10
6,000
"
18 10
6,500
"
19 10
7,000

"

d.
0
0
0
0
0
0

[1884

£ s. d.
7,500 morgen 20 0 0
8,000
20 10 0
"
8,500
21 0 0
"
9,000
21 10 0
9,500
22 0 0
"
10,000
22 10 0

"

Op last,
\V. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.

Gouvernementskantoor,
Pretoria, 25 November 1884.

GENERALE INSTRUCTIE VOOR DEN
STAATMETER-GENERAAL.
staatmeter-Generaal
ARTIKEL 1. Er bestaat een Staatmeter-Generaal als Hoofd
hoofd van depa~te- van ,het Staatmeter-Generaals Departement, en zoovele Staatment en aanstellmg meters als door ZHEd. den Staatspresident zullen warden
van Staatmeters.
t ld l)

aanges e .

Staatmeter-Gen. ver2. De Staatmeter-Generaal is verantwoordelijk aan ZHEd.
antw. aan President. den Staatspresident en ontvangt zijne orders van ZHEd.
Staatmeter-Generaal
3. De Staatmeter-Generaal zal aan de Staatmeters de
zal instructien geven noodige instructiE:in geven omtrent de meting der groote drieaan Staat~eters.
hoeken ; onderzoeken of het werk der Staatmeters behoorlijk
Verdere phgt~n.
. tntgevoer
.
d ; d e geograp h'1sch e 1engt e en b ree d te d er tngono·
IS

metrische stations van de driehoeken bepalen en het toezicht
houden over het vervaardigen van eene algemeene landkaart.
Staatm.-Gen. tevens
4. De Staatmeter-Generaal is tevens belast om een register
belast om register te te · houden van de wetenschappelijke waarnemingen gedaan
houden ."Yan weten- door de Staatmeters alsmedo van alle waarnemingen in verschappellJke waar.
'
.
band met de dnehc<~ksmetmg.
nemingen.
Staatmeter-Generaal
5. De Staatmekr-Generaal is bewaarder van de instrubewaarder v. instru- men ten in gebruik 1>ij de driehoeksmeting, en zal toezien dat
n;te~lten e~e z!fv!oe- zij in behoorlijke order van zijn kantoor zullen afgegeven
Zig over
z
.
l"k
..
d
d
houden.
wor den en Insge
IJ s wanneer ZIJ terug gezon en wor en.
Jaarl. verslag van
6. De Staatmeter-Generaal doet jaarlijks in de maand
~taatmeter-Gener~al Maart een verslag aangaande de driehoeksmeting en wat
m Maart,. van dne- daartoe behoort · en wanneer de driehoeksmeting afgeloopen
hoeksmetmg, enz. .
. '
.
Is, een volledig verslag van alle waarnemmgen en resultaten
bij de driehoeksmeting verkregen.
HoeStaatmeter-Gen.
7. De Staatmeter-Generaal zal toezien dat alle berekeberekeningen van ningen van de Driehoeksmeting met coordinaten bepaald
1) Zie Wet No. 2, 1884, art. 3, ante bl. 1282.
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worden naar een paar rechthoekige ass en, waarvan de V-as driehoekemetingen
naar het ware Noord zal loopen.
zal bepalen.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 26 November 1884.

PROOLAMATIE
DOOR ZIJN HOOG-EDELE

DEN STAATSPRESIDENT.

Met advies en toestemming van den Uivoerenden Raad
der Zuid-Afrikaansche Republiek.
NADEMAAL door den Volksraad, in zijne jongste zitting, Inleiding.
besloten is dat eene Generale Opmeting des lands zal plaats
hebben, en
Nademaal in Artikel 1 van Wet No. 2, 1884, 1) is neergelegd dat de Staatspresident zes maanden vooruit den aanvang va11 de Generale Opmeting zal bepalen, en
Nademaal in Artikel 33 van de aangehaalde Wet is
bepaald dat die dadelijk na publicatie kracht van wet zal
hebben, en
Nademaal het wenschelijk is dat de Generale Opmeting
zoo spoedig mogelijk een aanvang neme;
Zoo is het dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAUL US Generale Opmeting
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Republiek, zal aanvang nemen
.
.
me t a d vies
en toestemmmg
van d en u·1tvoeren d en Raa d , 6maandennadatum
dezer proclamatie
bepaal en vaststel, dat de Generale Opmeting een aanvang
·
zal nemen zes maanden na datum dezer Proclamatie.
GOD BEHOEDE LAND EN VOLK!
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 27 November 1884.
1) Zie ante bl. 1281.
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No. 358.
GOUVERN:EMENTS KENNISGEVING.

AAN LANDMETERS.

Kaapsche maat
NADEMAAL het bevonden is dat de Standaardmaat in
instede van Rijn~. dezo Republiek in gebruik Kaapsche maat is in stede van
te word en ge brmkt ) · .
11 k
k
'
·
van af 1 Jan. 1885 .lt'LJ1dandsche, en om a e
aarten ten antore van be1den,

.

Landmeter-Generaal en Registrateur van Aot.en, hunne wettigheid te doen behouden ; en nademaal het in Art. 11 van
Wet No. 2, 1884, 1) is vastgeste1d, dat de Kaapsche of bestaande maat in gebruik zal blijven, zoo wordt hiermeae
bekend gemaakt dat van of 1 Januarij 1885, het woord
Kaapsche instede van Rijnlandsch e zal moeten worden
gebruikt.
Op last,
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.

Gou vernemen tskan to or,
Pretoria, 1 December 1884.
No. 357.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
AAN LANDMETERS.

Betaling van LandBIJ het opmeten van p1aatsen met kromlijnige scheiding,
~e~ers voo.r ~nom- zullen de Landmeters voor kromlijnige scheiding worden behJmge scheidmg. vol- taald volgens de denkbeeldige rechtelijn vervat tusschen de
gens
· t te
regte denkbeeld1ge
lijn.
twee punten vanwaar d'Ie k romme 1''
IJn seh e1'd'mg begm

worden.
Berekening te worWanneer
den gevolgd.
geheele lengte

nu die kromme lijn meer dan 1/10 van de
van boven omschreven denkbeeldige rechtelijn
afwijkt, zal de Land meter het recht hebben een punt in den
verst afgelegen draai in die kromme scheiding te nemen, en
de som van de twee verschillende lijnen in rekening te
brengen.
Op last,
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 2 December 1884.
1) Zie ante bl. 1283.
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No. 359.
GOUVERNEMENTS KENNISG EVING.
HIERMEDE wordt bekend gemaakt dat de Registrateur Registr. v. Acten zal
van Acten aUe kaarten van verdeeiingen van piaatsen aan kaarten v. verdeelin.
f ..
gen van plaatsen aan
den Landmeter, mgenaar o ZIJn agent, zai retourneeren na Landmeter retourden lsten Januarij 1885, ten einde daarop den naam vanneerenna1Jan.1885
den oorspronkelijken eigenaar met datum van den Grond- o!ll naam van oorspr.
· te vermeId· en, a1sook d en naam van d en Iaats t en mgenaar
·
e1genaar
datum v.
bnef
transp. teenvermelden
en datum van Transport.
Daarom wordt de voigende vorm gerecommandeerd :Bovenstaande figuur A...... steit voor de Piaats ge- Gerecommandeerde
naamd ............... , groot . . . . . . . . . . . . morgen e11 ............... vorm.
vierkante roeden. zijnde een gedeelte van de piaats ........... .
. * Ieening
eigendom )
.
} u1tgegeven aan ........... .
oorspronkeiijk 1n

* grondbrief

}
gedateerd .......... ·~ ......... , en
acte van
{ transport
later getransporteerd op ........... ; .. .. .. .. .. .. .. . volgens acte
van transport, gedateerd ....................... .
Grenzend~ als boven vermeld.
Gemeten in .............. .
door mij,
voigens

Landmeter.

NB.- \Vanneer de landmeter onbekend is met de grond- Hoe Landmeter zal
brieven en Acten van Transport zal hij openingen laten voor handelen indien
.
Id te grondbrieven
onbekend meten
· ht en om d oor d en rr ranspor t Ul'tmak er mgevu
de vere1sc
worden.
transportacten.
* Als het geval moge zijn.
Op last,
W. EDUARD BOK,
Staa tssecretaris.
Gouvernementskantoor.
Pretoria, 2 December 1884.

No. 366.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.

KENNISGEVING AAN VELDCORNETTEN.

HIERMEDE wordt aan alle Veldcornetten of hunne Veldcornetten geassistenten bekend gemaakt dat zij gehouden zijn dadelijk houden toe te zien
· d't
..
t eerd e p1aa11sen
,. dat bakens behoorna t e gaan en t oe t e zwn
a van a11e gmnspec
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lijkopgerigt worden. in

hunne wijk gelegen, de bakens door de eigenaren of
hunne vertegenwoordiger behoorlijk volgens wet zullen worden
opgerigt.
Kwesties te worden
Indien er omtrent bakens kwesties bestaan zullen die
geschikt __voor Veld- geschillen zooveel mogelijk voor den Veldcornet of zijnen
6
assistent moeten worden geschikt, . zoodat wanneer de Landcorndet vto rkdatt
L an me er om.
meter een aanvang met het meten zal maken, er geene
hinderpalen in zijn weg zullen zijn.
Indien niet geschikt
Kan dit echter niet geschieden, dan zal door ieder der
worden scheidsreg- partijen een scheidsregter worden gekozen, en een eind!~~ s~:~~=~ee~e~~~~ beslisser door de beide partijen; daarop zullen de betrokken
kend. Bij verschil personen de Acte van Submissie teekenen. Komen de scheidsbeslist eindbeslisser. regters overeen met hunne uitspraak, dan zal zoodanige
uitspraak bindend en finaal zijn. Maar kunnen de scheidsregters in hunne uitspraak niet overeenkomen, dan treedt
de voornoemde eindbeslisser tusschen, en zijne uitspraak
zal bindend en finaal zijn.
Indien beide partijen
De eene partij kan niet, krachtens art. 29 van Wet
overeenkomm kun- No. 2, 1884, 1) de and ere partij voor een Hof brengen
nen zaken voor een
Hof komen.
tenziJ·· ·b m'd e part"IJen eers t overeenk omen om h unne zaa]{
voor een Hof te laten behandelen, en dan moet vermeld
worden voor welk Hof zij hunne zaak willen laten behandelen.
In afwezigheid van
Ingeval de eigenaren van bewoonde plaatsen niet tegeneigenaren v. plaatsen woordig zijn zal de Veldcornet of zijnen assistent met het
zal Veldc. met werk
k d
'
1
.. ·
b
d
doorgaan volgens wer
oorgaan, vo gens aanWIJzmg. van uren en. an ere
aanwijzing v. buren personen, met de bakens bekend, In overeenstemmmg met
en oms?hrijving in de omschrijving. in de Inspectie-Rapporten, en de kaarten
Inspectie-Rapport. der aangrenzende gronden.
Speciale aandacht
De speciale aandacht wordt bepaald bij Artt. 21, 26,
gev:estigd op zekere 27 28 29 en 30 van Wet No. 2 1884 2) gepubliceerd
arhkelen van Wet . '
'
'
'
No. 2, 1884.
In Staatscourant van 13 en 20 November 1884.
Op last,
W. EDUARD BOK,
S taatssecretaris.
Gou vernementskantoor,
Pretoria, 12 December 1884.
No. 368.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
Wijziging van binIN termen van Gouvernements Kennisgeving No. 367,
ne~landsch Post- d.d 15 Dec. 1884 en meer bepaaldeliJ'k van letter b van
tanef van af 1 Jan.
'
.
'
dt
1885.

Volksraadsbeslu1t Art. 1166, d.d. 3 November 1884, 3) wor
1) Zie ante bl. 1285.
2) Zie ante bl. 1284 en 1285.
3) Zie ante bl. 1299.
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hiermede ter algemeene informatie bekend gemaakt, dat in
overeenstemming met de gesloten Post Conventie tusschen
de Regering van de Kaapkolonie en die der Z. A. Republiek,
het binnenlandsch Posttarief gerekend van af den ] sten
Januarij 1885, zal zijn als volgt:1. Op brieven 2d. per half ons of gedeelte daarvan.
Tarief.
2. Op Boek- en Monsterpakketten ld. per twee onzen
of gedeelte daarvan.
3. Op pakjes 3d. per 4 onzen.
4. Registratie 6d. voor ieder artikel, onverschillig het
gewigt of de plaats van besternming.
5. Op tifaat.-;com·anten en andere nieuwsbladen een halve
penny per stuk, 4 ons in gewigt niet te bovengaande.
Ten aanzien van het tarief bovenverrneld voor Staats- Postzegels van halve
cMl?'anten en andere nieuwsbladen, wordt intusschen bekend penny te worden
gemaakt dat er een voorraad van postzegels ter waarde van ;~~!~e~!~; P~~t;:s
een halve penny per stuk is besteld welke spoedig wordt betaalbaar voor ~lke
verwacht en dat dientengevolge voor den tijd die nog rnoge courant.
verloopen tot die voorraad is gearriveerd een penny en niet
een halve penny op iedere courant en nieuwsblad als bovenvermeld betaalbaar is.
Op last,

W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gou vernementskantoor,
Pretoria, 17 December 1884.

No. 369.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
MET referte tot " Generale lnstructie voor de Baken- Bekendmaking van
Commissie" gepubliceerd in de Staatscourant van den 18den Gen. Instructie voor
' .
dezer No. ' 204, wordt hiermede ter algerneene informatie d e B ak encommissie.
bekend gemaakt, dat de Regering heeft goedgevonden nog
een artikel aan de gezegde instructie toe te voegen waardoor
ze nu in haar geheel luidt als onder.
Op last,
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 22 Decembe! 1884.
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GENERALE INSTRUCTIE VOOR DE
BAKEN -COMMISSIE. 1)
ART. 1. Ingevolge Art. 18 van Wet No. 2, 1884 2)
wordt door de Regering voor iedere wijk eene Commissie
aangesteld die eene Baken-Commissie zal heeten.
Zamenst. v. commis2. De Baken-Commissie zal besta2.n uit drie leden
sie. Veldc. voorzitter waarvan de Veldcornet ex-~fficio de Voorzitter zal zijn.
'
Comm. zal plaats op
3. De Baken-Commissie zal, wanneer de bakens van eene
nieuw inspecte;ren plaats onbekend zijn, of verloren zullen zijn, die plaats op
en bakens opngten. nieuw inspecteeren en de bakens oprichten.
Groote van plaats
4. Eene plaats zal niet grooter mogen worden ge3750 morgen of e~n inspecteerd dan 3, 7 50 morgen 3) of een uur gaans ove,rkruis.
uur gaans overkrms. D och In
· d'1en d e p 1aa t s n1e
· t VIer
· k an t k an ZlJ.. n, zu11en de
minuten z66 moeten worden verdeeld, dat de grootte der
plaats gelijk zal staan met eene van een uur gaans overkruis.
Open gronden voor
5. Alle open gronden, door de Veldcornet bevonden te
G~uvern. te worden bestaan tusschen reeds geinspecteerde plaatsen, zullen door
gemspecteerd.
d e Commissie
. . voor h et Gouvernement word en gemspec
.
t eerd . 4)
Voorgeschreven
6. De plaatsen zullen niet langwerpiger mogen gemaakt
vorm van plaatsen. worden dan 45 minuten gaans, van de aanvraag genomen,
in de groote lengte, tenzij zulks uitgevallen grond is. 5)
Commissie zal ba7. De Commissie zal gehouden zijn ten tijde van inkens .:aan eigenaren spectie de bakens der plaatsen den eigenaars of hunnen
aanWIJzen.
..
u:r
h et· wegens onvert egenwoor d'1gers aan t e WIJzen.
n anneer
Bakens kunnen naar overkomelijke moeijelijkheden ondoenlijk mogt bevonden
gissing aangewezen worden den afstand naar den eenen of den anderen kant
worden.
af te g~an, zoo zullen de bakens naar gissing kunnen worden
Bakens opgerigt
aangewezen. 6) In elk geval zullen de bakens moeten worden
volgens wet.
opgericht volgens wet.
~enme~~ behoef~
8. Het zal niet altijd noodig zijn het kenmerk in het
met altiJd h~~ mid- uittreksel voor eene plaats opgegeven het middenpunt te
denpunt te ZIJn, en
.
'
.
kan verzet worden doen u_1tmaken; tot zes honderd treden kan het m1ddenpunt
na goedk. der comm. van de plaats na goedkeuring der Commissie verzet worden. 7)
Aanvraag in plaats.
De aanvraag moet ten allen tijde in de plaats vallen.
Commissieleden
9. De Commissieleden zullen de vormen van de Rapzullen vormen van porten van de Baken-Commissie invullen waarvan haar
rapporten invullen.
.
d
'
kop1en zullen wor en toegezonden.
Commissie verant10. De Commissie zal verantwoordelijk zijn voor de
":oordelijk voor af- afgifte der bakens, door hen bepaald, aan den Landmeter,
g1fte der bakens aan
·
14 d agen van hem eene k enmsgevmg
·
· zal
Landmeter.
nad at ZlJ.. m1nstens
hebben ontvangen.
Aanstelling van
Bakencommissie
voor elke wijk.

1) Zie G. K. No. 212, dato 20 October 1885, bevattende gewijzigde
InstrucWin voor de Baken-Commissie.
2) Zie ante bl. 1284.
3) Zie V. R. B. 8 Julij 1882, ante bl.1126 en Wet No. 2, 1884, Art. 30.
4) Zie Wet No. 3, 1869, Artt. 11 en 13, ante bl. 327.
5) Zie Wet No. 3, 1869, Art. 2, ante bl. 326.
6) Zie Wet No. 3, 1869, Art. 6, ante bl. 326 en aanteekening 2) aldaar;
Wet No. 3, 1864, a,nte bL 243, en Wet No. 2, 1884, ante bl.l281.
7) Zie Wet No. 3. 1869, Art. 7, ante bl. 326.
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11. Een Landmeter zal niet gehouden zijn, naar gelang I~andmeter niet geh.
van omstandigheden, minder bakens dan van 10 plaatsen mind.10ofmeerdan
20 plaats. ov. te nem.
of meer dan van 20 plaatsen te gelijk over te nemen.
12. De bakens der plaatsen, te worden geinspecteerd, Bakens zullen op
zullen zooveel mogelijk op zichtbare plaatsen worden ge- zicht?are P.laatsen
lJ op geplaatst ''orden.
plaatst en d e se h m'd'1ngen d er p 1aat sen zoovee1 moge ]''k
de hoogste deelen van het terrein.
13. Volgens Volksraadsbesluit Art. 124, 1853, behoorenGronden waarop
alle 0aronden waarop groote Kafferkralen zijn aan het Gou- groote Kafferkralen
voor
Gouvernement
v2rnement 1) en zu11en d us voor h et G· ouvernement word en te
inspecteeren.
geinspecteerd.
14. Elk lid van de Baken-Commissie zal .voor het aan- Belooning v. Bakenwijzen van de bakens eener plaats van den eigenaar dier Comi?:issie voor
<>
••
aanwiJzen v. bakens
plaats ontvangen d e som van £1 voor persoonl\Jke toelage en inspecteeren van
en 15s. voor reiskosten; en de geheele Commissie zal voor opE-n gronden.
het inspecteeren van open gronden £1 3s. voor eene plaats
en 1Os. voor eene schets daa.cvan van den eigenaar ontvangen. 2)
S. ,J. P. KRUGER,
Staatspresident.

W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 15 December 1884.

No. 375.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
TER algemeene informatie wordt hiermede bekend ge- Generale Inspectie
maakt dat den 15den Januarij 1885 eene 0aenerale inspectie van alle open gror..' h ou d en 111
·
· d
den af
in ieder
wijk
van a11e open gron d en za1 wor d en ge
1e
er W1J.. 1\:,van
15 Jan. 188 r.:
door den Baken-Commissie, waarvan de Veldcornet V ooro.
zitter is.
De Veldco:rnetten of hunne Assistenten zullen moeten toe- Pligten v. Veldcorn.
zien dat de bakens van alle geinspecteerde gronden van dien ofhunne~ssi~tenlien
tijd behoorlijk zijn opgerigt.
~=~r~n~:nchtmg van
Op last

\V. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gou vernementskanto or,
Pretoria, 22 December 1884.
1) Genoemd Besluit zegt dat "gronden aan Kaffers gegeven" zullen
als Leeningsplaatsen beschouwd worden. Zie ante bl. 28.
2) Zie verder in verband met de bevoegdheden der Baken-Commissien,
V. R. B. B. 21 Mei 1885, Art. 184, en 25 Julij 1885, Art. 989.
83
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KENNISGEVING.
Landmeters kaarten
moeten d,ata opgeven, anders niet
goedgekeurd

1. Ter informatie van Landmeters wordt hiermede bekend gemaakt, dat, door den Inspecteur van kaarten na den
lsten JanuariJ. a. s., geene Landmeterskaarten van gedeelter1
van gemeten plaatsen, die niet aan een der bakens of een
der lijnen van de plaats zijn gelegcn, zullen worden goedgekeurd tenzij de gegevens ( <1 ata) o p de lmart zij n neerO'elegd van een vierhoek gevormd door twee bakens van het
stuk grond met twee bakens van de plaats.
Deze gegevens zullen onderling bestaanbaar moeten zijn.
\Vanneer een der lijnen van het gedeelte samenvalt met
een der grenslijnen van de plaai.s zal alleen den afstand van
een baken van het stuk grond op deze lijn gelegen tot het
naaste baken van de plaats moeten gegeven woHlen.
2. Verdcr wordt hiermedc bekend gemaakt, dat na den
lsten Januarij a. s., het niet meer noodig zal zijn clat behalve de Morgen en vierkante Hoeden nog de Engel8che
Acres op de kaart worden gegeven.
G. R. VON \VIELLIGH,
Landmeter-GeneraaJ.
Landmett·r-Generaalskantoor,
Pretoria, 22 December J 884.

-----·

----~-- ·--~

1885.
No. 20.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
MET referte tot Gouvernements Kennisgeving No. 313,
d.d. I 0 N overnber 1884, 1) gepubliceerd in :itaafscotwant
No. 1 ~9, d.d. 13 November 1b84, wordt het onderstaande
besluit van den HEel. Uitv. Raad hiermede ter algemeene
informatie gepubliceerd.
Op last,
\V. EDUARD BOK,
Staa tssecretaris.
Gouvernernentskantoor,
Pretoria, 26 Januarij 1835.
UITV. RAADSBESLUIT, ART. 4, d.d. 7 JANUARI.J 1885.
ART 4. Aan de orde :
'' Vraag van den Auditeur-Generaal orn uitlegging van
Volksraadsbesluit art. 1110, in dato 30 October 1884.
1) Publiceerende V.R.B. 30 Oct. 1884, art. 1110, zie ante bl. 1290.
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"Besioten het besiuit aizoo uit te Ieggen, dat de ver- Uitleg dat verminmindering van de Spoorwegbeiasting zai ingaan van afdering zal ingaan
1 Januarij 1885, en den Auditeur-Generaai aizoo te berigten." met 1 Jan. 1885 ·

PROOLAMATIE

l)

VAN ZHED. DEN STAATSPRESIDENT DER ZUIDAFRIKAANSCHE REPUBLIEK.
NADEMAAL bij Art. 1 van de Conventie van London, Inleiding.
gedateerd den 27 sten Februa~jj 1884, 2) aan de Zuid Afrikaansche Itepubiiek is toegevoegd een stuk grond begrensd
als voigt : Ten oosten door de oude Iijn beschreven in de
Conventie van Pretoria ais voigt : Van de Zoutpannen nabij <?.mscl~.rijving oosteHartsrivier Iangs den weg (loopend van Ludiksdrift aan de hJke hJn van grond
· van l\tr.tOOlmeiSJeSlOn
· . . .e t e1n
. Republiek
toegevoegd door
aan de
· ·
MoIoponv1er
voor b'IJ· h et woon h ms
de
naar genoemde Zoutpannen en verder) tot e.en punt daarop, Londen Conv. 1884.
8 mijien ten noorden van het woonhuis van Gouws aan de
Zoutpan; van daar in een regte Ijjn tot een punt een mjjl
regt west van de meer noordelijke pan, gemeten van haren
westelijken kant; van daar in een regte Iijn naar de meest
westelijke baken van de plaats Rietpan, No. 150; van daar
Iangs de lij n van de gezegde plaats naar de drift aan de
Hartsrivier, nabij de ingevallen huizen, bekend ais Liebenbergs ; van daar af met de Hartsri vier naar de drift omstreeks 2~ mjjl beneden Mamusa en tegenover het woonhuis
van Theodor Doms; van daar in een regte lijn naar den
top van een alleenstaanden heuvel, bekend als Koppie Enkel,
gelegen tusschen de Vaal- en de Hartsrivier en omstreeks
36 mjjlen van 1\'Iamusa, en omstreeks 18 mijlen ten noorden
van het dorp Christiana.
Ten westen door de ljjn in art. 1 van de gezegde <?.msc~;ijving westeConventie van Londen, beschreven ais volgt : hJke hJn van grond
'IT
· ·
Iangs d en Republ.i.ek
toegevoegd door
aan de
de
van d e Zoutpannen, na b"
IJ d e H ar t snv1er
weg (loopende van Ludiksdrift aan de Moloporivier voorbjj Londen Conv. 1884.
het woonhuis van "Mooimeisjesfontein" naar genoemde
Zoutpannen en verder), over den directen weg van Polfontein naar Sehuba en totdat de directe weg van Polfontein
naar Lotlakane of Rietfontein bereikt wordt ; van daar Iangs
de zuideiijke zjjde van den laatstgenoemden weg naar
Lotlakane tot Jat de eerste tuingrond van die Statie bereikt
wordt ; van daar in een zuid westelijke rigting loopende langs

13
21

1) In verband hiermede zie Gouv. Kennisgevingen No. 207 en 208, dd.
October 1885 en Kennisgeving Landm. Generaal, 6 April 1886, S. 0.
April 1886.
2) Zie ante bl. 1250.
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Lotlakane, zoodat die plaats en al haar tuingrond in het
inboorlingen-gebied blijft totdat de weg van Lotlakane naar
Kunana bereikt wordt; van daar langs de oostzijde en vrij
van dien weg naar K unana, totdat de tuingronden van dat
station bereikt zijn; van daar loopende langs Kunana die
plaats en al haar tuingrond, maftr niet meer, in de Tran~vaal
sluitende, totdat de weg van Kunana naar Mamusa bereikt
is; van daar langs de oostz\jde en vrij van den weg naar
Mamusa, tot waar een weg uitdraait naar Taungs; van daar
langs de oostzijde en vrij van den weg naar Taungs, totdat
de lijn van het district bekend als "Stellaland" bereikt
wordt, omtrent 11 mijlen van Taungs; van daar langs de
lijn van het district Stellaland, naar de Hartsrivier, omtrent.
25 m\jlen beneden Mamusa; van daar, over de Hartsrivier
naar den zamenloop van de wegen van Monthe en Phokwane;
van daar langs de westzijde en vrij van den naasten weg
naar "Koppie JJJnkel,'' een alleenstaande heuvel omtrent 36
mijlen van Mamusa en omtrent 18 mijlen ten noorden van
Christiana en naar den top van genoemden heuvel.
En nademaal het noodzakelijk is het bovenomschreven
stuk grond in te deelen bij de aangrenzende districten ;
Proclamatie van
•
Zoo is het dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS
bovenomschreven KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Republiek,
zuidelijke gedeelte proclameer, verklaar en bekend maak, zooals ik doe biJ'
grond als eene
nieuwe wijk onder deze, dat het gedeelte van het bovenomschreven stuk grond,
d~ naam H1rtsrivier, gelegen ten zuiden van de noordelijke lijn van het district
Distr. Bloe~hof, en bekend als Stellaland als een nieuwe wiJ'k onder den naam
het noordel11k ge..
? •
'
deelte als een nieuw van de W'l(}k Hartsnmer, een deel zal vormen van het
wijk Zoutpannen,
district Bloemhof, en dat het gedeelte van het bovenomDistr. Lichtenburg. schreven stuk grond, gelegen ten noorden van de gezegde

noordelijke lijn van het district bekend als Stellaland, een
deel zal vormen van de wi!Jk Zoutpannen, van het district
Lichtenburg.
GOD BEHOEDE LAND EN VOLK !
Gegeven onder mijne hand, op dezen 2den dag van de
maand Maart 1885.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
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No. 55.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
AANGEZIEN art. 14 van de Generale Instructie voor Uitv. Raadsbesluit
de Baken-Commissie 1) geen voorziening maakt omtrent de bepalende beloo~1i~g
.
d oor d e mgenaars
·
· · voor v. Baken-Comrmss1e
beta1mg
aan d e B a k en- CommlSSie
het aanwijzen hunner bakens van ge1nspecteerde of gemeten
plaatsen, heeft de Uitv. Raad bij zijn besluit van den 28sten
Februarij 1.1., art. .56, bepaald, dat de belooning daarvoor
zal bedragen £1 voor elke baken door de Commil::;sie aangewezen, te worden verdeeld onder de leden van de Commissie, en waar geen eigenaars tegenwoordig zijn van geinspecteerde of gemeten plaatsen de hakens op te rigten
door de Commissie, ten koste van de afwezige eigenaars.
Op last,

\¥. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 9 Maart 1885.

POSTWEZEN.-KENNISGEVING. 2)
INGEVOLGE de Postconventien gesloten tusschen de Vermindering van
Gouvernementen der Kaapkolonie Oranje Vrijstaat en de Posttarief van af
· h et p. ostge ld ' van a f. 1 Apn'1 a.s., van Kaapkolonie
l April 1885, naar
. k , IS
Z. A. R epu bl 1e
eu
en naar de Kaapkolonie en de Oranje Vrijstaat als volgt · - 0. Vrijstaat.
Brieven per ~ ons of gedeelte daarvan . . .
Boek- en .Monskrpakketten voor iedere 2 ons of gedeelte daarvan . ..
Pakjes per 4 ons of gedeelte dam· van . ..
Nieuwsbladen per 4 ons...
En voor elke bijkomende 4 ons of gedeelte daarvan...

2d.
ld.
3d.
~d.
~d.

Nieuwsbladen niet voorzien van het vollc Postgeld
zullen niet verzonden worden.

E. H. DE WAAL:
Fungd. Postmeester-Generaal.
Generaal Postkantoor, Z. A. R.,
Pretoria, 17 Maart 1885.
1) Zie ante bl. 1313. Zie verder Gen. Instructien gepubliceerd door
G. K. No. 212, dato 20 Oct. 1885, art. 18.
2) In verbancl hiermede zie Kennisgevingen van den PostrneesterGeneraal, dato 24 Oct. 1885, betreftende Uitgave van Briefkaarten; dato
30 Dec. 1885, betreffende verrninderde Posttarief met Natal, ,en verder
Wet No. 1 1 1886 1 S. 0, 2 Junij 1886.
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PROOLAMATIE
DOOR ZIJN HOOG-EDELE DEN STAATSPRESIDENT.

NADEMAAL bij Art.. 173 1) van de Grondwet bepaald is
dat voor de behoorlijke en werkdadige uitoefening van het
administratieve bestuur, aangehaald en omschreven in Artt.
171 2) en 172 3) van de gemelde Grondwet, de Zuid-Afrikaansche Republiek in districten zal worden verdeeld; waartoe
behooren afdeelingen en steden of dorpen.
En nademaal de REd. Achtb. Volksraad, bij zijn besluit
van 12 November ll., art. 1316, 4) heeft bepaald dat de
gronden, vroeger bewooncl door den stam van Niabel en thank
bekend onder den naam van Mapochsgronden, zullen verklaard worden tot een afzonderlijk wijk van het clistrikt
Middelburg.
Proclamatie van
Zoo is het dat ik, namens de Rege1ing der Zuid-AfriMapo~hsgron~en als kaansche Republiek, hi( rmede proclameer, verklaar en bekend
e~n meuw WlJ.k van maak dat ik vastae"teld heh en hiermede vaststel dat de
d1en naam D1str
'
b "
'
•
'
Middelbuq~.
· bovengenoemde gronden ern nieuwe en vierde wijk zullen
uitmaken van het district Middelhurg, onder den naam van
Mapochgronden, met de volgende grenslijnen, zooals verder
zal hlijken uit Landmeterskaart, vervaardigd door den Landmeter G. R. von Wieligh : "Op den kop waar V eldkornet Roos gesneuveld is,
Omschrij ving van
grenslijnen der
Baken No. 1; vandaar met een regte lijn op den grooten kop
nieuwe wijk.
achter Makwanie's stad, Baken No. 2; van daar over een rond
spitskopje, waarop een boom en een oud fortje staan, tot aan
Mapochs:dvier, Baken No. 3; van daar met de rivier tot aan
de lijn van Buhrmans' plaats, Baken No. 4; van daar met de
lijn van die plaats over Magneetrand tot een klein kopje
ten oosten van de Banksloot, Baken No. 5; van daar west tot
op een kopje aan Steelpoortrivier, Baken No. 6; van daar met
een regte lijn zuid tot den draai van Steelpoortrivier, de
draai waar Broederstroom inloopt, Baken No. 7 ; van daar met
Steelpoortrivier op 40 minuten tot in den draai, Baken No. 8;
van daar O.N.O. 30 minuten, Baken No. 9; van daar oast
31 minuten, Baken No. 10; van daar zuid 60 minuten tot
den voet van de zwarte· schurve randje8, Bakon No. 11; van
daar oost naar Korfsnek, Baken No. 12; van daar O.Z.O. naar
'l'ondeldoosspruit tot hoven de oude wagendrift, Baken No. 13;
van daar noord tot dicht hij een kopje langs een spruit van
Tondeldoos, Baken No. 14; van daar noord tot Steenkamps-

Inleiding.

1) 2) en 3) Zie ante bl. 61.
1) Zie ante bl. 1301.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

1885]

1319

baken nabij Platnek, Baken No. 15; van daar noord tot
Baken No. 1.''
Et: ten einde misverstand te ve:·mijden met betrekking Waar de nieuwe lijn
tot de jurisdictie van de Veldcornetten of van zulk een een.plaats of l;).oermogt Sl11Jden
.
l h 1erna
ambtenaar of arn bt enaren as
aangeste ll
c, gc k ozen of<lenJ
zal ueze ondPr die
benoemd mogen worden voor de administratie van de gezegde wijk behooren waar
wijk, proclameer ik en maak ik hiermede bekend, dat in aanleg o~· woonstede
ieder geval
waarin
de lijn van genoemde wijk . . en I)laats ofg1ceuze
elegen 18 • 0 .f naur
..
..
van e1genar
boerderlJ mogt :-n~Jden, zulke plaats of boerderlJ zal verstaan door schriftel\jke
worden in de wijk te behoorcn in welke de aanleg of woon- kennisgeving aan
stede van den eigenaar of occupant gdegen is, tenzij de lijn Veldcornet.
ecne occupatie mogt snijden, in welk geval de eigena.ar binnen
een maand na datum van pub1ikatie dezcr Proclamatie van
zijne keuze, om onder de eene of andere wijk to behomen,
schriftelijk kenni.j zal geven aan den Veldcornet van de wijk
waaronder hij thans sorteerd, alles met dien verstande dat
er na het uitbrengen zij ne keuze als boven vermeld, gee ne
verandering daarin kan of zal word en gebragt. 1)

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK!
Gegeven onder mijne hand op dezen den 28sten dag
van Maart 1885.

S.•T. P. KRUGER,
Staatspresident.
\V. EDUARD BOK,
S taatssecretaris.

KENNISGEVING AAN DE LEDEN DER
BAKEN-COMMISSIE.
'l'ER algemeene informatie wordt hie1·mede bekend ge- Eigenaren van
maakt dat de eigenaren van qemetene plaatsen ook verpligt gemetene ~laatsen
.. h unne b akens d en Ba1\:en· Comm1se;te
· · aan t e WlJZe~.;
··
·· ook
verphgt h unne
Z~J n
ZIJn
bakens aan te wijzen
dw bakens hunner plaatsen verloren gegaan, dan ZlJll de of desnoods nieuw
eigenaren verplicht een Landmeter te emploijeeren om de op te richten.
posities dier bakens overeenkomstig hunne kaarten te herstellen. 2)
De Baken-Commissies mogen geene der baken'3 van Baken·Commissi~s
gernetene plaatsen verschuiven of veranderen daarbij in aan- mogen ?akens met
'

verschmven.

· 1) Zie verder Procl. 9 Januarij 1886, S. C. 13 Januarij 1886, en G. K.
No. 190, dd. 30 Augustus 1886, S. 0. 1 Sept. 188fl.
Zie art. 19 van Wet No. 2, 1884, ante bl. 1284.
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merking nemende dat eene kaart een wettig document is
dat slechts door het Hoog Gerechtshof vernietigd mag
warden 1)
G. R. VON WIELLIGH,
Landmeter-Generaal.
Landmeter-Generaalskan to or,
Pretoria 1 April 1885.

KENNISGEVING AAN LANDMETERS.

ZIJ het hiermede kennelijk: wanneer kaarten, eene of
meer zijden met elkander gemeen hebben, en dat de ge~e;~~~~~~z~e~:~~:1· tallen die dezelfde afstanden aandui~en, op die kaarten, meer
kaarten te teekenen. dan 1 in 1000 van elkander versch1llen, dat de LandmeterGeneraal zal weigeren om die kaarten te teekenen alvorens
bewezen zal zijn dat die lmarten correct zijn.
Landm. zu1len verHet zal de pligt van elken Landmeter zijn om aan den
se! illen aan Landm. Landmeter-Generaal rapport te doen wanneer zulke verGen. rapporteeren. schillen zich voordoen.
Hoe de Landmeters
Is het echter dat het verschil minder is dan 1 in 1000
zull. h3:ndel_en ind~en tusschen de getallen voor denzelfden afstand, dan zal de
versch1l mmder IS L d
t
..
·
11
·
J
..
1 t f
dan 1 in 1000.
. an me er ZlJn mgen geta en 1n Toou, op ZIJne mar amerken, terwijl hij in zwart de oorspronkelijke getallen
reproduceert.
Gegev. moeten gen.
In elk geval zullen alle gegevens genoegzaam bestaanbestaanbaar zijn.
baar moeten zijn.
Gegev. v. Transport
De gegevens die voor Transport zullen dienen, zullen
zullen .:rolg. oorspr. overeenkomstio· de oorspronkelijke kaart zijn. 2)

Bij verscbillen van
kaarten tot zekere

kaart ZIJn.

o

G. R. VON \VIELLIGH,
Landmeter-Generaal.
Landmeter-Generaalskantoor,
Pretoria, 2 April 1885.

KENNISGEVING AAN LANDMETERS.
NADEMAAL vastgesteld is door den E. A. Volksr~ad
bij art. 11 van Wet No. 2, 1884, 3) dat bij elke opmetmg
1) Zie art. 7 van Gen. Instructie voor de Baken Oonunissie, dd. 15
October 1885 infra.
2) Zie verder Instructie voor Landmeters, dd. 1 September 1886,
vastgesteld krachtens art. 3 van Instructie Landm. Generaal, Wet No. 5,
1870, ante bl. 371.
3) Zie a·nte bl. 1283.
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en dat bij het vervaardigen van elke kaart de Kaapsche
of bestaande maat zal gebruikt worden.
Zoo zij het hiermede kennelijk: dat op alle kaarten van Kaapsche maat t3
plaatsen of erven, of gedeelten daarvan na de 27sten Mei ;vorden gebrui~t
1
M aat
' za1 moeten wor- Maat
mstede van RIJnl.
188 5 gemaakt , h et woor d K aapscae
na 27 Mei 1885
den gebruikt instede van R~jnlandsche Maat, en dat kaarten,
·
gemaakt na dien datum, die vereischte niet bezittende zullen
den Landmeters geretourneerd worden voor correctie.
G. R. VON WIELLIGH,
Landmeter-Generaal.
Landmeter-Generaalskantoor,
Pretoria, 2 April 1885.

VOLKSRAADSBESLUIT, 12 MEI 1885.
Aan de orde minute inhoudende correspondentie gevoerd
tusschen de Regering en den heer G. J. van Niekerk, Administrateur van Stellaland :
"I. Over het toelaten in de Zuid-Afrikaansche Republiek
om te practiseeren als procureurs en docters in Stellaland
als zoodanig geadmitteerd, en II. Over de erkenning van
grondbrieven door den Administrateur G. van Niekerk uituitgereikt, overeenkomstig de Commissie van aanstelling van
het Opperhoofd David Massouw Riet Taaibosch, dd. 18 Januarij 1883, te Mamusa, op gronden die met het maken der
nieuwe conventie-lijn binnen de limieten der Zuid-Afrikaansche
Republiek zijn gevallen.
"Besloten: de gevoerde correspondentie van de Regering
goed te keuren, . zich geheel daarmede te vereenigen en aan
den Edel Achtbaren V olksraad voor te stellen een zoodanig
besluit te nemen, ook met betrekking tot de wettig verkregen
regten van dat gedeelte van Land Gosen ingevallen door de
nieuwe conventie-lijn, in de Zuid Afrikaansche Republiek."
Art. 91. "De Raad, gelet hebbende op het eerste gedeelte Regering gemagtigd
van Uitv. Raadsbesluit, art. 200, dd. 29 April1885, en even- admissie te verlee.
t . d
. .
d nen aan Docters en
eens op d e correspon d ent1e, verva In e miSSIVe van e Procureursdietha11 s
Regering, dd. 6 Mei 1885, B.B. 490/85, besluit met betrek- in Stellaland gekwaking tot de erkenning van regten van personen in Stellaland lificeerd zijn.
wat betreft hunne respectieve qualificaties als Docters en
Procureurs, dat met het oog op de bijzondere omstandigheden
van het geval, deze Regering bevoegd zal zijn, door alle hoven
en inrigtingen te erkennen admissie te verleenen aan alle
personen die tijdens het terugvallen van het bedoelde gedeelte
van Stellaland daarin woonachtig waren en daarin de aldaar
vereischte qualificatie bezaten.''
Art. 92. Aan de orde: Het tweede gedeelte van Uitv.
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Raadsbesluit, art. 200, dd. 29 April 1885, met de desbetreffend~ correspondentie als boven v.ermeld (v.R.R. 179/85),
Wettig verkregen betreklnng hebbende op de erkennmg van grondbrieven
grondregten in Stel- uitgereikt door den Administrateur G. van Niekerk alsmed~
laland en zeker ge·
· d regten' van dat
deelte van Land
ten aanz1en
van d e wett'1g. verk regen gwn
Gosen erkend.
gedeelte van Land Gosen, mgevallen door de nieu we Conventielijn in de Z. A. Republiek, zooals in het Uitv. Raadsbesluit omschreven.
Art. 93. "De beer J. J. Burger stclde voor dat de Raad
zich zou vereenigen met het besluit van den HoogEd. Uitv.
Raad, art. 200, del. 29 April 1885, wat de erkenning van
grondbrieven en grondregte11 bctreft."
De beer Kleij nhant: secondeerde.
De Raad vereenigde zich met algemeene stemmP-n. 1)

VOLKSRAADSBESLUIT, 1.5 MEI 1885.
Art. 117. "De Raad, gelet hebbende op de memorie van
J. Middel, Sr., W. Smit en 26 anderen, dd. Comatie, 10 April
;~~k~~r;:r,~ ~~~~::~~ 1885, e~ op de aar:beveling der ~emorie-commissie, besluit
dat er, 1nd1en nood1g, voortaan As~nstent Veldcornetten zullen
bestaan in alle wijken die meer clan 200 burgers tellen en
in geen 'andere." 2)

Assistent Veldcor-

n~~ten zullen in alle

WET No. 1, 1885.
TOT REGELING V AN VENDUTIES.

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Edel Achtb.
Yolksraad, art. 80, dd. 9 Mei 1885).

Inleiding.

Titel der Wet.
V end u -afslagers
moeten licentie
uitnemen.

NADEl\IAAL het wenschelijk is om voorzieningen te
maken voor de betere heffing van belasting op Venduties
binnen de Zuid-A frikaansche R.epubliek en voor het uitgeven
van licentie aan personen als vendu-afslagers:
Zoo wordt mits deze vastgesteld als volgt : ARTIKEL 1. Deze wet zal voor alle doeleinden kunnen
word en aa.ngehaald als de "Wet op V en duties, 1885."
2. Van af en na den datum van het in werking treden
van deze wet, zal het voor eenige persoon, aan de regulatien
die bier later worden vermeld voldoende, wettig zijn het
beroep of de bezigheid van eenen vendu-afslager uit te oefe1) Zie G. K. No.ll, dd.ll Januarij 1886, Staatscou?·ant 13 Januarij 1886,
2) Zie Art. 1 van Wet No. 2, 1885, infra bl. 1331.
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nen, indien deze uitneemt eene licentie, bedoeld en voorzien
in Wet No. 2, 1871. 1) Zoodanige licentie zal bevatten den
waren naam en de woonplaats van den persoon die zoodanige
licentie uitneemt, en indien eenig persoon gezegd beroep of
gezegde bezigheid van vendu-afslager zal uitoefenen zonder
een van kracht zijnde licentie te hebben tijdens dat hij
zoodanig beroep of zoodanige bezigheid zal uitoefenen, of bij
wijze van vendutie als boven vermeld zal verkoopen, zoo
zal hij, bij elke zoodanige overtreding, onderhevig zijn aan Boete voor het verde betaling van eene boete niet te boven gaande een hon- ~oop~n zonder
derd ponden sterling, te worden opgelegd in eenig bevoegd hcentle.
hof, waarvan de eene helft zal warden betaald aan den berigtgever en de andere helft in 's lands schatkist van deze
Republiek.
3. Niets in deze wet zal worden verstaan de Regering Rep:ering niet belet
te beletten eenigen persoon te benoemen en te bezigen tot eenig persoon aan te
· G
d
d .. stellen tot verkoop
het ver k oopen van eemg ou vernements roeren goe , blJ van roerende Gouv.
publieke veiling, zonder dat hij daarvoor eene vendu-afslagers goederen zonder lilicentie behoeft uit te nemen of de belasting bij art. 8 be- centie of belasting.
paald te verantwoorden.
4. N och de Meester van het Hoog Geregtshof noch de Meester en Baljuw
Hoofd Baljuw zullen 0o-ehouden zijn om zel ven of voor de hehoeven geen licend ·
h d .
tie uit te nemen
· d
personen d oor hen gemagt1g om ven ut1es te ou ·en In de maarmoeten percenuitvoering van hunne betrekkingen, afslagers licentien uit tu ten verantwoorden.
nemen, doch zullen de gewone percenten, zooals in deze wet
bepaald, moeten verantwoorden. 2)
5. De Geregtsboden zullen niet gehouden zijn om, wan- Geregtsboden geen
neer zij in hunne betrekkingen publieke vendutien houden licentien uitnemen,
·
·
·
d
' doch zullen gewone
daarvoor hcent1en
u1t te nemen doch zullen e gewone per- percenten moeten
centen moeten verant\voorden zooals in deze wet bepaald. verantwoorden.
6. Geen Marktmeester zal gehouden zijn eene afslagers- Marktmeester niet
licentie nit te nemen of verantwoordiug te doen van de ~ehou.den. afslagers.
b"IJ d eze wet b epaaId , voor eemge
· verlwopmg
·
d oor hcent1e mt te nemen
b e1as t mg
hem gehouden van de gewone produkten die onder eenige
marktregulatien geoorloofd zullen zijn op de markt te worden
verkocht.
7. Alle bona fide bazaarsverkoopingen ten voordeele van B~~aarver~oop~ngen
kerk school zending of algemeene publieke doeleinden mogen vriJ van hcent.le en
'
'
vendu percenten.
gehouden worden door de voorstanders der beoogde zaak
zelve, zonder de gewone vendu licentie en vrij van de heffing
van vendu percenten door het Gouvernement.
8. Van af het in werking treden · dezer wet, zal er eene Belasting van 2t per
belasting worden 0o-eheven van twee en een half pond ster- cent voor roerende
.
d k
en 1 per cent voor
.
l mg
op elke honderd pond sterlmg op e oopsommen van onroerende eigenalle roerende eigendommen bij vendutie binnen deze Repu- dommen.
1) Zie ante bl. 427.
2) Zie Tariej voor den Baljww vastgesteld door Wet No. 8, 1883, ante
bl. 1204. Regel LII der Regels van het Hoog Geregtshof, infra Appendix,
en 8 dezer Wet, infra hl. 13::l4.

*
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bliek verkocht, en eene belasting van een pond sterling op
elke honderd pond sterling van de koopsom van alle onroerend eigendom bij vendutie binnen de Republiek verkocht
met uitzondering van de vrijstelling vermeld in artt. 3
Uitzonderingen.
en 7, en welke belastingen van 2t percent op roerend 'en
1 percent op onroerend eigendom door den vendu-afslager
Verantwoording aan nan het Gouvernement moeten warden vemntwoo:·d, en mits
Gouvernement door nltoos dat de regten geheven opgelegd en ingevorderd op de
afslager.
koopsom van eenig eigendom, roerend of onroerend, verkocht
bij publieke veiling in den boedel van eenig gestorven perBelasting in boedel soon niet znl te boven gaan een belasting van en tegen een
verkoopingen 1 per pond sterling voor ieder honderd pond sterling van eenig
cent.
zoodanige koopsom.
Geen licentie te
9. Geene vendu-licentie, zooals hedoeld in Art. 2 van
worden uitgereikt deze wet, zal verleend mogen worclon, tenzij de persoon die
v66r dat securiteit
zal zijn gestdd.
om zoodanige licentie verzoek doen zal, vooraf voor eenen
Landdrost eene Borgacte zal hebben gepasseerd voor zichzelven in de som van £1,000 en twee goede borgen, inwoners van dezen Staat zij nde en bezitters van vaste eigendommen tot een bedrag van zulke borgacte, zijnde elk voor
de som van £500, en zulke borgacte zal zijn zooveel doenlijk volgens den vorm geannexeerd gemerkt A.
Vendu-afslager doet
10. De vendu-afslager zal verpligt en gehouden zijn
maandelijks verslag. maandelijks aan den Landdrost van het distrikt waar hij
ageert verslag te doen van alle door hem gehouden venduOrigineel vendu-rol tien, de origineel rol van de gehouden vendutien, met inkt
met inktgeschreven. geschreven, overleggen en des vereischt de getrouwheid onder
Starting van belas- eede staven, en de aan het Gouvernement toekomende beting.
la.stingen in de Landskas inbetalen.
Vendu-afslager on11. Geen vendu-afslager zal gcregtigd zijn eenige wijn,
der boete belet
gedistilleerde of gefermenteerde dranken te verkoopen, waardrank te verkoopen'
·
·
· ht word en, en zu lk s
waarvoor
licentie
voor b"lJ d e W et J) ran k -I ~ICentlen
vermsc
betaalbaar is.
<1oen<le
zal hij schuldig zijn aan het verkoopen van zulke
dranken zonder licentie en onderworpen aan de boeten, bij
de wet daar.)p bepaald, uitgenomcn in gevallen waar boedels
uitverkocht worden.
Staatsprocureur of
12. De Staat<procureur of eenig ander daartoe gekwaliander gekwal. amb- ficeerd ambtenaar zal geregtigd zijn voor eenige overtreding
~~no~aro::~t~~a¥~:~~. tegen deze wet o t' tegen de voorwaarden van de borgacte b\j
art. 9 vereischt, in regten aan te klagen en te vervolgen.
Tegenstrijdige wet13. Alle wetten, regulatien en Volksraadsbesluiten in
ten herroepen.
strijd of onbestaanbaar met de voorzieningen van deze wet,
zullen warden, zooals zij bij dezen worden, vervallen verklaard.
In werldrg treden
14. Deze wet zal in werking treden dadelijk na publider wet.
catie in de Staatscourant.

6

VORM A.
Vorm van Borgacte
Op dezen .................. dag van .................. 18 ... ,
volgens art. 9.
compareerde voor mij, N. N., Landdrost van het district
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........................... , in de Zuid-Afrikaansche Republiek,
A. B., wonende te ........................ , en C. D. en E. F.,
wonende te ..................... en verklaren schuldig te zijn
aan de publieke kas van de Zuid-Afdkaansche Republiek,
de gemelde A. B. de som van een duizend ponden sterling,
en de gemelde C. D. en E. F. ieder de som van vijf hondercl
ponden sterling, tegen hen in regten te warden verhaald,
voorwaardelijk dat is:- Dat ingeval de gemelde A. B. eene
licentie uitnemen zal om de bezigheid van Venduafslager te
drij ven, en hij een eerUjk en nau w keurig verslag do en zal
van alle verkoopingen, door hem als zoodanig te warden gehouden, zooals bij de wet is bepaald en promptelijk de
vendubelastingen aan de publieke kas van dezen Staat zal
betalen en de rekeningen en declaratien daartoe vereischt
inleveren, dan zal deze borgacte of onderneming van geene
kracht zijn; maar zoo de gemelcle A. B. in dit een en ander
als voormeld na.latig zij n mogt, dan zal deze borgacte of
onderneming tegen de gemelde A. B., C. D. en E. F. van
volle kracht en waarde zijn, en zij gehouden zijn tot de betaling van de sommen als hierboven voormeld.
Aldus verleend te . . . . . . . . . . . . . . . . . . op datum voormeld.
(geteekend) A. B.
C. D.

"
"

Voor mij,

E. F.

N. N., Landdrost.
(geteekend G. l\1. } Getuigen.
,
I. K.
Gegeven te Pretoria, Z. A. Republiek, op den 20sten
dag van Mei 1885.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
\V. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.

VOLKSRAADSBESLUITEN, 21 MEI 1885.
"Art. 184.
op de Generale
gevoeg d :
"Wanneer
een arbiter of

"De Raad besluit, dat aan art. 26 van de wetBijvoeging aan art
Opmeting
van. wet 0 P Gen
. 1) het volgende zal warden toe- 26
Opmetmg.
een der partijen ingebreke blijft of weigertJurisdicti~ -yan Ba
eindbeslisser te benoemen of wanneer beide kencomm1881e om

1) Zie Wet No. 2, 1884, ante bl. 1281.
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arbiter of eindbe- partijen
slisser te benoemen. dan zal

niet kunnen overeenkomen omtrent een eindbeslisser
de Bakencommissie als Commissie gemachtigd zijn'
die benoeming te doen in plaats van hem, die alzoo in ge~
breke blijft of weigert." 1)

Zaak over Eilanden
Art. 112 (dd. 15 Mei 1885). "De Raad besluit de zaak
van Vaalrivier uit- thans aan de orde, aangaande den brief van ZHEd. den
gesteld.
Staatspresident van den Oranje Vrijstaat over de Eilanden

in Vaalrivier, uit te stellen en ZHEd. op te dragen nadere
informatie te krijgen van ZHEd. den Staatspresident van
den Oranje Vrijstaat omtrent het benoemen eener commissie."
Art. 187. ZHEd. de Staatspresident legde hier, naar aan1eiding van Volkr;raadsbesluit, art. 112, dd. 15 Mei 1880,
over de telegrammen gewisseld tusschen hem en ZHEd. den
Staatspresident van den Oranje Vrijstaat in zake de eilanden
in de Vaalrivier (v.R.R. 201/85).
De telegrammen werden voorgelezen. Het laatste van
ZHEd. den Staatspresident van den Oranje Vrijstaat, dd.
16-5-85, luidende als volgt:
"Ik zal mijn Volksraaad voorstellen de Regering te magtigen eene commissie te benoemen, en de Regering zal alsdan
die commissie doen bestaan uit drie personen."
Art. 188. Het volgend besluit werd met algemeene stemmen gepasseerd:
llegering gemagtigd .
"De Raad, gelet hebbende op de nu voorgelegde teleeene commissie te grammen, gewisseld tusschen ZHEd. den Staatspresident van
~;~~e~~~e~r::d~ede den Oranje Vrijstaat en ZHEd. den Staatspresident dezer
eilanden van Vaal- Republiek; gelet hebbende op de zaak uitgesteld bij art. 112
rivier te regelen,
van de Volksraadsbesluiten, dd. 1.5 Mei 1885, besluit de
behoudens
approba- R egermg
·
t e mag t'1gen., zooa 1s h"
tie van Volksraad.
IJ doet b"IJ deze, om eene commissie van drie leden te benoemen, en haar de noodige
instructie te verstrekken, ten einde met de te benoemen
commissie in den Oranje Vrijstaat de grens tusschen den
Oranje Vrijstaat en deze Republiek, wat betreft de eilanden
in de Vaalrivier te regelen, onder nadere approbatie van
den V olksraad."
"Aan de orde: Minute R. 4755/83, inhoudende correspondentie met den Portugeeschen Consul te Pretoria over het
oprigten van eene Fiscale statie voor Portugeesche rekening
op het grondgebiec.l der Zuid-Afrikaansche Republiek.
"De Uitv. Raad. gehoord hebbende de correspondentie
daarover gevoerd met den Portugeeschen Consul door de
Hegering, keurt die goed, en
"Beslu~~t: deze zaak voor den Edel Achtbaren Volksraad
te leggen, met verzoek zijn goedkeuring daaraan te hechten."
1) Zie Gen. Instructie Baken Commissie 15 October 1885, art. 8, infra.
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Art. 192. "De Volksraad de gevoerde correspondentie Tijdelijke verguntusschen de Regering en ZEd. Gestr. den Consul van Portugal ning van stuk gro~
alhier omtrent eene tijdelijke vergunning van cen stuk gron(l vb~ori Dk ouant~nsttatle
:.
. . .
IJ n oma 1e oe.
voor een D ouanenstat1e blj de Inkomat1en VIer op de grens, gestaan.
gehoord hebbende en gelet hebbende op Uitv. Raadsbesluit,
art. 77, dd. 26 Maart 1884, gaat er toe over om de gevraagde
vergunning toe te staan."

VOLKSRAADSBE8LUIT, 22 MEI 1885.
Art. 195. "De Raad besluit met betrekking tot de memorie Dienstdoende leden
thans aan de orde dat art. 8 van de wet op de Krijgsdienst 1) van den Kerkeraad
meer dan
£10
· za1 wor d en toegepast, d at van d'1enstd oen d e l ed en niet
zoo damg
te worden
afgecomvan den Kerkeraad niet meer dan £10 zal mogen worden mandeerd.
afgecommandeerd.

VOLKSRAADSBESLUIT, 27 MEI 188.5.
Art. 218. "De Volksraad de memorie van de Directeuren Volksraad weigert
van de Lisbon-Berlijn (Transvaal) Goldfield Maatschappij Invoe.rrec.l~ten op
dd. Mach.111 "1'nen te
(Limited), benevens het Uitvoerend Raadsbesluit art. 353,
.
vermm< eren.
31 December 1884, thans aan de orde en daarmede 1n verband gebragt zijnde art. 3 van Invoerwet 18u2, bl'sluit: aan
het verzoek van de Directeuren, 'om het invoerregt op hunne
machinerien tu bt n op 5 percent in plaats van 15 percent'
niet te lnlllncll voldoen, aangezien hunne machinerien vallen
onder de bepaling van 5 percent ad valoTem, benevens 10
per cent extra in voerregt." 2)

VOLKSRAADSBESLUIT, 29 MEI 1885.
Art. 24 7. Op verzoek van ZHEd. den Staatspresident
kwam nu, ingevolge art. 13 van de Aanspraak, aa.n de orde
de navolgende Regeringsmissive, dd. 29 Mei 1885 (V.R.R.
218/85) : Namens Zijn Hoog Edele den Staatspresident heb ik
tot mijn groot leedwezen onder de aandacht van Uwe Achtbare Vergadering te brengen, dat zijn Hoog Edele de VicePresident en Lid van den Uitvoerenden Raad, C. J. Bodenstein, zwaar ziek ligt.
1) Zie Wet No. 2, 1883, ante bl. 1167.
2) Zie art. 3, afd. 3 van Wet No. 6, 1882, gewijzigd door Wet No. 9,
1886, gepubliceerd Staatscourant, 14 Julij 1886, No. 286. Zie ook V.R.B.
29 J ulij 1886, art. 1224.
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Dat, gevoegd bij het feit dat twee leden van den Uitvoerenden Raad, de Achtbare heeren C..J. Joubert en P.A.
Cronje in dienst afwezig zijn en nog geruimen tijd kunnen
afwezig blij ven, maakt het de Regering noodzakelijk, vooral
met het oog op de belangrijke zaken thans voor den Uitvoerenden Raad, zooals bij voorbeeld het ingekomen verslag
van den EdelGestr. heer P. J. Joubert. enz., enz., Uwe Achtbare Vergadering te verzoeken voorloopige voorziening te
willen maken voor eenen waarnemenden Vice-President.
Plaatsvervangers
Art. 248. "De Volksraad de missive van de HEd. Regekozen voor twee gering thans aan de orde, waarin verzocht wordt voorziening
leden van Uitv.
te maken voor een plaatsvervanger van het non-officieele lid
Raad.
van den Uitv. Raad C. J. Bodenstein, wegens ziekte van dien
heer, in overweging genomen hebbende, besluit: aan het
verzoek gehoor te geven en gaat er toe over twee personen
te kiezen als plaatsvervangers van de heeren J. P. Mare en
C. J. Bodenstein, non-officieele led en van den Uitv. Raad;
bij ontstentenis van een van de non-officieele leden van den
Uitv. Raad zal zijn plaatsvervanger in de volle capaciteit
van zijn voorganger optreden."

PROCLAMATIE
DOOR ZIJN HOOG-EDELE DEN STAATSPRESIDENT.

NADEMAAL bij art. 173 1) van de Grondwet bepaald
is dat voor de behoorlijke en werkdadige uitoefening van het
administratief bestuur, aangehaald en omschreven in artt.
171 2) en 172 3) van gemelde Grondwet, de Zuid Afrikaansche Republiek in distrikten zal worden verdeeld, waartoe behooren afdeelingen en steden en dorpen ;
En nademaal het dienstig en doelmatig is geacht het
distrikt Zoutpansberg te verdeelen in wijken;
.
Verdeeling v. Distr.
Zoo is het dat ik, namens de Regering der Zuid-AfnZ~mtpn;~sberg in
kaansche Republiek, hiermede proclameer, verldaar en bekend
VIer WIJken.
maak, dat ik vastgesteld en gevestigd heb, en hiermede vaststel, dat het distrikt Zontpansberg zal verdeeld zijn in vier
wijken, en dat deze vier wijken zullen gescheiden worden
als volgt : Grenslijn van Wijk
No. 1. Wijk Rhenosterpoort : Lijnen beginnende bij
No. 1, Rhenosterpoort "Deelkraal," met een regte lijn over de plaats ,Doornkraal,"
.
van daar met een regte lijn over de plaatsen "Tweefontein,"
"Kalkfontein" en "Matiebaskraal," van daar met eene schuine
Inleiding.

1) 2) en 3) Zie ante bl. 61.
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lijn tot aan "Driefontein," en van daar langs en met den
rand van den Kaffer Kapitein Legalie, en van daar met eene
noord-ooste lijn aan de bovenzijde van Rietspruit, over de
plaats van den heer P. S. Potgieter, tot aan de bovenzijde
van Dwarsrivier, en met Dwarsrivier af tot waar Dwarsrivier
en Zandrivier in elkander loopen en van daar al langs en
met Zandrivier tot waar Zandrivier en Houtrivier in elkander
Ioopen, en van daar met een regte lijn tot aan Matlalasrivier,
en van daar tot wederom aan "Deelkraal."
2. Wijlc. Klein en Groot Spelonken: Lijnen beginnende Grenslijn van Wijk
bij den. Kaffer Kapitein Segops rand over den rand bij den No. 2, Klein en
Ka:ffer Buffel tot aan Madjaatjesberg; van daar met den Groot Spelonken.
rand tot aan de Groote Letabasrivier, van daar tot aan de
Transvaalsche grenslijn, en dan met den a:fioop langs Olifantsrivier tot waar de rand van Sewasa, afkomende aan de
Olifantsrivier komt, en dan met de randen van Sewasa,
Lemondo en Magato, tot aan de poort alwaar Zandrivier en
Houtrivier in elkander loopen en de bergen doorgaan, en
dan al langs Zandrivier op tot waar Dwarsrivier in Zandrivier loopt en dan met Dwarsrivier op tot op de Hoogeveld
van Grootspelonken en dan met het Hoogeveld tot aan den
rand van Segop.
3. Wijk Houtboschberg: Lijnen beginnende bij Moleppo Grenslijn van Wijk
met eene regte zuidelijke lijn tot aan de Olifantsrivier en No. 3, Houtboschmet den a:fioop van Olifantsrivier tot en alwaar de lijn van berg.
Spelonken Olifantsrivier doorgaat, dan met diezelfde lijn terug
voorbij Madjaatjes tot aan den rand van Segoppo, van daar
met eene W estelijke lijn tot en met den rand van Legallie,
voorbij de plaats "Driefontein" tot wederom bij Moleppo.
4. TVijk Marabastad: Lijnen beginnende bij Deelkraal Grenslijn van Wijk
met eene Zuid-Westelijke lijn tot aan IJzerberg en van daarNo. 4, Marabastad.
met eene regt Zuidelijke lijn tot over (Pienaarsnek) den rand
aan Sebedeelasrivier, en met den afioop van Sebedeelasrivier,
tot waar die in Olifantsrivier loopt en dan met den a:fioop
van Olifantsrivier, tot waar de lijn van Houtboschberg aan
Olifantsrivier en dan met die lijn terug voorbij Moleppo tot
aan Driefontein en met de lijn van Rhenosterpoort over
Matiesbaskraal, Kalkfontein, Tweefontein, Doornkraal en
wederom tot aan Deelkraal.
En ten einde misverstand te vermijden met betrekking Ingeval waar de lijtot de jurisdictie van de Veldkornetten of van zulk een nen eene plaats of
snijden zal
.
1 h 1erna
am bt enaar of ambtenaren as
aanges t eId , gek ozen ofboerderij
zulke behooren'
in
of benoemd mogen worden voor de administratie van de de wijk waar aanleg
gezegde wijken, proclameer ik en maak ik hiermede bekend, ?fwoonstedegelegen
· 1e
· d er geva1 waann
· d e 1"
1s. of na keuze
van
d at 1n
IJnen
van genoem d e WlJ"ken e1genaar
.
sehr1·rtel"k
IJ
een plaats of boerderij mogen sniJden, zulke plaats of hoer- aan veldcornet kenderij zal verstaan warden in de wijk te behooren in welke nis te geven.
de aanleg of woonstede van den eigenaar of occupant gelegen is, tenzij de lijn eene occupatie mogt snijden, in welk
geval de eigenaar binnen een maand na datum van publi84
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catie dezer Proclamatie van zijne keuze, om onder de eene
of andere wijk te behooren, schriftelijk kennis zal geven aan
den Veldkornet van de wijk waaronder hij thans sorteert,
alles met dien verstande dat er na het uitbrengen zijner
keuze als boven vermeld, geene verandering daarin kan of
zal worden gebragt.
GOD BEHOEDE LAND EN VOLK!
Gegeven onder mijne hand, op den lsten dag van
Junij 1885.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
W. EDUARD BOK,
Staa tssecretaris.

No. 121.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.

VOLKSRAADSBESLUIT, 23 MEI 1885.
Regering gemagtigd
Art. 204. "De Raad gelet hebbende op de missive van
permitten vo.or
de Regering, dd. 23 April 1884, RBB. 554/84, · besluit: de
br~ndhout mt te Regering te magtigen permitten uit te reiken op de voorreiken.
..
. t mm
. d er d an h et voorgest eld e
gestelde WIJZe
en tegen n1e

bedrag voor het wegvoeren van brandhout zooals bedoeld."
Wegvoeren van
In termen van bovenstaand besluit zal voortaan geen
brandhout van
brandhout mogen weggevoerd worden van GouvernementsGouv. gronden belet
· ,·. IS
·
zonder permit.
gron d en t enziJ.. d e persoon, d'1e zulk s ver1angt, voorz1en
Groen hout of tim- van permit waarop de somma van vijf schillings in zegels
merhout mag niet betaalbaar is voor elke vracht. Terwijl in geen geval groen
gekapt worden,
h
f .
h
l

out o t1mmer out za mogen gekapt worden. 1)

Landdrosten, Veldc.
Aan Landdrosten, Veldcornetten en andere ambtenaren
zullen .?epa~ingen wordt opgedragen toe te zien dat deze bepalingen stiptelijk
lltl}ltehJk mtvoeren. wordt uitgevoerd.

Op last,

W .. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gou vernementskantoor,
Pretoria, 1 J unij 1885.
1) Zie art. 86 van Goudwet No. 8, 1885.
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VOLKSRAADSBESLUITEN, 2 JUNIJ 1885.
Art. 264. "De Raad gelet hebbende op Uitv. Raadsbesluit, dd. 29 April 1885, art. 199, besluit zich te vereenigen
in den volgenden vorm :
''Molens die in 24 uur minder dan 5 mud kunnen malen Bepaling van belas
10s. belasting per jaar; mol ens die in 24 uur 5 mud kunnen ting voor molens.
afmalen £1 per jaar; die in 24 uur van 5 tot 10 mud
kunnen afmalen £2 per jaar; van 10 tot 15 mud £4 per
jaar; van 15 tot 25 mud £7 per jaar; van 25 mud en meer
£10 per jaar.
Art. 272. "De Raad gelet hebbende op art. 110 van de Commandeer-comVolksraadsbesluiten dd. 21 Mei 1883 1) op de memories ter mi~~ies bedoeld ?ij
d
'
..
KnJgswet zullen met
'1
ta£e,I op h et gevoe en es volks, op het wenschehJke derbestaan.
zaak, besluit dat de Commandeer-commissies, bedoeld bij
art. 3, letter a, van de Wet op den Krijgsdienst, 2) niet
zullen bestaan.

VOLKS~AADSBESLUIT,

"'

3 JUNIJ 1885.

Art. 278. De Raad besluit de Wet zooals ze gemaakt Landdrost mag
is in 1882 3) goed te keuren met deze verandering: dat in t~ansporten, enz.,
mtmaken volgens
.
k
d
pIaats van voor den L andd rost te doen u1tma en, ook oor tarief.
den Landdrost zelve uit te maken, onder het tarief neergelegd voor het uitmaken van transporten, ten voordeele van
's lands kas."
·

WET No. 2, 1885.

4
)

INSTRUCTIE VOOR DE VELDCORNETTEN EN
ASSISTENT-VELDCORNETTEN.

Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Edel Achtb.
Volksraad, art. 212, dd. 26 Mei 1885.
ARTIKEL 1. In elke wijk wordt een Veldcornet en in elke Kiezing van Veldwijk waarin meer dan 200 burgers won en indien noodig ook cornet en Assistent

bl.

1) Zie ante· bl. 1150.
2) Wet No. 2, 1883, ante bl. 1164.
3) Zie Wet No. 5, 1882, art. 4, ante bl.l114.
4) In verband hiermede zie de Veldcornet Instructies van 1858, ante
90.
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overeenk.. Kieswet. een Assistent-Veldcornet bij meerderheid van stemmen door
de stemgeregtigde burgers hunner afdeelingen, overeenkomstig
de Kieswet, 1) gekozen.
Ambtstijddriejaren.
2. Zij worden aangesteld voor den tijd van drie jaren
Bij afwezigheid of en zijn bij aftreding herkiesbaar. Zoodra de Veldcornet door
ziekte
· h e1·a b mten
·
·· WIJ··k , d oor z1e
· kte of.. an dere om~ t antent op.treedt Assis- afwez1g
ZIJn.
digheden niet in staat 1s, of wezen zal, om ZIJne ambtsphgten
te vervullen, geeft hij daarvan schriftelijk kennis aan den
Landdrost en aan den Assistent-Veldcornet van die wijk,
welke Assistent-Veldcornet alsdan dadelijk handelend optreedt
in de vervulling van alle pligten rustende op den Veldcornet,
totdat deze weder in de wijk zal zijn teruggekeerd of zijne
ambtspligten weder op zich neemt.
Waar geen assistent,
In wijken waar geen Assistent is stelt de Veldcornet
stelt Veldc. iemand bij afwezigheid iemand in zijn plaats aan en geeft daarvan
anders aan.
kennis aan den Landdrost.
Assistent verantw.
3. De Assistent-Veldcornet is van alle zijne handelingen
aan Veldcornet.
gedurende zijn beheer verantwoording verschuldigd, evenals
de Veldcornet, volgens de W etten.
Beide verpligt hulp
De Veldcornet en Assistent-Veldcornet zijn even verte verleenen.
antwoordelijk en verpligt hulp te verleenen waar zij door
burgers geroepen worden. De Assistent blijft echter verantantwoordelijk aan den V eldcornet.
Bewaring van rust
4. De Veldcornetten en Assistent-Veldcornetten zijn geen goede orde.
houden nauwkeurig te letten op de rust en goede orde in
de respectieve afdeelingen, zullen niet gedoogen dat dezelve
door iemand der bewoners gestoord worde.
Bekendmaking van
5. Alle W etten, Plakaten, Ordonnantien en and ere voorwette? en .Gouv. schriften, door of van wege de hooge authoriteiten uitgeKenmsge_vmgen en vaardigd, worden door de Veldcornetten aan de inwoners
bevordermg der na-b ek en d gemaak t d oor b1Jeenroep1ng
··
·
d er 1nwoners
·
· h unne
koming.
1n
respectieve wijken, en vervolgens door de Veldcornetten en
Assistent-Veldcornetten gewaakt, dat dezelJe stipt worden
opgevolgd. Door voorbeeld en vermaning tracht de Veldcornet
en Assistent de nakoming te bevorderen, en van de overtreding geven zij onverwijld kennis aan den Publieken Aanklager of aan den Landdrost.
Veldcornetten on6. Behalve de algemeene Wetten, Proclamatien, OrdonderwOipen aan de nantien en andere voorschriften van den Staat voldoen de
bevelen der Land- Veldcornetten en Ass1stenten
·
drosten.
aan de bevelen der Land drosten
voor zooverre zij volgens de bepaling der wetten omtrent de
regterlijke en administratieve magt, daarmede in aanraking
komen. 2)
Moeten de bevelen
7. Daarenboven zijn de Veldcornetten en Assistenten geder Geregtshoven houden te eerbiedigen alle regterliJ'ke verordeningen en de
gehoorzamen.
b evel en van d e Geregtshoven dezer Repubhek.
.
Veldcornetten moe8. Alle Veldcornetten of Assistenten zullen nauwkeurig
1)
2)

Zie Wet No. 7, 1882, ante bl. 1131.
Zie V.R.B. 10 Junij 1885, art. 360, infra bl.

1338.
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eene lijst moeten houden van alle nieuwe inwoners die in ten lijsten houden
hunne wijken komen, en van alle verplaatsing of verhuizing van person en die innaar elders.
.
komen of verhuizen,
9. Ieder ingezetene, die zijn wijk met der woon verlaat, Verhuizende ingezeis gehouden daarvan 15 dagen van te voren schriftelijk tene verpligt aan
· t e geven aan d en VeIdcornet ofA ss1s
· t ent Wiens
·
tege.
k enms
WIJ.. kVeldc.
ven op kennis
verbeurte
hij verlaat, en zioh binnen 15 dagen aan te melden bij den van boete.
Veldcornet of Assistent in wiens wijk hij zich nederzet, op
verbeurte van eene boete van £1 1 Os. ten 'voordeele van
's lands kas.
Inkomelingen die zich hier ter woon nederzetten zullen Inkomelingen ververpligt en gehouden zijn zich binnen 15 dagen na hun pligt ~!nnen 15 daaankomst in een wijk bij den Veldcornet of den Assis- gen blJ Veldcornet
. WIJ· 'k aan t e melden. Na1at'1gen zu11en b eb oet te melden.
tent van d1e
worden met een som van a(g1 10s., niet te bovengaande.
10. De Veldcornetten of Assistenten zullen eene lijst Veldc. zullen lijst
houden, van de dienstpligtigen in hunne wijk, opdat daaruit van dienstpligtigen
b1ijke wie volgens de voorschriften van de wet op den houden.
krijgsdienst moeten opgeroepen worden.
11. De Veldcornetten zullen alle 3 maanden verslag Veldc. zullen kwardoen aan den Landdrost van hun district van hun werk- taalswijze verslag
zaamheden aan hun departement verbonden volgens hun aa~ La~ddrost doen
.
.
d
d
d
..
lk .
b'. d en Jaarl1Jks aan Corn,
mstructie en e wetten es 1an s, ZlJ zu11en e Jaar IJ en en Landdrost.
Commandant en tevens bij den Landdrost van hun district
verslag doen van de jongelieden van 16 jaar, bij hen ingeschreven, en ook van krijgszaken.
12. Bij verzuim aan die bepaling te voldoen, worden Boete bij verzuim.
zij beboet met eene boete niet te bovengaande £3 0 0.
13. W anneer iemand door eigen toedoen, geweld van Lijkschouwing door
anderen of ongeluk komt te overlijden moet het lijk niet Veldcornet of Assisworden begraven voordat de Veldcornet 'of Assistent van de t~~~a;~~rw~:Jt lijk
wijk, na behoorlijke schouwing, daartoe de noodige permissie
·
heeft verleend; op verbeurte van eene boete of gevangenis,
naar bepaling en uitwijzing van den Regter.
14. Zoodra de Veldcornet of Assistent onderrigt wordt Veldcornet rappordat in zijne afdeeling eenige misdaad gepleegd is, zendt hij te~rt het plegen van
daarvan terston d een seh r1'fte1IJ.. k rappor t aan d en L an dd ros t m1sdaad
drost of aan
Pub. LandAanof Publieken Aanklager, en tracht inmiddels met de noodige klager.
voorzigtigheid de omstandigheden van de misdaad beter te
leeren kennen.
15. Ingeval van moord, huisbraak of andere misdaden, Ingeval van moord
we1ke teekenen nalaten zal de Veldcornet of Assistent zich of andere misdaden
dad el"k
· p1aat s waar d e m1s
· daad b ed reven sistent
doet Veldc.
of AsIJ b egeven naar d'1e
plaatselijk
is, met twee door hem opgeroepene getuigen, om alles naauw- onderzoek.
keurig op te nemen en aan te teekenen alle omstandigheden
we1ke hij zal kunnen ontdekken, en tegelijk trachten te vernemen welke personen als getuigen omtrent de misdaad
kunnen dienen; een en ander zal hij dadelijk ter kennisse
van den Landdrost of Pu blieken Aanklager moeten brengen.
16. In het schouwen van lijken, onderzoekt de Veld- Pligt der Veldcor·
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cornet of Assistent of de dood door uiterlijk geweld is veroorzaakt; zoo ja, welke teekenen hiervan aan het ligchaam
te ontdekken zijn; door welke instrumenten de teekenen
veroorzaakt zijn,-hoelang de gestorvene, na het ontvangen
der wonden, is overleden, of er in den omtrek van de plaats
der misdaad ook iets te zien is, dat verondersteld kan tot
de misdaad eenige betrekking te hebben.
Veld c. kan gewon17. Indien de gewonde bij de schou wing nog leeft, zal
den persoon onder- de Veldcornet of Assistent behalve het onderzoek naar den
zoeken.
staat en de oorzaak der wonden, uit den mond der gewonde
trachten te vernemen, hoedanig het geval zich toegedragen
hceft, en wie de misdaad heeft gepleegd. Bij de schouwing
Waar mogelijk moet in dit en in het voorgaande artikel, zal de Veldcornet of
Veldc. zich voorzien Assistent zich doen assisteren van een geneeskundige, invan geneesk. hulp, d'
d ·
· d
t k t e vm
· d en Is,
· d'1e
die verschaft moet 1en er zoo amg persoon In en om re
worden tegen rede- dan ook gehouden zal zijn, onder genot van een redelijk
lijke belooning.
dagloon, 1) deze dienst zonder tegenspreken, te bewijzen, op
verbeurte eener extra-ordinaire boete, opgelegd door den
Landdrost van het district.
Jurisdictie van
18. Elke Veldcornet of Assistent is gemagtigd den verVeldc. en Assistent. moedelijken of verdachten dader te ondervragen, maar is
verpligt hem vooraf te waarschuwen, dat alles wat hij zegt
in het Hof tegen hem zal gebruikt worden.
Pligt van Veldc. of
19. Ingeval van huisbraak of andere dergelijke misdaden,
Assistent in geval do et de Veldcornet of Assistent nau wkeurig onderzoek, naar
van huisbraak.
alle zigtbare teekenen van geweld, en tracht te ontdekken
door welk instrument dezelve is gepleegd; zoo er bij gelegenheid van geweld gestolen is, wordt ook hierop nauwkeurig
acht gegeven en hierna onderzoek gedaan. In elk ander
onvoorzien geval wordt naar den geest der hier voorschrevene
wetten gehandeld.
Veldc. of Assistent
20. Van alle dergelijke schouwingen houdt de Veldv~rpligt aanteeke- cornet of Assistent eene schriftelijke aanteekening waarin hij
mng te houden van l h
.. zoo k 1aar als
' het h em
schouwingen en on~ a
etgeen h em gebleken zal ZIJn,
derteekend naar den doenlijk is, bekend stelt. W elke aanteekening door den VeldLanddrost en Pub. cornet of Assistent en de beide getuigen, die hem geassisteerd
Aanklagertezenden. hebben, onderteekend, aan den Landdrost of Publieken Aanklager ten eerste zal moeten worden overgezonden, ten einde
als eene schouw-acte, bij het vervolgen der misdaad, in regten te worden gebruikt.
Veldc. mag niet ap21. Zonder bevelschrift mag de Veldcornet of Assistent
prehende:r;en zonder niemand apprehenderen dan wanneer hij hem in misdaden
bevelschr1ft, dan alh
d d b
.
.
leen op heeten daad op . eeter .aa
etr~pt, of o~~ als 1emand, schuld1g aan zooof misdadiger zich dan1ge m1sdaad, ziChzelf biJ hem aangeeft; of wanneer er
aangeeft.
bij hem redelijke grond bestaat dat door verzuim daarvan
de misdadiger aan de handen van het geregt zou ontsnappen.
Gevangene naar
De Veldcornet of Assistent iemand gevangen genom en hebnetten of Assistent.
in schouwen van
lijken.

1) In verband hiermede zie art. 4 van Wet NO: 12, 1886,
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ben de, zendt ooodanig persoon onmiddelijk naar de naaste Drostdy te worden
gevangenis in zijn district.
gezonden.
22. Met betrekking tot vagebonden, enz., houdt de Veldc. verpligt zich
Veldcornet en Assistent zich stiptelijk aan den door den aan gepas. wet op
HoogEdel Achtbaren Volksraad gepasseerde Wet op. de Vage- dvagebonddage
te hbouen on er ver
eu·
bondage, art. 78, dd. 7 October 1881. 1) De nalat1ge Veld-ring van boete.
cornet of Assistent zal gestraft worden met eene boete van
15s. tot £2 1Os.
23. De Veldcornet of Assistent zendt den gevangene onder Veldc. zendt gevanbehoorlijke bewaring aan den naast in den weg won en de gene aan naas~e
Veldcornet of Assistent, die gehouden is zoodanigen gevangene ~~~c~rJ>! ~!~=~~~~
over te ne men en op dezelfde wijze verder te doen trans- teert.
porteeren, en zulks totdat de gevangene op de bestemde plaats
is aangekomen.
24. Voor het overige geven de Veldcornetten van alle Van buitengewone
buitengewone gebeurtenissen waaromtrent in hunne instructie gebeurtenissen geeft
· t s IS
· h epaald , k enms
· aan ' d en L an dd ros t of p u bl.1ek e Aan- Landdrost
de Veldc. kennis
aan
me
of Pub
klager van hun district, en daar in alle mogelijke voorvallen Aanklager.
·
niet kan worden voorzien, blijft het aan de voorzigtigheid
van iederen Veldcornet of Assistent aanbevolen, orn wanneer In geval van noodde tijd tot het doen van rapporten en ontvangen van noo-zakelijkheid mag
. ord ers, n1e
· t k an ver1oopen · zon d er wezen1··k
Veldc.
dadelijk
d1ge
IJ nad eel voor pen
nemen
omstap·
het land of eenige ingezeten, het kwaad dadelijk te stuiten kwaad tegen te gaan.
en des noods met geweld tegen te gaan.
25. Een van de krachtdadigste middelen, om inwendigen Veldc. gehouden
handel en beschaving te bevorderen is de regelrnatigheid postwezen en tele'.
.
graaf te bevorderen.
van de post en van den telegraaf bmnen 's lands, h1erop
geven de Veldcornetten en de Assistenten derhalve bijzondere
acht, en trachten ieder in zijne wijk, de ingezetenen op eene
gepaste wijze hiervan te overtuigen, opdat deze het groot
belang van eene zekere en regelmatige correspondentie, zoowel per post als per telegraaf, beseffende, ter bevordering
naar hun vermogen medewerken. 2) De bewaring, zoowel Bewa:~ng van televan den telegraafiijn als van de palen zij in het bijzondergraafliJn opgedragen
.
'
aan Veldcornetten,
der burgers en Veldcornetten en Ass1stenten opgedragen, welke die verpligt zijn van
laatsten verpligt en gehouden zullen zij n van eenige ver- verbrekingen kennis
breking daarvan dadelijk aan den naastbij wonenden Land- te geven.
drost of Publieken Aanklager kennis te geven. 3)
26. Ieder Veldcornet of Assistent zorge derhalve dat door V~ldc. gehoudenalle
de. inwoners van ziJ'n wiJ'k alle dienst-paketten of dienst- ambtenaren
bneven, enz.,geadresaan
bneven, van of aan ambtenaren geadresseerd, welke aan hen seerd, met apoed te
ter verzending officieel worden toevertrouwd, met den meesten verzenden.
spoed worden voortgezonden, en bij moed willige veronachtzaming daarvan, zullen de nalatigen onderworpen zijn aan
eene boete niet minder dan £1 en niet te bovengaande

£37 10s.
1) Zie Wet No. 1, 1881, ante bl. 1016.
Zie art. 83 van Post Wet No. 1, 1886.
Zie Wet No. 9, 1880, ~:~ortt.:6~en 7, ante

2)
3)

bl~ 76~.
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Veldcornettenbelast
27. De Veidcornetten en Assistenten zullen in de districten
met toezigt der pub. waar geen Districtsraden zijn ieder in hunne wijk hunne
twaadr gee!?biJ"zondere aandacht vestigen op den toestand der publieke
Dw~gte~
IS ne sra en ZIJn.
I
Ik ·· t
d"
· d

wegen, en de beve en we e ZIJ en 1en em e ontvangen,
stiptelijk nakomen.
Veld. gehoudE>n on28. Zij zullen mede onderling goede correspondentie
derling te correspon- houden over alle zaken waarin de onderscheidene wijken
deren en zamen te een gemeen b e1ang h ebb en, en t rac hten ovengens
·
· a1 h et1n
wer k en t o t b evor d e.
d
bi
·
d
R
bl"
k
ring der Republiek. geen de bevordenng van
en oer er epu 1e betreft,
aan elkander de noodige informatien te geven en alle mogeIijke huip te verleenen.
Veldc. gelast pri29. De Veldcornetten en Assistenten zullen alle private
vate geschillen. uit geschillen tusschen de inwoners hunner afdeeiingen zooveei
den yv~gl te rmmen mogeiijk bijieggen en het voeren van civieie processen vooren CIVIe e processen
.
d
· d
·
te voorkomen.
komen. Tot dat ernde wor t een 1e er geregt1gd om dengenen met wien hij in geschil is, op een door den Veldcornet of Assistent te bepaien tijd, voor dezen te ontbieden.
Veldc. moet stipt
30. De Veidcornet of Assistent mag zich nimmer door
onpartijdig blijven. gunst of ongunst: vriendschap of vijandschap, Iief of Ieed,
in zijne ambtsverrigting Iaten leiden. Zij maken zich hierdoor
hunnen stand onwaardig, worden zelfs misdadig, en zijn,
wanneer zuiks gevolg heeft en blijkt, strafbaar.
Veldc. zullen acht
31. De Veidcornetten en Assistenten zullen bij het opgeven ~:P bepalingen roepen der burgers tot dienst verpligt zijn nauwkeurig acht
der KnJgswet.
te geven op de bepaiingen der wetten daaromtrent. 1).
Veldcornet verpligt
32. Alle Veldcornetten en Assistenten zijn verpiigt om
ambtsbrieven zoo de bij hen ontvangen wordende ambtsbrieven zoo spoedig
spoedig mogelijk te mogeI"IJ.
"k te. b eantwoord en en aan d erzeIver 1n
· h ou d te voIdoen.
beantwoorden.
Veldc. gelast de wet
33. De Veldcornetten of Assistenten zullen stiptelijk
tegen het vervoeren waken voor de Wet waarbij hij die zich schuidig maakt aan
van kleurlingen stip- h t
·t '
f ·
tt"
··
telijk te handhaven. e v~rvoeren, u1 voeren .o mvoeren op on we 1ge WlJZe van
kleurhngen of hunne k1nderen over de grenzen der Repubiiek, of die gemelde jonge kieurlingen verhandeien of verStrafbepaling.
koopen, beide koopers en verkoopers zullen gestraft worden
met ontneming der kleuriingen en eene boete van £100 tot
£500, of bij onvermogen met gevangenisstraf. 2)
B\j sterfgevallen
34. De Veldcornetten en Assistenten zullen verpiigt zijn,
moet.de Veldc. sterf- zoodra sterfgevallen in hunne wijkem piaats vinden te hankenms opmaken enz. d l
.
e en vol gens de voorschnften
van de W eeswet. 3)'
Veldc. heeft juris35. Ieder Veidcornet en Assistent zal zich in de uitdi.~tie binnen zijne oefening van zijn ambtspligten houden bir:men de grenzen
WlJk. Zal handelen
..
··k
· d ·
d
1 h et gezag van
tusschen heeren en van ZlJll WIJ , en 1e er 1nwoner aarvan za
dienstboden en ex- die V eidcornet of Assistent eerbiedigen. De V eidcornet zai het
o!jcio Vrederegter regt hebben om te handeien tusschen de heeren en dienstZlJn.
boden en zai ex-officio Vrederegter in zijn wijk zijn.
1) Zie Wet No. 2, 1883, ante bl.
. 2) Zie Veld c. Instr. 1858, art. 54
Zle ook art. 8 der Londen Conventie
3) Zie Wet No. 12, 1870, art. 7,

1164.
en aanhaling 8, aldaar, ante bl. 98;
1884, ante bl. 1256.
ante bl. 396.
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36. Veldcornetten en Assistenten zullen vo6r het aan- Veldc. en Assistenvaarden hunner betrekkingen den eed afleggen in handen ten zullen eed afvan die person en door de Regering aangewezen.
Ieggen ·
37. Hun eed zal zijn van den volgenden inhoud : - Vorm van eed.
"Ik beloof en zweer plechtig trouw aan het Volk
dezer Republiek, in mijne betrekking naar regt en billijkheid te zullen handelen, volgens mijn beste kennis
en geweten, zonder aanzien des persoons, van niemand
eenige gift of gunst te zullen aannemen, wanneer ik
vermoeden kan dat deze gedaan of bewezen zou worden om mij in mijne betrekking ten voordeele van
den gever of begunstiger over te halen; te zullen gehoorzamen aan de bevel en der boven mij gestelden;
de handhaving der wetten stiptelijk na te komen en
niets anders te beoogen dan den bloei en de welvaart
en onafhankelijkheid van het Land en Volk dezer
Republiek."
38. Alle wetten, instructies en Volksraadsbesluiten in Herroeping van testrijd met deze Instructie, worden hiermede herroepen.
genstrijdige wetten.
39. Deze Instructie treedt in werking dadelijk na publi- In werking treden
catie in de Staatscourant.
der wet.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 3 Junij 1885.

No. 111.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
MET verwijzing naar Gouvernements Kennisgeving No. 35, Erven te word en
in Staatscourant No. 156, in dato 7 Februarij 1884, wordt aangewezen op
.
d
W
d
J .. ni6luwe dorp district
nu ter algemeene kenn1s gebragt, at op
oens ag 15 u 1IJ zoutpansberg.
a. s., door eene Commissie te Zoutpansberg op het nieuwe
dorp aldaar zullen worden aangewezen erven aan personen
die bewijzen zullen wettelijke aanspraken te hebben op erven
in het opgegeven dorp Schoemansdal.
Op last,
W. EBUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 6 Junij 1885.
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VOLKSRAADSBESLUIT, 6 JUNIJ 1885.
Art. 309. "De Volksraad, de memories thans aan de
orde met het rapport der Memorie-Commissie overwogen
~~~~s~~\;~t=~ilen hebbende e~ ~ich vereenigende met den geest daarvar:, besluit
niet toegelaten wor- aan memonahsten te antwoorden, dat door de Regermg reeds
den als Raadsleden voldaan is aan de memorie uit Ermelo, en dat de Regering
en ambtenaren.
zooveel mogelijk in den geest van de andere memorialisten zal handelen. Verder besluit de Raad dat degenen
die geteekend hebbende op de petitie waarbij Sir Theophilus
Shepstone in het land werd geroepen en eveneens degenen,
welke de petitie hebben geteekend, gezonden terwijl de Deputatie in Europa was en waarop namen van Raadsleden en
ambtenaren voorkomen, voortaan niet als Raadsleden of
ambtenaren zullen worden toegelaten." 1)
Pereonen die
petitien aan Sir T.

VOLKSRAADSBESLUIT, 9 JUNIJ 1885.
Vier erven ten dorpe
Art. 331. "Op voorstel van den heer Celliers, onderChristiana toege- steund door den heer Voorzitter besloot nu de Raad naar
kend
aan Geref
Ned. Herv. aan1e1'd'1ng van U't
d ni!l Apn'l '85 ,
en
Ned.
1 v. R\,aad sb es1u1•t' art . 108 , d ..
gemeenten.
·
de Regering te magtigen aan de Gemeenten der Nederd.

Hervormde en N ederd. Gereformeerde Kerk van het district
Bloemhof gezamenlijk toe te kennen, de Erven Nos. 441,
442, 443 en 444, ten dorpe Christiana, om die gemeenten
in de gelegenheid te stellen daarop een kerkgebouw en desvereischt een pastorie op te rigten; met dien verstande dat
deze Erven nog het eigendom zijn van het Gouvernement.''

VOLKSRAADSBESLUIT, 10 JUNIJ 1885.
Landdrosten en
V eldcornetten
zullen jurielijsten
opmaken.

Art. 360. "De Raad gelet hebbende, met betrekking tot
de memorie van D. J. Louw en anderen, uit het distrikt
Marico, betreffende het nomineeren van Juries, besluit, dat
in het vervolg Landdrosten en Veldcornetten een lijst zal
opmaken van alle burgers geschikt te dienen als Juries in
Geregtshoven en zoodanige lijsten op te zenden naar den
Hoofdbaljuw, om dien ambtenaar in staat te stellen de Juries
uit die lijst te dagvaarden, wanneer hunne diensten vereischt
worden." 2)
1) Herroepen door V.R.B. 11 Junij 1885, art. 380, infra bl. 1341.
2) Zie artt. 132 en 133 der Grondwet, ante bt 54.
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WET No. 3, 1885.
OMTRENT KOELIES, ARABIEREN EN ANDERE
AZIATEN.

Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Edel Achtb.
Volksraad art. 255, dd. 1 Junij 1885.

ARTIKEL 1. Deze Wet is van toepassing op de personen, Wet van toepassing
behoorende tot een der inboorlingrassen van Azie, waaronder ~P een der inboorbegrepen zoogenaamde Koelies Arabieren MaleiJ. ers en Moha- lm~~n rassen van
'
'
..
Az1e, waaronder bemedaansche onderdanen van het Turksche riJk.
grepen Koelies, enz.
2. Omtrent de person en bedoeld in Art. 1 zullen de vol- Bepalingen van
gende bepalingen van kracht zijn:
kracht.
a. Zij kunnen niet het burgerregt der Zuid-Afrikaan- Kunnen geen bursche Republiek verkrijgen;
gerregt verkrijgen.
b. Zij kunnen geen eigenaars zijn van vast goed in Geen eigenaars zijn
de Republiek; 1)
van vastgoed.
Deze bepaling heeft geen terugwerkende kracht.
Geen terugw. kracht.
c. Zij, die zich vestigen in de Republiek tot hetrnschrijving in een
drij ven van handel of anderzins, zullen inge- register daartoe door
schreven moeten zijn in een Register, afzonderlijk ~=h L~~~drosten
0
daartoe door de Landdrosten van de respectieven.
lijke districten te houden, volgens een model,
voor te schrijven door de Regering.
Bij deze registratie, welke zal moeten geschieden Betaling voor
binnen acht dagen na aankomst, zal betaa.ld registratie.
moeten worden de som van £25 (vijf en twintig
ponden sterling). 2)
Overtreding van het boven in c bepaalde zal warden Boete voor overtregestraft met boete van 10 (tien) tot 100 (honderd) ding, bij":anbetaling
pond en sterling, bij wanbetaling te vervangen door gevangems.
gevangenisstraf van 14 dagen tot 6 maanden.
Deze bovenbedoelde registratie zal kosteloos plaats Registratiekosteloos
hebben voor hen die zich v66r het in werking voor hen die zich
. d R
bl' k h bb
v6or deze wet gevest:e d en d.ezer ..W e~ In e \>epu ~e
e en 9eves- tigd hebben, indien
hgd, mits ZIJ zwh, wat Pretoria betreft binnen binnen zekeren tijd
acht dagen en in de andere districten binnen gedaan.
dertig dagen na het in werking treden dezer Wet
bij den Landdrost aangeven.
d. De Regering zal het regt hebben hun hepaalde Regering zallocaties
straten, wijken en locaties ter bewoning aan te aanwijzen.
wijzen.

1) Zie Bijvoeging door V.R.B. 12 A.ugustus 1886, art. 1418 en 1419,
2) Verminderd op £3 door V.R.B. 12 Augustus 1886, artt.1418 en 1419.
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Deze bepaling is niet van toepassing op hen die
bij hunne dienstheeren inwonen. 1).
3. Deze Wet treedt in werking dadelijk na publicatie in
Staatscourant volgens art. 12 van de Grondwet. 2)
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.

Gouvernementskantoor,
Pretoria, 10 Junij 1885.

VOLKSRAADSBESLUIT, 11 JUNIJ 1885.
Regelen van Hoog
Art. 375. "De Volksraad, gelet hebbende op afdeeling 12
Geregtshof en
van het rapport der commissie tot rangschikking van memories,
andere
lokale wetten op memone
· v.R.R. 66/85 , eveneens aan d e ord e; op d e aante verta.len

.

beveling van het rapport der memorie-commissie , vereenigt
zich met de laatste en besluit dienovereenkomstig de Regering
op te dragen de regelen van het Hoog Geregtshof, zooals
gewijzigd en alle andere locale wetten, voor zoover nog in
het Engelsch, doch geen andere, te doen vertalen in het
Hollandsch en dezelve aldus vertaald verkrijgbaar te st€llen
voor het publiek." 3)

VOLKSRAADSBESL UIT, 11 JUNIJ 1885.
Art. 377. Bij de heropening werd op verzoek van ZHEd.
den Staatspresident en met algemeen goed vinden aan de
orde gesteld de navolgende Regeringsmissive, dd. 11 Junij
1885 (V.R.R. 236/85.)
Ik heb de eer hieronder, voor uwe informatie en ter
behandeling van den Edel Achtb. Volksraad, te laten volgen
kopie van Uitv. Raadsbesluit Art. 227, dd. heden.
Aan de orde : Ingekomen memorie van den Afrikaner
Bond vragende informatie omtrent Volksraadsbesluit Art. 309
in dato 6 Junij 1885. 4)
De Uitv. Raad na met groote aandacht en ernst genoemd Volksraadsbesluit in overweging genomen te hebben,
1) Zie Wijziging V.R.B. 12 Augustus 1886, art, 1418 en 1419, gepub.
Btaatscourant 2 Februarij 1887, Bijvoegsel.
2) Zie ante bladz. 36.
3) De Regels van 't Hoog Geregtshof zijn te vinden in de Bijlage inf'fa,
4) Zie ante bladz. 1338.
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ziet bezwaren om behoorlijk uitvoering aan genoemd Volksraadsbesluit te geven en besluit aan den Ed. Achtb. Volksraad
aan te bevelen genoem.d besluit nog eens in ernstige overweging te nemen.
Art. 378. "De Raad, gelet hebbende op Uitv. Raadsbe- Commissie benoemd
sluit, art. 227, dd. 11 Junij 1885, en de memorie van den om concept besluit
Afrikaner Bond daarin bedoeld, besluit: eene Commissie van op te maken.
drie leden te benoemen, ten einde een conceptbesluit op te
trekken, naar aanleiding van het bedoelde verzoek om het
besluit van 6 Junij laatstleden onder art. 309 te herzien."
Art. 379. De heer Klopper, Voorzitter der .commissie
heden ochtend gekozen om een concept-besluit op te trekken
in zake Uitv. Raadbesluit art. 227, dd. 11 Junij 1885, diende
het concept door die commissie opgesteld in, per begeleidend
schrijven dd. heden (v.R.R. 237 j85.
De Raad besloot eenparig dit concept aan de orde te
stellen.
Het bleek van den navolgenden inhoud te zijn:
"De Volksraad gehoord hebbende het besluit van den Inleiding.
Uitv. Raad, art. 227, dd. 11 Junij 1885, en in verband daarmede de daarin vermelde memorie;
gelet hebbende op de bezwaren verbond.en aan de uitvoering van zijn besluit art. 309, dd. 6 Junij 1885;
kennis nemende van de vreeze dat door gemeld besluit
verdeeldheid en partijhaat kan bevorderd worden, en
in overweging nemende, dat door de wetten des lands
genoegzame voorziening gemaakt is tot handhaving van de
onafhankelijkheid der Republiek;
bP,c;luit: gemeld besluit art. 309, dd. 6 Junij 1885, terrerroeping van
ro/jeeren, gelijk hij bij dezen doet."
V.R.B., 6 Junij 1885
Art. 380. "Nadat de beraadslagingen over dit voorstel art. 309•
waren gesloten werd het met 36 tegen 9 stemmen aangenomen."

VOLKSRAADSBESLUITEN, 13 JUNIJ 1885.
Art. 396. "De Raad besluit zich te vereenigen met het Goedkeuring van
Commissie-Rapport aan de orde, en keurt het Tractaat met Tra;ctaat met
Duitschland, 1) thans aan de orde, goed."
Dmtschland.
Art. 400. "De Raad besluit twee premien van £25 ieder Twee premien uit-·
toe te kennen aan de vervaardiger van het beste werk in de geloofd voor geschiedenis en
. d ems
. en aard riJ··ksk und e van drijkskunde
H oll an dseh e taal over d e gesch 1e
vooaar•
Zuid-Afrika voor schoolgebruik 2) alsmede een cijferboek, 3) schoolgebruik, ~lsc
1) Zie Notulen van den Volksraad gepubliceerd Staatscourant (Bijvoegsel) 8 Julij 1885, en Staatscourant 6 October 1885, No. 298.
2) Zie V.R.B. 1 Junij 1886, art. 394, Staatscourant 7 Julij 1886,
(Bijvoegsel.)
3) Zie V.R.BB. 31 Mei 1886, art, 391, 19 Julij 1886, art 1036 en
2 Augustus 1886, art. 1265 en 1266.
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mede een cijferboek. te

worden ingezonden bij den Superintendent van Onderwijs
v66r Maart 1886, bij de volgende zitting van den Volksraad
door een daartoe alsdan te benoemen commissie te worden
onderzocht en desbetreffende te worden gerapporteerd aan den
Volksraad, bij wien de eindbeslissing berust, en door wien
de toewijzing van de premien zal geschieden."

Kennis van kerkArt. 401. "De Raad, gelet hebbende op art. 10 van het
muziek onder stan- Rapport aan de orde, vereenigt zich met de wenschelijkheid
d~~rden tvan onder- door ZEd. den Superintendent in dit artikel uitgesproken
WlJS op e nemen.
.
'

om "in de toepass1ng der wet onder de standaarden van
onderwijs kennis van onze kerkmuziek op te nemen."

VOLKSRAADSBESLUITEN, 15 JUNIJ 1885.
Honorarium aan
onderwijzers eerst
na 12 maanden te
worden toegekend.

Art. 405. "De Raad gelet hebbende op art. 11 van 't
verslag van ZEd. den Superintendent van Onderwijs, besluit,
dat er geen honorarium, zooals bij de Wet bedoeld, 1) zal
worden toegekend aan onderwijzers, dan nadat de onderwijzer
gedurende een twaalftal maanden blijken heeft gegeven, dat
hij aanspraak heeft op het certificaat van verdienste."

Geeneleerlingen toeArt. 407. "De Raad gelet hebbende op art. 13 van 't
gelaten tot oplei- Verslag van den Superintendent van Onderwijs, besluit over
dingsschool tenzij te gaan tot de verkiezing van twee leden voor het bestuur
zij voldoen aan
·art. 7 der Wet.
der Opleidingsschool en gaat er verder naar aanleiding van

genoemd artikel toe over te bepalen, dat voortaan geen
leerling tot de Opleidingsschool zullen worden toegelaten
tenzij zij voldoen aan art. 7 der Wet op het Hooger Onderwijs No. 1, 1882." 2)

No. 123.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
TER algemeene informatie wordt onderstaand besluit
van den Uitv. Raad hiermede gepubliceerd.
Op last,
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 16 Junij 1885.
1) Zie Art. 5 van Wet No. 1, 1882, ante bl. 1069.
2) Zie ante bladz. 1071.
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UITV. RAADSBESLUIT, ART. 228, dd. 11 JUNIJ 1885.
Aan de orde: Bespreking van de wenschelijkheid om Geene rekeningen
aan den Auditeur- en Thesaurier-Generaal order te geven gepasseerd of uitbe·
t e passeren van, of ge Id en u1t
· te b eta]en taald
aan personen
geen rek emngen
die gelden schulden
aan person en, die nog gelden aan den Staat verschuldigd aan den Staat.
zijn. Alzoo besloten.
VOLKSRAADSBESLUITEN, 18 JUNIJ 1885.
Art. 470. Op verzoek van ZHEd. den Staatsnresident
werd, ingevolge art. XIII van de Aanspraak aan de orde
gesteld de behandeling der navolgende Regerings-missieve,
dd. 27 Mei 1885 (v.R.R. 253/85).
Ik heb de eer u hiernevens toe te zenden een exemplaar van de te sluiten Conventie betrekkelijk de telegrafische gemeenschap tusschen den Oranje Vrijstaat en deze
Republiek, met verzoek den E. A. V olksraad te- verzoeken
de Regering magtiging te verleenen bovengenoemde Conventie
te sluiten.
Na behandeling verzoek ik u mij dit geteekend exemplaar te laten retourneeren.
Art. 4 71. De heer de Villiers stelde voor, dat deze Regering gemagtigd
Regering gemagtigd worde met die van den Oranje Vrijstaat Telegr. co~yentie
een Conventie
te sluiten in denzelfden vorm of in denzelfden slmten.
me~ 0 · VnJstaat te
.
geest als d1e nu aan de orde.
Het voorstel werd algemeen aangenomen. 1)
Art. 4 72. Op verzoek van ZHEd. den Staatspresident
kwam verder onder behandeling de navolgende Regerings
missieve, dd. 29 Julij 1884 (v.R.R. 254/85.)
Ik heb de eer hierbij tot uwe informatie en ter behandeling van den E. A. V olksraad te doen geworden : le. Copij Uitv. Raadsbesluit art. 137, dd. 23 Junij 1884.
2e. (In origineel) Memorie, ingezonden door den heer
P. J. Naude, van G. Engelbrecht en 48 anderen, in verband
met inboeking Mapochskaffers.
3e. Copij circulaire C. B., 36/83 van den Staatssecretaris
aan Landdrosten.
4e. Copij minute Commandant Generaal aan Staatssecretaris, dd. 13 Junij '84.
Het Uitv. Raadsbesluit was van den navolgenden inhoud:
"Art. 137. Aan de orde Minute R225j84 inhoudende
de ingezonden memorie door den heer P. J. Naude van G.
Engelbrecht en 84 anderen inhoudende opmerkingen re proclamatie inboeking Kaffers van Mapoch; en verzoekende
verschoond te blijven van vooruitbetaling.
1) Zie Conventie gepubl. door Gouv. Kennisgeving No. 188, dd. 18
Sept. 1885, Staatscowrant 23 Sept. 1885.
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D~ Uitv. Raad, gezien hebbende de recommandatie in
deze van den Commandant-Generaal en Superintendent van
N aturellen Zaken vereenigt zich daarmede en
Besluif, deze zaak met recommandatie voor den Ed.
Achtb. V olksraad te leggen.
Vooruitbetaling
Art. 474. "De Raad besluit Uitv. Raadsbesluit art. 137,
voorMapochkaffers 23 Junij 1884, goed te keuren, in verband met Commissiet.eruggetrokken.
Rapport 1) thans aan de orde, hetwelk eveneens wordt
goedgekeurd.

VOLKSRAADSBESLUIT, 18

EN

19 JUNIJ 1885.

Art. 4 7 5. ZHEd. de Staatspresident verzocht hi er dat
aan de orde mogt word en gesteld de behandeling van Uitv.
Raadsbesluit art. 91, dd. 2 April1885, opgenomen in minute
onder R. 1578/85, en luidende als volgt (v.R.R. 252/85) :"Aan de orde: Minute R. 1578/85, inhoudende advies
van den Staatsprocureur, over beteekenis art 4 Reglement
van Orde, alinea 5, re grondbezitkiezers. 2)
Besloten: zich met het advies van den Staatsprocureur
te vereenigen." 3)
Het daarin bedoelde advies van ZEd. Gest. den Staatsprocureur en de minuten daarmede in verband werden voorgelezen.
Volksraad verklaart
Art. 481. "De Raad besloot nu eenparig zich te vereenizekere bepaling van gen met Uitv. Raadsbesluit art. 91, dd. 1 April 1885, en
Reg.v.Ordel882~4
· · van ZEd . G est r. d en Staat sprocureur,
als
herroepen.
a ldus met d e op1me
dd. 31 Maart 1885, vervat in R. 1578/85 (v.R.R. 252/85).

VOLKSRAADSBESLUIT, 22 JUNIJ 1885.
Regering gemagtigd
Art. 521. "De Raad. gelet hebbende op Uitv. RaadsCarolinaalseendorpbesluit art. 235 dd. 19 Junij 1885· op de memorie aan den
te proclameren, maar
'
·
'
d
·
voorloopig geen
Volksraad van J. M1ddel, Sen., en 59 anderen, d . Komati,
ambtena.ren te
10 April 1885; op de aanbeveling der Memorie-Commissie
benoemen.
besluit de Regering te magtigen Carolina als dorp te proclameeren, nadat ze zich zal verzekerd hebben van het benoodigd aantal erven tot later gebruik, onder anderen voor
aanbouw van Gouvernements-gebouwen daarop; de verdere
regeling te laten aan de Regering, die in deze zal handelen
in 't belang van het alg6lmeen. De magtiging wordt verleend
1) Blijkens N otulen kon de Memorie Commissie om reden daarvoor
opgegeven zich niet met het verzoek vereenigen.
2) Zie a;nte bladz. 1077.
3) Het ad vies van den Staatsprocureur is niet in de N otulen opgenomen, maar uit de gevoerde discussies blijkt, dat de bepaling van het
Reg. van Orde van 1882, "dat de kiezers eigenaren van vaste goederen
moeten zijn" terzijde gesteld en vervangen is door de Kieswet No. 7, 1882,
die geene couditie ten dien effecte bevat.
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onder de uitdrukkelijke voorwaarde nogthans dat er geenerlei
ambtenaren te Carolina zullen worden aangesteld en dat er
geen kosten van Regeringswege zullen gemaakt worden in
verband met de daarstelling van dit dorp, v66r en aleer de
finantH~n des lands voldoende voorziening in deze maken."

VOLKSRAADSBESLUIT, 25 JUNIJ 1885.
Art. 450. "De Volksraad den post Invoerregten en in Regering opgedrag.
verband daarmede het rapport en de recommandatie op agent te L. Marques
·
" · · 1) alsmede d e voor- aan
te stellen en op
d1en
post van d e Begroot'mgs- CommiSSie,
de groote wegen
gelezen memories betrekkelijk de invoerregten en het rapport Douane kantoren op
der Memorie.Commissie daarop overwogen hebbende, besluit te rich ten.
de post Invoerregten £44,100 goed te keuren, en draagt aan
de Regering op, om zoodra zij zulks uitvoerbaar vindt, een
agent te Loren9o Marques aan te stellen, ten einde beter te
letten op de inkomsten der invoerregten van dien kant,
alsmede om op de groote wegen en toegangen tot onzen
Staat Douanekantoren op te rigten, en zoodanige proclamatie
en regulatHin dienaangaande te maken, als zij mogt noodig
oordeelen.
"Verder besluit de Raad zich te vereenigen met het
rapport der Memorie-Commissie voormeld, en memorialisten
te antwoorden, dat er vooreerst nog geen gevolg kan worden
gegeven aan hun verzoek."
1) De recommandatie der Begrootings-Commissie luidde als volgt:

''Art. 8. De Commissie wenscht in overweging te geven om een plan
te beramen ten einde den smokkelhandel tegen te gaan, vooreerst door
aanstelling van een agent te Loren<;o Marquez, die met behulp van de
Portugeesche Regering de controle der invoerregten aldaar op zich neemt
en verder door de driften aan te wijzen waar de transportrijders de Vaalrivier moeten passee1en en aldaar vaste belastinggaarders aan te stellen,
in welk geval verscheidene binnenlandsche belastinggaarders kunnen wor"
den afgeschaft.
"De voornaamste punten alwaar uwe Commissie meent dat be]astinggaarders behooren gesteld te worden, zijn:
"Ohristana,
"Bloemhof,
"Potchefstroom,
"Heidelberg,
"Laingsnek en
"Aan de twee driften van Buffelrivivier, een van Wakkerfiltroom en
een van Utrecht naar Newcastle.
"Art. 9. De Oommissie meent dat voor het oprigten van gebouwen
bij deze driften noodig zal zijn voor dit eerste jaar een som van ongeVf'er £2000, en voor salaris elk jaar aan zeven personen £1400.
"Het werk dezer belastinggaarders op de grens zal zijn, naar het
oordeel der Commissie, vooreerst om copijen van vrachtbrieven der transportrijders op te zenden naar de Landdrosten en verder om de invof'r·
regten te collecteeren van alle goederen voor privaat gebruik en door
smoushandel ingevoerd, alsmede op goederen door Kaffers ingebragt.
Op deze directe ontvangsten meent de Oommissie dat aan de belastinggaarders 2~ pOt. kan worden toegekend.''
85
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VOLKSRAADSBESLUIT, 26 JUNIJ 1885.
Art. 565. "De Raad gelet hebbende op den post ' Regten
op Concessies £12,000,' op den inhoud der memories bedoeld
in en volgens het rapport der Memorie-Commissie, nu aan
de orde, en op de aanbeveling der Memorie-Commissie daaromtrent, besluit :
Den post aan de orde goed te keuren, en den memoriaUitgifte van Concessies op Gouv.
listen te melden, dat de uitgifte van goudconcessies op Gougrond gestaakt en
geen nieuwe meer vernementsgrond reeds is gestaakt. 1) Dat er derhalve geen
nieuwe concessies van dien aard op Gouvernementsgronden
worden verleend.
meer worden verleend. Dat de Raad in zoover kan en zal
gevolg geven aan den wensch der memorialisten, dat ze de
Regering zal opdragen toe te zien dat er striktelijk worde
Opdragt aan
Regering.
voldaan aan de termen van alle concessies, hetzij voor de
ontginning van goud of de ontwikkeling van industrie, zooals hij do et bij deze.''

No. 134.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
TER algemeene informatie wordt het onderstaand besluit
van den Uitv. Raad hiermede gepubliceerd.
Op last,
W. EDUARD BOK.
Staatssecretaris.
Gou vernemen tsk3,n to or,
Pretoria, 29 Junij 1885.

UITV. RAADSBESLUIT, ART. 240, dd. 27 JUNIJ 1885.
Aan de orde : Bespreking over de voorwaarden, waarop
voor het vervolg goudconcessies zullen verleend worden op
private plaatsen.
Vermindering van
Besloten, dergelijke concessies zoodanig te wijzigen, dat
percenten voor
2t percent in plaats van 5 percent zal gelezen worvoortaan
goud-concessies op
den, en dit besluit b\j wjjze van Gouvernements Kennisprivate plaatsen.
geving in de Sta.atsconrarlt te publiceeren.

1) Zie V.R.B. 27 October 1884, art. 1055, ante bl. 1280.
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No. 137.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
REGULATIES VOOR DEN DOORVOER DOOR DE
ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK.

NADEMAAL bij Volksraadsbesluit art. 1285, dd. 10Inleiding.
November 1884, is vastgesteld eene Bijlage tot Wet No. 4,
1882, welke luidt als volgt:
BIJLAGE TOT WET No. 4, 1882. 1)
ARTIKEL 1. Alle goederen niet van Portugeeschen oor- Niet Port. goederen
sprong te Loren9o Marques ingeklaard, zullen in transito ?oor L. MarqueR
door het grondgebied. der Z. A. Republiek kunnen worden mgev
oerdcttegend betl.
van 3 p . a va.
vervoerd, tegen betahng van een doorvoerregt van 3 percent door Republ. verv.
ad valorem, op de volgende voorwaarden : onder voorwaarden.
a. Dat het Portugeesche Gouvernement van Loren9o Portug. Gouvernem.
Marques de Z. A. Republiek zekerheid verschaft versch~ft zeKerheid
door het eischen van een borgtogt te stellen door door eischen van
borgtogt te Loren<;o
twee ter goeder naam en faam bekende personen, Marques.
v66r dat de hierboven bedoelde goederen het tolkantoor te Loren9o Marques verlaten.
b. Deze borgtogt zal moeten gesteld warden voor een Bedrag v. Borgtogt.
som gelijkstaande met vijfmaal het bedrag der
inkomende regten, die door de Z. A. Republiek
zouden worden gevorderd indien de goederen
waren bestemd voor de Repu bliek zel ve.
c. Deze borgtogt moet warden terug geeischt binnen Terugeisching van
den tiJ. d van 5 maanden te rekenen van den dag borgtogt binnen
'
d at d e goederen het tolkantoor
te Loren9o M arques 5 maanden.
hebben verlaten, en zal warden terug gegeven of
vernietigd op vertoon van een certificaat dat de
hierboved bedoelde goederen zij n doorgegaan naar
een bepaald te noemen Staat of landstreek, af te
geven door den Portugeeschen Consul in de Z. A. Certifikaat van Port.
Republiek en gecontrasigneerd door den Inspec- Consulgecontrasign.
door Insp. Generaal
teur- Generaal van Invoer, of een an der daartoe van Invoer.
van Regeringswege aangewezen ambtenaar. Is
binnen de genoemde 5 maanden hieraan niet Verv. van sucuriteit
voldaan, dan vervalt de gestelde sucuriteit ten ten be~oev~ d.er
. k t
.. d R
. Repubhek md1en
b e110eve d er Z. A . R epu bl1e
, enZlJ e egermg niet binn 5 maand.
der Z. A. Republiek, om redenen van billijkheid, gelost.
dispensatie mogt verleenen.
2. De geheele verdere regeling van dezen doorvoer zal Verdere regeling
1) Zie G. K. No. 324, dd. dd. 17 November 1884, ante bl. 1302.
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doorStaatspresident geschieden

door den Staatspresident, met ad vies en toestemming van den Uitvoerenden Raad.
Tijdstip van in werk.
3. Het tijdstip waarop deze bijlage in werking treedt
treden d. President zal door den Staatspresident worden bepaald en in de Staats~
bepaald.
courant worden gepubliceerd.
Deze bijlage v.kracht
4. Deze bijlage zal alleen zoolang van kracht zijn alE~
zoolang ~n provincie in de Portugeesche Provincie Mozambique een regeling beMoz~mbique deze. staat waardoor de vervulling van de in artikel 1 genoemde
regelmg gewaarb. IS.
•
voorwaarden gewaarborgd IS.
Regering magt door5. De Regeriug heeft de magt om, indien zulks in het
voer toe te staan be-lang des lands mogt blijken te zijn, doorvoer toe te staan
tegen 3 pOt op goed. tegen betaling van een geliJ'k aantal percenten als in art 1
van elders dan prov.
.
·
Mozamb. komende. genoemd, ten aanz1en van goederen aangevoerd word en, van
andere zijde dan van de Provincie Mozambique.
Zoo is het dat ik, Stephanus Johannes Paulus Kruger,
Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Republiek, met ad vies
en toestemming van den Uitv. Raad, uit hoofde der artikels
2 en 3 van bovengenoemde Bijlage tot Wet No. 4, 1882,
bepaal en vaststel als volgt :
Aard der goederen.
ARTIKEL 1. Alle Koopmansgoederen, van welken oorsprong ook, met uitzondering van die in art. 2 genoemd,
zullen in tra.nsito door het grondgebied der Zuid-Afrikaansche
Republiek kunnen worden vervoerd naar eenige landstreek
Doorvoerregt 3 pCt daarbuiten, tegen betaling van een doorvoenegt van 3 perad valorem.
cent ( drie percent) op de waarde.
Vrijstelling v. door·
2. De producten van den grond en der nijverheid van
voerregt v. Portug. de Portugeesche bezittingen in Mozambique zullen niet ondergoederen.
..
·
t rans1'to-reg t en.
aan eemge
worpen ZIJn
Wijze v. borgstelling
3. Tot zekerheid van het voldoen aan de bepalingen
voor doorvoer vastgesteld zal borg moeten worden gesteld:
of te Loren9o Marques of in de Zuid-Afrikaansche Republiek,
en wel als volgt:
a. Te Loren<;o Ma.1·q_1J,es zal de borgtocht moeten geTe L. Marques ten
genoege van Republ.
steld worden ten genoege van den Consul der
Consul.
Zuid-Afrikaansche Republiek aldaar, en bij ontstentenis van dien Consul, ten genoege van den
Gouverneur van Loren<;o Marques,
b. In de Zu£d-Ajn'kaansche Republielr zal de borgtocht
In de Republiek ten
genoege van Landdr.
moeten worden gesteld voor een Landdrost en ten
en Insp. Generaal.
genoege van dien Landdrost en den InspecteurGeneraal, en deze borgsteJling zal moeten worden
geregistreerd ten kantore van den Registrateur
van Acten.
Zekerheid door twee
De zekerheid zal moeten worden gesteld door twee
gegoede personen.
ter goeder naam en faam bekende pers.men, die
in alle OJJZichten voldoenden waarborg opleveren.
Vorm v. borgstelling
De borgstelling zal moeten zijn in den vorm vastgesteld bij Schedule A.
Bedr. d. Borgstelling
4. Het bedrag der bt)rgstelling zal moeten gelijk staan
gelijk met vijfmaal met vijfmaal het bedrag der invoerregten, die door de Zuid-
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Afrikaansche Republiek zouden worden gevorderd, indien de het bedra~ der
goederen waren bestemd voor de Republiek zel ve.
invoerregten.
5. Het doorvoerregt zal moeten worden betaald, alvorens Betaling van het
de goederen LorenyO Marques verlaten en wel of te LorenyO doorvoerregt alvo.r.
.
.
. goederen de Baa1
Marques aan den Consul der Zmd-Afr1kaansche Repubhek verlaten.
aldaar, of in de Zuid-Afrikaansche Republiek aan den Landdrost van het district waar de doorvoerder woonachtig is of
borgtocht is gesteld.
De kwitantie, die hiervoor door den Landdrost zal wor- Kwitantie aan Insp.
den uitgereikt, behoort te zamen met de borgacte aan den Gen. in te zenden.
Inspecteur-Generaal te Pretoria te worden ingezonden.
De directeur van het Rijks-Entrepot te Loren9o Marques Transito goederen
zal niet toestaan dat goederen ingeklaard voor transito door zullen niet de B.aai
' h e Repub 1'1ek
' naar landstreken daarbu1ten,
.
zonder toestemmmg
de Zm"d-Afri"kaansc
van Republ. Consul
het tolkantoor verlaten, tenzij de Consul der Zuid-Afrikaan- verlaten.
sche Republiek te Loren9o Marques zijn uitdrukkelijke bewilliging daartoe heeft te kennen gegeven.
6. De doorvoerder za], ingeval de goederen komen uit Bewijs v. de waarde
het Rijks-Entrepot te Loren9o Marques, moeten overleggen der goederen door
h et cer t1'fi caat van d en d"1rect eur van d at R"k
IJ s-E n t repot ten den
overdoorvoerder
te leggen.
aanzien van de waarde der goederen, of anders een bezworen
verklaring daaromtrent moet a:fleggen.
7. W anneer voldaan is aan de vorenstaande bepalingen, Certificaat van doorzal de Consul voor de Z. A. Republiek te Loren9o Marques voer doo~.Repu?L
·
.
.
Consul mt te re1ken.
een "Oert~ficaat van Doorvoer" u1tre1ken, hetwelk zal bevatten den naam van doorvoerder, naam van ontvanger en
hunne woonplaatsen, alsmede den aard en de merken der
goederen.
8. Dit certificaat van doorvoer zal dienen als vrijgeleide Gebruik van
voor de door te voeren goederen in het gebied der Zuid- Certificaat.
Afrikaansche Republiek, en zal op aanzoek van elken Landdrost of Belastinggaarder moeten vertoond worden.
Bestaat er redel~jken grond om te vermoeden dat er Landd. of Belasti.n~
een ontduiking der wet plaats heeft dan zal elke Landdrost gaarde.r ond. susplcJe
.
'
.
regt k1sten en pakk.
of Belast1nggaarder het recht hebben de k1sten en pakken te openen.
te doen openen.
9. N a het in ontvangst nemen der goederen zal de Certificeeren der .
ontvanger zulks op dit certificaat moeten certificeeren het- ontvangst contrasigneerd door Landdr.
.
'
welk tevens door den Landdrost, Mag1straat of Vrederegter of Vrederegter.
van het district waar de goederen zijn afgeladen moet gecontrasigneerd worden.
Daarna moet dit certificaat aan den Inspecteur-Generaal Teekening v. CE>rtifite Pretoria worden toegezonden die na het in orde bevon- caat door Insp. Gen.
. '
'
en Portug. Consul te
den te hebben, het gecontras1gneerd aan den Portugeeschen Pretoria.
Consul te Pretoria zal overhandigen om ook door dezen geteekend te worden.
Het certificaat zal daarop, indien noodig, aan den Consul Certific. aan Rep.
der Z. A. Republiek te Loren90 Marques worden gezonden. Consul in Delegoa
gezonden.
10. De gestelde borgacte zal, wanneer aan de vorenstaan de Teruggave van borgbepalingen is vol6aan, op aanvrage bij den Consul der Zuid- acte d. Rep. Consul
A
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Afrikaansche Republiek te Loren9o Marques of bij den Inspecteur-Generaal te Pretoria, worden teruggegeven.
Tijdsverloop waarin
11. W ordt het certificaat van ontvangst, bEjdoeld in
de borgacte moet art. 9, en de aanvrage van teruggave der borgstelling niet
wodrden teeruglgtevr., ingezonden binnen 5 maanden na den dag waarop het
an ers v rva
.
certificaat van doorvoer IS verleend, dan vervalt de gestelde
securiteit.
Regering mag dis- securiteit ten faveure van den Staat. De Regering kan echter
pensatie verleenen. om gegrond0 redenen dispensatie verleenen.
Tijdstip van in
12. De Bijlage tot de Wet No. 4, 1882, en deze Reguwerking treden.
latH~n treden in werking 14 dagen na publicatie.
of Insp. Generaal.

Schedule v. borgacte

SCHEDULE A.
BORGACTE VOOR DOORVOER DOOR DE Z. A. REPUBLIEK.

Vorm van borgacte.

Zij het kennelijk aan allen wien het aangaat :Dat op heden, den . . . . . . . .. . .. dag der maand ................. .
in het jaar onzes Heeren Een Duizend Acht Honderd ........... .
en Tachtig, wij ................................................ wonende te
........................... , als hoofdschuldenaar en ........................ ,
wonende te ........................ , en ........................... won en de
te ........................... , als borgen ons in solidum hebben verbonden te bctalen aan Wille:rm. Eduard Bok, in zijne hoedanigheid als Staatssecretaris der Zuid Afrikaansche Republiek, of
zijnen wettigen opvolger, fl.ls zoodanig vertegenwoordigende de
Regering der Z. A. Republiek, renuncieerende tot dien einde de
exceptie van beneficium ordinis seu excu,ssionis et div,isionis, met
de meening waarvan wij verklaren ten volle bekend te zijn, de
som van ....................................................................... .
zijnde vijfmaal het bedrag der invoerregten, dat betaald zou
moeten worden indien de volgende goederen zouden worden ingevoerd in de Zuid Afrikaansche Republiek :-

Omschrijving der Goederen.

Merken der kisten en
P:1kken.
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en voor welke betaling, wol en wettig te worden gedaan, wij
onszelven en elk onzer, onze Erfgenamen, Executeuren en Administmteuren bij deze vast verbinden.
Nademaal de hierboven gemelde ........................ zijn voornemen heeft te kennen gegeven om de hierboven vermelde goederen van ........ :. . . . . . . . . . . . . . . naar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . door
het grondgebied der Zuid Afrikaansche Republiek te vervoeren
en aaarvoor een certificaat van doorvoer te verkrijgen volgens
Bijlage tot Wet No. 4, 1882, en de desbetreffende Regulaties,
zoo zijn de voorwaarden dezer verbindtenis als volgt:
1. Dat de Regering zonder nadere actie of in verzuim- Voorwaarden van
stelling de executabel-verklaring van deze Borgakte op de verbindtenis.
personen en goederen en eigendommen der personen die haar
onderteekend hebben, zal kunnen aanvragen, doende de onderteekenaars bij dezen afstand van de wettelijke exceptien tegen
deze executie,
Indien:
a. Het blijkt dat de bovengemelde goederen of een deel Indien goederen niet
daarvan (ingeval dttarvoor een certificaat van door- doorgevoerd worden
is uitgereikt) niet zijn doorgevoerd naar de plek ge- naar bestemde plek.
noemd in dat certificaat van doorvoor;
b. Indien niet binnen den tijd van vijf maanden, te reke- Indien het bewi~s
nen van den dag waarop het certificaat van door- van aankomstmet
'let, op d e WlJZO
"
b epaald In
· art. 1 c d er binnen
5 maanden
· mtgerm
·
voer 1s
1 e d w0 rd
Bijlave tot Wet No. 4, 1882, en nader omschreven ge ev r
•
in de desbetreffende Regubtien, het bewijs is geleverd dat de goederen, genoemd in het certificaat
van doorvoer, zijn aangekomen op de plaats van bestemming, aangegeven in datzelfde certificaat.
2. Dat deze verbindtenis van nul en geener waarde is wan- Verbindtenis v. geen
neer geen der bovengenoemde gevallen plaats grijpen.
waarde ind.ien gen.
Aldus gedaan en geteekend op plaats en datum voormeld, ge~allen met plaats
·
gnJpen.
· tegenwoor d"1gh e1'd· van on d erstaan d e getmgen.
m
Personen die zich verbinden { :::::::::::::::::::::::::::::::::

····················.·············
Getuigen { : : : : :: ::: : :: :: : ::: ::: : :: ::: :::
Aldm; voor mij,
Landdrost.

S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.

Gouvernementskantoor,
Pretoria, 30 Julij 1885.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

1352

[1885

WET No. 4, 1885.
Om voorziening te maken voor het beter bestuur en betere
Regtspleging onder de Naturellen bevolking dezer
Republiek.

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Edel Achtb.
Volksraad, Art. 479, d.d. 19 Junij 1885).

Inleiding.

NADEMAAL de onkunde, de gebruiken en de gewoonten van de InboorlingbevoJking dezer Republiek hen ongeschikt maken voor de pJigten en de verantwoordelijkheid
van het beschaafde I even; en verder, naardien het noodig
en wenschelijk is om voorziening te maken tot betere behandeling en beter bestuur van hen door hen te plaatsen
onder bijzonder opzigt, en tot behoorlijke bedeeling van regt
onder hen, totdat zij behoorlijk zullen in staat gesteld zijn
zoodanige pligten en verantwoordelijkheid te begrijpen en
te waardeeren, welke zij redelijker wijze mogen geacht warden te kunnen volbrengen in gehoorzaamheid aan de algemeene wetten bestaande in de Republiek.
Zij het daarom vastgesteld door den Hoog-Ed. Achtbaren Volksraad der Zuid-Afrikaansche Republiek.
Herroeping van
ART. 1. Artikel 37 tot 51 ingesloten, en artikel 56, 57
zekere artikelen der en 58 van de Veldcornets Instructies, 1) goedgekeurd en
Veldc.enInstruct.
1858
Wett. No.van
9, vas t ges t ~ld b"IJ Volksraad sb esl m't van 17 Sept emb er 18~8
D ,
1870, No.4,1873,enartikel 19; De Wet No. 9 van 1870, 2) getiteld: ter voorNo. 3, 1876.
koming van vagebonderen, diefstal en andere ongeregeldheid
onder Ka:ffers, tot bescherming van personen, eigendom en
bezittingen, tot beter regeling en bestuur van de Kafferstammen, en tot het opleggen eener belasting op Kaffers en
andere gekleurden, goedgekeurd en vastgesteld bij Volksraadsbesluit van 3 Junij 1870, Artikel 154; Wet No. 4
van 1873, 3) getiteld: voor het uitnemen van Passen door
Inboorlingen in de Z. A. Republiek, goedgekeurd en vastgesteld bij Volksraadsbesluiten van 5 en 6 Augustus 1872,
artikel 184 en 189, en gewijzigd bij Volksraadsbesluit van
10 Maart 1873, artikel 33, en Wet No. 3 van 1876, 4)
getiteld: Wet betreffende N aturellen, goedgekeurd en vastgesteld bij Volksraadsbesluit van 9 Junij 1876, artikel 143,
zullen hierbij herroepen zijn, en zijn bij dezen herroepen,
Uitzondering b~tref- behoudens alleen en uitgezonderd zoo ver betreft alle overfende overtredmgen tredingen tegen genoemde artikelen van de Veldcornets In1) Zie
Zie
3) Zie
4) iZie

2)

ante
ante
ante
ante

bl.
bl.
bl.
bl.

96-99.
378.
480.
662.
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structies en bovenaangehaalde wetten, en de onder deze be- tegen gen. Veldc.
palingen opgelegde straffen en boeten; en de bovengenoemde Inliltruct. en wetten.
wetten en alle stappen genomen of aangevangen v66r deze
wet zal in werking komen, zullen voortgezet worden, en al
de straffen en boeten die zijn opgelegd; en alle dergelijke
stappen zullen evenzeer van kracht zijn, en zullen voortgang
hebben, opgelegd en uitgevoerd worden op dezelfde wijze Opgelegde straffen
alsof deze wet niet was daargesteld · met dien verstande en boeten te worden
· t s d aar1n
· vervat za1 st riJood'Ig
· ZlJoo n me t h et gezag voortgezet
echter d at nie
voerd tenzijen uitgethans door de hoofden en hoofdlieden van inboorlingen in tegenstriJdigmethet
de verschillende districten van deze Republiek uitgeoefend gezag door Naturell.
totdat aanstellingen zullen gedaan zijn waarvoor in dez~ hoofden uitgeoefend
wet voorziening gemaakt wordt.
2. De wetten, gewoonten, of gebruiken tot hiertoe be- Wetten. enz. va_f!
staande onder de inboorlingen, zullen voortdurend in deze Inboorlmge~ bhFen
. geblek en ZIJll
oo van
. k van k rac ht bl"IJVen zool ang ZIJ.. niet
niet kracht
strijdig md1en
met
Repu blIe
strijdig te zijn met de algemeene beginselen van beschaving beschaving.
erkend door de beschaafde wereld.
3. De Staatspresident zal geregtigd zijn in districten Staatsl?resi~ent zal
door den Volksraad als noodig bepaald ' commissarissen
over over
Commissanssen
.
Naturellen
de naturellen aan te stellen om alle zaken In deze wet ver- aanstellen.
meld en al zoodanige ·bevelen of opdragten van tijd tot tijd
door de Regering te geven, ten uitvoer te brengen. In zoodanige districten waar de V olksraad beschouwt dat de benoeming van een Naturellen Commissaris niet noodig is ofLanddrost ero
vereischt wordt 1) zullen de Landdrosten ex-officio Commissa- officio Commissaris
.
. t t e h oud en over d ewerk - en
Veldc. Onderrissen
van N at urell en ZIJn om t oez1g
Commissarissen.
zaamheden van de V eldcornetten als Onder-Commissarissen.
4. Ieder Commissaris of Onder-Commissaris van Natu- Jurisdictie van Comrellen of Inboorlinghoofd door de Regering aangesteld zal missar~s, O?der. ' . Commissans van
d e magt hebben om onderzoek te doen en te beshssen In Naturellen of Inalle civiele twisten tusschen inboorling en inboorling van boorlinghoofd in
den stam of de buurt waarmede hij belast is, alsmede in zaken van twisten
· ·1
k
d oor bl an k e person en b"IJ h em Inge
·
d'Ien d t egen onder
Naturellen
Cl vie e za en
of op klagte
van
eenig Naturel behoorende tot een grooten of wilden stam blanken.
binnen zijn district of afdeeling. In behandeling van deze
laatstgemelde zal de Commissaris of Ondercommissaris de
zaken behandelen zooveel mogelijk overeenkomstig de wetten
des lands vastgesteld voor de beschaafde bevolking, met
dien verstande echter dat in alle voorkomende gevallen door
eenig Opperhoofd of Ondercommissaris uitgewezen zaak in
geval van appel een nieu w onderzoek kan plaats hebben Appel bij Commiss.
voor den N aturellen-Commissaris van zij n district. V oor Finaal Appel bij
finaal appel zullen beide partijen zich moeten wenden naar Sup. v. Naturellen
.
l
t
d beh. goedkeuring
d en S"':1-perintendent
van N aturellen, we te vers aan at der Regering.
geen Uitspraak van zoodanig ambtenaar als voornoemd van
kracht zal zijn of in executie gebragt worden tot tijd en
wijle het goedgekeurd en bekrachtigd is door de Regering.
00

T

1)

Zie V.R.B.

24

Sept.

1884,

art.

•

574, ante

bl.

1267,
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Zaken en geschillen
5. Alle zaken en geschillen van civielen aard tusschen
van civ~elen a~rd inboorlingen zullen worden behandeld naar de voorzieningen
ttusschd. mbboohrlmdgelnd dezer wet en niet anders, en overeenkomstig Inboorlingewor en e an e
.
b 'k 1
d'
t""d ·
··
volgens deze wet en wetten, heden Ill ge rm a s voor Ien lJ In zwang ZIJn,
Inboor~ing wett.en in zoover deze niet aanleiding zullen geven tot blijkbaar
heden m gebrmk. onregt of strij den met de aangenomen beginselen van na-

tuurlijke billijkheid.
6. De Commissarissen van N aturellen zullen regtsmagt hebben bij alle voorkomende mindere misdaden
en overtredingen, bepaald bij schedule gehecht aan deze
wet, bedreven door inboorlingen, binnen hunne respectieve
districten, met dien verstande echter dat geen zoodanig Commissaris van Naturellen regt zal hebben eenigon inboorlingBoete £10 niet te overtreder hooger of zwaarder te straffen dan met eene boete
boven gaande, ge- de som van £10 niet te bovengaande, of gevangenisstraf met
vangenisstraf tot 3
maanden of slagen of zonder harden arbeid, met of zonder schraal dieet, voor
een tijd van niet meer dan drie maanden, of tot het onttot 25.
vangen van een getal slagen, niet te bovengaande 25.
Staatspresident
7. In alle burgerlijke en crimineele zaken beslist volgens
heeft. magt te kiezen deze wet zal de Staatspresident, met ad vies en consent van
e:r;t ~Itspraak .~e. ver- den Uitvoerenden Raad volle maO"t regt en gezag hebben om
metlgen of WIJZigen.
'
.o '
.
de behandeling der zaak te herz1en en de mtspraak desnoods
te vernietigen of te wijzigen.
Staatspresident zal
8. De Staatspresident zal van tijd tot tijd, met advies
regelen en bepalin- en consent van den Uitvoerenden Raad, regelen en bepalinf:~v:a~=~ ~~~~rel- gen maken voor de behandeling van zaken voor de Hoven
len zaken bevattende van N aturellenzaken, en zal bepalen en vaststellen boeten,
boeten, get~igegel- betalingen, kosten en uitbetalingen voor getuigegelden 1) in geden, _enz:, die na
zegde Hoven te zullen worden toegestaan welke reaels en
pubhcat1e wet zullen
.
.
'
zijn.
bepahngen aldus gegeven na In de Staatscourant gepubhceerd te zijn van kracht zullen zijn.
Doodslagen, aanran9. Alle doodslagen, aanrandingen of andere schade toegedingen of andere
bragt aan porsoon of eigendom van een inboorling, veroorscbade
toegebragt zaakt d oor oproer on d er In
· b oor1'Ingen, of t en gevo1ge d aarvan,
aan
in boorlingen
door een andere
of door gevechten onder partijen, inboorlingen, of waarin een
inboorl~ng kunnen stam of deel daarvan heeft deelgenomen, en welke naar het
door Distr.-Comn:. 0~evoelen van den Staatsprocureur na geraadpleegd te hebben
'
.
•
bebandeld en beshst
worden.
met den Supermtendent van Naturellenzaken, geschikter door
den Commissaris van Naturellen kunnen behandeld warden,
kunnen onderzocht en beslist worden door den Commissaris
van het distrikt waarin de misdaad gepleegd is.
Juri~dictie. v. Staats10. Waar een doodslag, aanranding of andere schade
president m geval aan persoon of eigendom geschied is en het genoegzaam aan
van
doodslag,
aan- d en Staa t spresi'd ent bl lJ.. k t d at d eze oo d sI ag, aanran d'mg .o f
randing
of schade
in het opleggen van andere schade als voornoemd, door inboorlingen gedaan IS,
boete betaalbaar
en dat onder eenige stam of deel inboorlingen eene zamendoor stammen per
·
bestaat om de In
· zoodanige
·
·
t ·
spanning
zaak vermschte
gem-

Regtsmagt van
Commissarissen.

0

•

a'

1) Zie Wet No. 5, 1886, art. 2.
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genis te ontduiken, of om den dader te doen onbekend hoofden der volwasbiijven, of anders, om door Iijdeiijk verzet tegen de wettige sen bevolking.
ov€lrheid de herhaling van zoodanigen misdaad of overtreding aan te moedigen, zai de Staatspresident het regt hebben
zoodanigen stam of deei er van, eene boete op te Ieggen,
niet te bovengaande £5 per hoofd van de voiwassen mannelijke bevolking, voor elke overtreding, invorderbaar op
zoodanige wijze ais de Staatspresident zai geiasten, en om
zoodanige boete of deei er van te doen teruggeven, wanneer
hij daartoe termen vindt.
11. Alle misdaden tusschen inboorlingen, voor de teregt- Misdaden tusschen
ste11ing waarvan jurisdictie niet bij deze wet aan de Hoven ~nb.oo:li~gen boven
t oegest aan Is,
. zuII en en ZIJll
.. JUrrsdiChe
derHoven
.
.
van Nat ureIl en Comnnssar1ssen
van Naturellen
hiermede onderworpen aan vervoiging en mogen teregtgesteid Commissarissen
worden voor de gewone Geregtshoven in deze Republiek, op ?n~er:vo:pen aan
..
der voor
d ezeI1'.cde W~Jze
a1so f ZIJ.. gepIeeg d waren d oor personen van JUrisdiChe
gewone Hoven
Europeesche afkomst.
blanken.
12. Alle boeten en kantoorpenningen in deze wet be- Boeten enz. in
paaid zullen gestort worden in 's lands schatkist.
's landskas gestort.
13. De Staatspresident ais opperste opperhoofd zal over Staatspresident als
ai de hoofden en inboorlingen der Republiek alle magt en opperste Oppergezag uitoefenen die naar inboorlingen-wetten, gebruiken en hoofd beschouwd.
gewoonten, toegekend worden aan eenig opperste Opperhoofd.
Hij wordt hierbij gemagtigd om, met advies en goedkeuring
van den Uitv. Raad, een hoofd dat schuidig bevonden wordt
aan een handeiing waardoor de vrede in de Repu bliek zai
bedreigd worden, te ontzetten van zijn hoofdmanschap, te Hij kan hoofd schulverwijderen van de piaats waar hij gewoond heeft onder dig aan verbreking
· opz1g
· t en In
· zoo d amge
·
'·
t 8 van
vrede ontzetten,
zoo damg
verze k erd e b ewarmg
verwijdttren
of in
piaatsen ais doelmatig zai voorkomen, en een ander geschikt bewaring plaatsen.
persoon in zijn piaats aan te stellen. Eene besiissing van Beslissing aan geen
dezen aard zal niet in herziening kunnen komen voor eenig appel voor eenig
· d eze R epu bl'1ek .
Hof onderworpen.
H of In
14. De Staatspresident heeft de magt, met ad vies en Staatspresident kan
toestemming van den Uitvoerenden Raad, zoodanige regie- reglementen enz..
menten te maken en op te stellen, en zoodanige orders ais ~~~;r d:e~a!~~~~mg
hij van tijd tot tijd noodig en raadzaam mogt oordeeien voor
·
de betere werking en handhaving van deze wet; en alle zoodanige regiementen, regulatien en orders zullen dezelfde
kracht en uitwerking hebben aisof zij vastgesteid waren en
een gedeelte van deze wet uitmaakten.
15. Wet No. 11, 1881, 1) voorziening makende voorHerroepingvanWet
't beter bestuur en regtsbedeeling onder de inboorling-bevoi- No. 11, 1881.
king is en wordt hiermede herroepen en buiten werking
gesteid.
16. Deze wet zai dadclijk van kracht zijn na hare pu- Inwerking treden
blicatie in de Staatscourant, volgens art. 12 der Grondwet. der wet.

1) Zie ante bl. 995.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

1356

[1885

SCHEDULE.

Schedule van misd~den en overtredmgen
.
in
art. 6aangehaald
,L....
~ lr

'\~

Mindere aanrandingen, kleine diefstallen, misdaden van
denzelfden aard, en zoodanige misdaden 1\ die de Commis saris
.. t rueer
.. d d oor d en Staat sprocureur
van Nat ure11en, d aar t oe ~eins
zal onderzoeken en beshssen.

y._..f. .
~ •• \

~\A

~.~~DY

S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.

e

v~ ··"y

~

W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gou vernementskantoor,
Pretoria, 1 Julij 1885.

WET No. 5, 1885.
TOT UITLEVERING V AN MISDADIGERS AAN DEN
ORANJE VRIJSTAAT.

Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Edel Achtb.
Volksraad, art. 519, dd. 22 Junij 1885.

N ADEMAAL het noodig is de wet betrekkelijk de apprehensie en uitlevering aan den Oranje Vrijstaat van person( n beschuldigd of overtuigd van het plegen van zekere
misdaden, binnen de jurisdictie van den gezegden Oranje
Vrijstaat vast te stellen, zoo besluit de Volksraad bij dezen
als volgt:Misdaden volgens
ARTIKEL 1. Deze Wet zal toepasselijk zijn op de misSchedule.
daden vermeld in de eerste hieraan gehechte Schedule.
Voortvlugtige mis2. Eenig persoon beschuldigd van een der misdaden of
da~.igers uit den 0. wanbedrijven in deze Wet vermeld te hebben gepleegd in
:i~~s~a::P~~e~~~~ de.n Or.anje Vrijstaat, en e~nig hierna genoemd voortvluchtig
deerd en terugge- m1sdad1ger zal, den OranJe Vrijstaat verlaten hebbende en
zonden worden.
in dezen Staat gevonden wordende, kunnen worden geapprehendeerd en terug gezonden naar den gezegden Oranje
Vrij staat, op de wijze zooals in deze wet voorzien, en zulks
hetz~j de misdaad waartoe de uitlevering is verzocht werd
begaan voor of na het passeeren dezer Wet.
Aanz?eken.. tot uit3. Een aanzoek tot uitlevering van een voortvluchti~en
levermg. biJ Staats- misdadiger tot wiens apprehensie een lastbrief is uitgere1kt
secretans te maken. d
. VriJstaat
..
· of vermoed..
oor d en gezeg d en OranJe
en d"1e IS
wordt te zijn binnen dezen Staat, zal worden gemaakt biJ
den Staatssecretaris van dezen Staat. Bij ontvangst van zo<:>Order van Staats- danig aanzoek zal de Staatssecretaris bij order onder zijne
secretaris aan Land- hand aan eenigen Landdrost of Vrederechter bekend maken

Inleiding.
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dat zoodanig aanzoek is gedaan en hem gelasten zijn last- drost of Vrederegter
brief voor de inhechtenisneming van den voortvluchtigen o~ lastbrief uit te
misdadiger uit te reiken.
reiken.
4. Een lastbrief voor inhechtenisneming van eenen voort- Door wien lastbrievluchtigen misdadiger, hetzij beschuldigd van misdaad ofven uitgereikt
reeds veroordeeld, kan worden uitgereikt :
worden.

a. door eenen Landdrost of waarnemenden Landdrost, Door Landdrost,
of eenig persoon als zoodanig ageerende of eenigen waarn. Landd. of
Vrederechter op ontvangst of op publicatie in VredPregter op
'
gezegde orde.
de Staatscourant van de gezegde order van den
Staatssecretaris, en op zoodanige getuigenis, als
in zijne meening de uitreiking van den last-.
brief zoude rechtvaardigen, indien de misdadiger
was veroordeeld in dezen Staat en
b. door eenen Landdrost of waarnemenden Landdrost Door Landdrost
of eenig persoon als zoodanig ageerende, of eenigen waarn. Landdros't. of
Vrederegter op zoodanige informatie of klachte Vreder~gter 0 P m.'
.
.
format1e of klachte.
en zoodan1ge getmgen1s of na zulke stappen als
in de meening van den persoon de lastbrief uitreikende de uitreiking zoude rechtvaardigen van
eenen lastbrief, indien eene misdaad ware begaan
of de misdadiger veroordeeld binnen dezen Staat.
Eenig persoon krachtens dit Art. een lastbrief uitreikende Bij uitreiking van
zonder eene order van den Staatssecretaris als voormeld zallastbriefzonderorde
terstond aan dien ambtenaar daarvan rapport zenden te zamen van Staatssecretaris
.
.
.
.
. . kan laatstgenoemde
met de mformat1e of aanklachte, of gecert1ficeerde kopiJ en lastbrief herroepen.
daarvan en de Staatssecretaris mag, indien hij goed vindt,
bevelen dat de lastbrief worde herroepen en de persoon die
in hechtenis is genomen worde ontslagen.
5. led ere lastbrief tot de inhechtenisneming van eenigen Inhoud v. lastbrief.
voortv luchtigen misdadiger zal gelasten dat hij voor eenigen Indien zonder or~e
Landdrost worde gebracht. Indien de lastbrief is uitgereikt
v~n St~tssecretans
.
mtgere1kt
kan Landgeworden zonder de order van den Staatssecretar1s zal de drost ontelag gela~Landdrost, waarnemende Landdrost of eenig persoon als zoo- ten tenzij hij order
danig ageerende, het ontslag van den voortvluchtigen mis- ontvangt.
dadiger gelasten, tenzij, dat binnen zulken tijd als hij met
betrekking tot de omstandigheden der zaak redelijk moge
achten, de gezegde Landdrost van den Staatssecretaris de
order vermeld in het derde artikel van deze Wet ontvangt.
6. W anneer een voortv luchtig misdadiger gebracht wordt Landdrost zal zaak
voor den Landdrost zal de Landdrost die zaak onderzoeken onderzoeken alsof de
..
'
l"k d ezel£d e JUris
. . a·ICt'1e en misdaad
in dezen
op d eze1./!d
11 e WIJZe en zoo ver moge IJ
Staat begaan
as
macht hebben als of de prisonier voor hem gebracht ware
w ·
beschuldigd van eene strafbare misdaad begaan in dezen
Staat.
7. In het geval van een voortvluchtig misdadiger be-Landdrost zal misschuldigd van het plegen eener misdaad waarvoor uitlevering dad!ger ter ?evan. dt , m
· d'1en d e 1ast b rw
· f van d en gezeg d en 0 ranJe
· V riJ.. gems comm1tteeren
gesch 1e
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staat het verzoek doende behoorlijk is geauthenticeerd, en
zoodanige bewijzen worden geproduceerd ais (onderworpen
schi~d.
aan de voorzieningen dezer Wet) voigens de wetten van dezen
Staat het committeeren ter terechtstelling van den gevangene
zouden rechtvaardigen indien de misdaad waarvan hij beschuidigd is, in dezen Staat ware bedreven, zai de Landdrost hem ter gevangenis committeeren, maar zai anders zijn
onsiag geiasten.
Landdrost zal misIn het gevai van een voortviuchtig misdadiger beweerd
d~diger te~ gevange- te zijn veroordeeid voor het begaan van eene misdaad waar?1d8. combmitteernendat voor uitievering geschiedt, zai de Landdrost, indien zuike
m 1en eweze
..
hij voor het begaan bewiJzen worden geproduceerd ais ( onderworpen aan de
der m~sdaad veroor- voorzieningen dezer Wet) voigens de wetten van dezen Staat,
deeld 18 ·
zouden bewijzen dat de prisonier voor zulk eene misdaad
was veroordeeid, hem ter gevangenis committeeren, maar zai
anders zijn ontsiag geiasten.
Indien ter gevange8. Indien de voortviuchtige misdadiger ter gevangenis
nis ge.com~itteerd is gecommitteerd, zai hij vervoerd worden naar de hoofdzal misdadiger. naar gevangenis van het district ten einde aldaar den Iastbrief
boofdgevangems
.
' ..
.
.
vervoerd worden. van den Staatssecretans voor ZIJne u1tievermg af te wachten.
Landdrost rappor- De· Landdrost zai terstond een certificaat van het committeerd a~n Staatsteeren zenden aan den Staatssecretaris, met zuik verder
secretans.
rappor t d aarom t ren t a Is h"IJ mog t noo d'1g oord eeIen.
Staatspre5ident zal
9. Op vertoon van het certificaat ter committeering zal
g~laste1_1 dat misda- het wettig zijn voor den Staatspresident, bij Iastbrief onder
diger mtgeleverd
ziJ'ne hand en het pubiieke
zegei
van dezen Staat ' te geiasten
worde aan behoor.
.
.
lijk gemagtigd
dat de voortviuchtige m1sdad1ger worde overgeieverd, aan
persoon.
zoodanig persoon ais naar zijne meening door den gezegden
Oranje Vrijstaat, van waar het verzoek voor de uitievering
kwam, behooriijk gemachtigd is om den voortviuchtigen
misdadiger te ontvangen en zoodanige voortviuchtige misda@iger zai dienovereenkomstig worden overgeieverd.
Persoon aan wien
Het zai wettig zijn voor den persoon aan wien zoolast?rief gerichtmis- danige Iastbrief is · gericht om den misdadiger vermeid in
dad1g.er te on~van- den Iastbrief te ontvangen in bewaring te houden en te
gen, m bewarmg te
.
. . ' . .
.
houden en te ver- vervoeren b1nnen de JUrisdiCtie van den gezegden OranJe
voeren.
Vrijstaat aan wien hij is uitgeieverd geworden.
Cipier of ander
De cipier, of ander hoofdambtenaar van eenige gevanhoofdam~tenaar ~.an genis zai op verzoek van eenig persoon beiast met bewaring
t~~:~~:n~a~a~o~fen van een voortv Iuchtig misdadiger onder zuiken Iastbrief, en
misdadiger in bewa- bij betaling of aanbod van redeiijk bedrag voor kosten zuiken
ring houden.
misdadiger ontvangen en hem in bewaring houden, voor
zoodanigen redeiijken tijd ais moge worden verzocht door
den gezegden persoon, voor het doei van de behooriijke
uitvoering van den lastbrief.
In geval van ontIndien de misdadiger ontsnapt uit eenige bewaring
snappin~. zal ?et . waaraan hij moge zijn overgegeven op of ten gevoige van
wettlg
ZIJD m1sdad1· f zaI h et wett'1g ZIJn
.. om h em we d er t e vangen
ger
wederom
te
zuIken Ias tb ne,
vangen.
op dezeifde wijze ais eenig persoon beschuidigd van eenige

indien alles in behoorlijke orde ge-
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misdaad tegen de wetten van dezen Staat weder mag worden
gevangen.
10. Indien eenig persoon die onder deze Wet za1 zijn Indien gecommitgecommitteerd in bewaring te b1ijven tot dat hij uitge1everd teerde niet binn~n
· za1geleverd
twee maanden
mt. verzoek , n1e
· t , d'1enovereenk omshg
wordt , overeen k omst 1g
wordt kan
zijn uitge1everd binnen twee maanden na zoodanig corn- aanzoek voor ontslag
mitteeren, za1 het in ieder geva1 wettig· zijn voor het Hoog bij het H. Geregts·
Geregtshof van dezen Staat of eenig Regter daarvan ofhof of regter of
. R on d gaan d Geregtsh or', 1n
. d'1en zoo d amg
. laatstgeme1d
'
Rondg.
eemg
worden. Hof gedaan
Hof, op applicatie door of ten behoeve van zoodanigen gecommitteerden persoon, en na dat kennis van zoodanige
applicatie aan den Staatsprocureur zal zijn gegeven, te gelasten de a1dus gecommitteerde persoon te onts1aan uit de
gevangenis tenzij voldoende redenen tot het tegendee1 worden
aangetoond.
11. Verk1aringen of opgaven onder eede genomen in den Verklaringen of opvoorzegden Oranje Vr~jstaat, hetzij genomen in de tegen- gaven o.~der eede
11
woordigheid van den voortv1uchtigen misdadiger of niet, en fi~~~~J !!:;:~~hen
kopijen van zulke orgineele verk1aringen of opgaven, en als bewijs in ver:_en
certificaten van of judiciee1e documenten het feit van ver- hooren.
oordeeling opgevende mogen, indien behoorlijk geauthenticeerd, a1s . bewij s worden aangenomen in verhooren onder
deze wet.
12. Lastbrieven van den gezegden Oranje Vrijstaat en Wanneerlastbrieven
verk1aringen of opgaven onder eede en kopijen daarvan zu1- van de~ 0. Vrijstaat,
len geacht worden behoorlijk geauthenticeerd te zijn voor :~r~=~~o~~ijk: enz.,
de doe1einden van deze wet, indien geauthenticeerd zoo a1s geauthenticeerd
door de wet voorgeschreven, of indien geauthenticeerd a1s beschouwd worden.
vo1gt:
1. Indien de 1astbrief voorgeeft te zijn geteekend door Lastbrief geteekend
een Regter Landdrost of anderen competenten amb- door Regter, Land· "'T~ riJS
.. t t
competent enaar van' d en 0 ranJe
aa waar d eze1ve was of
tenander
ambtenaar.
uitgereikt.
2. Indien de verk1aringen of opgaven onder eede ofVerklaringen of opkopijen daarvan voorgeven te zijn gecertificeerd onder gaven onder de hand
'
dd
van Regter, Landde hand van een Rechter, Lan rost, of ambtenaar drost gecertificeerd
van den gezegden Oranje Vrijstaat te zijn de originee1e als origineele or'ware
verk1aring en opgaven, of te zijn ware kopijen daar- kopijen.
van, zooa1s het geva1 moge zij 11;
3. Indien het certificaat van of judiciee1 dokument het Certificaat of judic.
feit van veroordeeling aantoonende voorgeeft te zijn document het feit
.
h
L dd
f
b der veroordeeling
gecertlficeerd door eenen Rec ter, an rost o am te- aantoonende door
naar van den gezegden Oranje Vrijstaat, a1waar de Regter, Landd. of
veroordeeling plaats vond en indien in ieder geva1 de ambtenaar gecertifi·
·
'
k opiJen,
..
· van
ceerdgetuigen
is of door
1astb r1even,
ver k1anng,
opgaven,
cert'1fi caren
of eed
en judiciee1e documenten (zooa1s het geva1 moge zijn) officieele zegel
geauthenticeerd zijn door den eed van eenigen ge- geauthenticeerd zijn.
tuige of door gezege1d te zij n door het officiee1e zege1
van een ambtenaar van het Gouvernement van gezegden Oranje Vrijstaat, van waar het verzoek om
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uitlevering komt ; en alle gerechtshoven en Landdrosten
zullen judicieele kennis nemen van zulk officieel zegel
en zullen het aldus daardoor geauthenticeerde document
toelaten als getuigenis te worden ontvangen zonder
verder bewijs.
Vormen opgegeven
13. De vormen opgegeven in de tweede schedule van
in tweede sc~edule deze wet, of vormen zoo nabij mogelijk gevolgd als de ommollgen gebkrmkhtt en standigheden zullen toelaten, mogen gebruikt worden in alle
zu en v. rac en
.
voldoende in recht. zaken waarop zulke vormen betrekk1ng hebben, en zullen
geacht worden.
wanneer gebruikt geacht worden van kracht en voldoende
te zij n in rech ten.
In werking treden
14. Deze wet zal kracht van wet verkrijgen voor zoo ver
der Wet.
betreft de uitlevering van voortvluchtige misdadigers aan den
Oranje Vr~jstaat, zoodra de Staatspresident bij proclamatie in
de Staatscourant van dezen Staat 1) zal verklaren en bekend
maken dat de gezegde Oranje Vrijstaat behoorlijk voorzieningen
heeft gemaakt voor de uitlevering van voortvluchtige misdadigers die daarheen zijn ontsnapt uit dezen Staat.
Het woord Landdr.
15. Waar het woord of benoeming van Landdrost in
zal Assistent of eenig deze wet voorkomt zal ook verstaan word en daardoor bedoeld
tijd. plaatsvervanger en b egrepen t e ZIJn
.. 'Ass1s
· t ent-L an dd ros t of eemg
· persoon t''d
begrepen.
IJ elijk als Landdrost of Assistent-Landdrost ageerende.
Korte titel.
16. Deze wet zal worden genoemd: "De Wet No. 5,
1885, tot uitlevering van misdadigers aan den Oranje Vrijstaat."
Geregtsh. en Landdrosten zullen judic.
kennis nemen van
zulke documenten.

EERSTE SCHEDULE.
Schedule van misdaden voor welke
ui tlevering geschiedt.

Ontvoering (schaking).
Moedwillige verwekking van miskraam (abortus).
Brandstichting
Aanranding, insluitende onbehoorlijke aanranding op de persoon van een meisje onder den ouderdom van twaalf jaren.
Aanranding met voornemen om ernstig ligchamelijk leed
aan te doen.
Bigamie (veelwijverij).
Kinderroof.
Schuldige manslag.
Valsche munt slaan of uitgeven van valsche of veranderde
munt.
Desertie van eenig politie- of defensive magt.
Overtredingen onder eenige wet betrekkelijk den handel in
diamanten.
Falsiteit, vervalschen of uitgeven van eenig vervalscht document.
Bedrog.
Overtredingen onder eenige wet betrekkelijk den handel in
buskruit, lood of vuurwapenen.
Huisbraak (insluitende het breken in eenig kantoor, winkel
of hut) met voornemen om eenige misdaad te begaan.
1) Zie Proclamatie dd. 22 Julij 1885, infra.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

1885]

1361

Bloedschande.
Overtredingen door Insolventen tegen Insolventen wetten.
Kwaadwillige schade aan eigendom.
Moord, of poging oni moord te begaan.
Meineed of aanzetting tot meineed.
Verkrachting en aanranding om verkrachting te plegen.
Eenige daad gedaan met voornemen om leed te doen aan
persoon of eigendom op eenigen spoorweg.
Roof.
Publiek geweld.
Diefstal, insluitende diefstal door middel van valsche voorwendsels, en diefstal door middel van bedrog.
Medepligtigheid aan het begaan van eenige der voorzegde
misdaden of wanbedrijven.
TWEEDE SCHEDULE.

Aan den Landdrost (of den Vrederegter)
voor het district ... ............................. .
Aangezien ten gevolge eener overeenkomst met den Oranje Vorm van order tot
Vrijstaat, waarnaa1 gerefereerd wordt in de Proclamatie van ZHEd. uitreiking van lastden Staatspresident, gedateerd den 22sten dag van Julij 1886. brieftotapprehensie
een verzoek is gerigt aan het Gouvernement van de ZuidAfrikaansche Republiek door het Gouvernement van den Oranje
Vrijstaat, voor de uitlevering van ........................... , onlangs
van .. . . . . . .. . . . . . . . .. beschuldigd (of veroordeeld) van het plegen
der misdaad van ........................... , binnen de jurisdictie van
gezegden Oranje Vrijstaat, zoo maak ik u, door deze mijn order
bekend, dat zoodanig verzoek is gedaan en gelast u uwen Lastbrief voor de Apprehensie van den gezegden ....................... .
uit te reiken, mits dat aan de voorwaarden van de Wet No. 5,
1885, tot uitlevering van misdadigers aan den Oranje Vrijstaat,
betrekkelijk het uitreiken van den zoodanigen Lastbrief, naar uw
oordeel is voldaan.
Gegeven onder mijne hand te Pretoria, dezen . . . . . . . . . . . . dag
van ........................ 18 .. .

Staatssecretaris

Aan de Veldcornetten, Oonstabels, Politiebeambten en andere ambtenaren, bevoegd tot het uitvoe!f·en van Orimineele Lastbrieven.
Aangezien ZEd. de Staatssecretaris bij order onder zijne hand Vorm van lastbrief
aan mij heeft bekend gemaakt dat behoorlijk aanzoek is gedaan tot apprehensie op
· 1evermg
·
order van den
van .......... ·: ...... ........................ on1angs Staatssecretaris.
voor d e mt
van ... ... ... .. . ... . . . . . . ... beschuld1gd van (of veroordeeld wegens)
het plegen van de misdaad van . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . binnen de
jurisdictie van den Oranje Vrijstaat, zoo wordt gij hiernevens
86
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gelast in naam van ZHEd. den Staatspresident, onmiddellijk: te
apprehenderen den gezegden ....................................... overeenkomstig Wet No. 5, 1885, tot uitlevering van misdadigers
aan den Or:.tnje Vrijstaat, waar hij ook moge gevonden worden
binnen de limieten van dezen Sta11t, en hem te brengen of hem
te doen brengen voor den Landdrost van het district .............. .
om redenen te geven waarom hij niet zoude worden uitgeleverd
overeenkomstig de gezegde Wet No. 5, 1885, wa:.trtoe deze u zai
strekken ten lastbrief.
Gegeven onder mijne hand te .................. , dezen ....... ..
dag ·van ........................... 18 ... .

LanJdrost (of Vrederechter)
voor het district.

Aan de Veldcornetten, Oonstabels, Politiebeambten en andere Rechtsbeambten, bevoegd tot het uitvoeren van 01·imineele Lastbrieven.
Vor:r.n van lastbrief
Aangezien het aan den ondergeteekende ...................... ..
ter apprehensie
Landdrost (of Vrederechter) voor het district ......... _.......... is
zonder
0'
•
besch u1-,t t order
t .v. den ge bl ek en d a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . on1anr-.s
van . . . . .•. . . . . . . . . . 1s
~ aa ssecre ans.
.
.
d1gd van ( of veroordeeld wegens ) het plegen der m1sdaad van
..................... binnen de jurisdictie van den Oranje Vrijstaat.
Zoo wordt gij hiernevens in naam van ZHEd. den Staatspresident gelast den gezegden ........................ onmiddellijk te
a.pprehenderen, en hem te brengen of hem te doen brengen
voor den Landdrost van het district .................. _.. om verder
volgens wet te worden behandeld ; waartoe deze u strekke ten
last brief.
Gegeven onder mijne hand te .. .. . . .. .. . . .. . dezen ......... dag
van ........................ 18 ... .

Landdrost (of Vrederechter)
voor het district.

A an den Oipier van de . . . . . . . . . . . . . . . Gevangenis.
Vorm van lastbrief
Zij het herinnerd dat op dezen ......... dag van .............. .
tot committeering. 188 ... , .................. onlangs van ............... is gebracht voor
mij .................. Landdrost van het district ....................... ·
om redenen te geven waarom hij niet zoude worden uitgeleverd
overeenkomstig de Wet No. 5, 1885, op grond dat hij is beschuldigd van (of veroordeeld wegens) het plegen van de misdaad
van ............... binnen de jurisdictie van den Oranje Vrijstaat,
en aangezien geene zulke voldoende reclenen aan mij zijn aange-
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toond geworden waarom bij niet zoude worden uitgeleverd overeenkomstig de gezegde Wet.
Zoo wordt gij, de gezegde Cipier, hiernevens gelast den
gezegden ..................... in uwe bewaring te nemen, en hem
aldaar veilig te houden tot dat hij van daar wordt uitgeleverd
overeenkomstig de voorzieningen van de gezegde Wet No. 5,
1885, waartoe deze u strekke tot lastbrief.
Gegeven onder mijne hand te ............... dezen ......... dag
van ...................•. 18 ....

Landdrost van het district
van

LASTBRIEF
DOOR ZHEn. DEN 8TAATSPRBSIDENT VAN DE Z. A. REPUBLIEK
aan den Oipier van de ............ Gevangenis en aan ...... (a) ...
(Vul in naam van persoon gemachtigd door den Oranje
Vrijstaat om misdadigers te ontvangen).
Aangezien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . onlangs van ..................... Vorm van lastbrief
beschuldigd van (of veroordeeld wegens) het plegen der misdaad van ZHEd. den
van ........................... binnen de jurisdictie van den Oranje Staat.spresi~en voor
Vrijstaat werd afgeleverd in de bewaring van u, (vul in naam de utitlleuvcehr~gneg van
v
. . ) . ... .. ... .. . ... . .. ... ... .. . ... d en gezeg den 01p1er
. . b"lJ L ast- voor
misdadigers.
van mp1er
brief gedateerd (datum van Lastbrief ter committeering) ........ .
overeenkomstig Wet No. 5, 1885.
Zoo gelast ik, de Staatspresident van de Zuid Afrikaansche
Republiek, overeenkomstig de gezegde Wet, u den gezegden
Cipier, om het lichaam van den gezegden .......................... .
af te leveren in de bcwaring van den gezegden (tt) ....•..•......•
en ik gelast u, den gezegden (a) .................. om den gezegden
. .. . .. .. . .. .. . .. . .. . . . . .. . onder uwe bewaring te nemen, en hem te
brengen binnen de jurisdictie van den gezegden Oranje Vrijstaat,
en hem daar te plaatsen onder de bewaring van eenig per5oon
of personen door den gezegden Oranje Vrijstaat, aangesteld om
hem te ontvangen waartoe deze strekke u ten Lastbrief.
Gegeven onder mijne hand en het publieke zegel van de
Zuid-Afrikaansche Republiek, dezen ........ , dag van .............. .
188 ....

S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.

Gouvernementskantoor,
Pretoria, 1 Julij 1885.
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VOLKSRAADSBESLUITEN, 6 JULIJ 1885.
Art. 644. "De Raad, gelet hebbende op den post ,Staatssoliciteur £300," en op de memories der tafel verzoekende
afschaffing van de betrekking ter wille van bezuiniging en
naderen uitleg van den werkkring van den Staatssoliciteur,
in aanmerking nemende o. a. aan den eenen kant dat de
Staatsprocureur wegens voor de hand liggende redenen niet
immer de zittingen van het Rondgaand Geregtshof kan bijwonen en aan den anderen kant dat de Regering wegens
zeer dringende bezigheden nog niet in de gelegenheid is
geweest een volledige instructie voor den Staatssoliciteur op
te trekken en ter inlichting van het volk te publiceeren,
besluit:
Stappen d. Regering
genomen in zake
benoeming van
Staatssoliciteur
goedgekeurd.

Betaling aan Staatssoliciteur.

Regering opgedrag.
wetten te wijzigen
dat St.aatsprocureur
Gouv. zaken zal
waarnemen zonder
behulp v. Procureur

Regering opgedrag.
concept Instructie
voor zoodanig
ambtenaar op te
trekken en te
publiceeren.

a. De tot hiertoe door de Regering in deze genomen
stappen goed te keuren;
b. De Regering te magtigen iemand te emploijeren
om als een tijdelijken maatregel en tot de a. s.
gewone zitting zoodanige werkzaamheden te verrigten, die ZEd. Gestr. de Staatsprocureur niet
in de gelegenheid is waar te nemen ;
c. Den post £300 op de Begrooting te laten en te
plaatsen onder "Onkosten Edictale Citatien, enz.,
gedeeltelijk warden terugbetaald," welke post nu
aldus zal komen op £1,300, om de Regering in
de gelegenheid te stellen daaruit zoodanige betalingen te doen aan den te emploijeren persoon
als hoogst noodzakelijk mogen zijn;
d. De Regering op te dragen, indien mogelijk en
indien in het belang en het voordeel van land
en volk, de thans bestaande desbetreffende wetten aldus te wij zigen dat de Staatsprocureur gehouden zal zijn alle Gouvernements zaken op
Regterlijk gebied waar te nemen zonder behulp
van een Procureur, uitgenomen bij de Rondgaande
Haven, waar de gelegenheid zulks niet toelaat;
e. De Regering op te dragen om indien zulks niet
in het belang en het voordeel van land en volk
mogt zij n, eene instructie in een vorm op te
trekken waarin de plichten van een zoodanig
ambtenaar zooals vereischt onder welke geschikte
benaming deze duidelijk warden omschreven, en
deze instructie minstens drie maanden vo6r de
a.s. gewone zitting te publiceeren ter kennisname
van het volk der Z. A. Republiek en ter goedkeuring van den Volksraad." 1)
1) Zie verder V.R.B. 6 Augustus 1885, Art. 1199 infra.
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Art. 651. "De Raad besluit den post Oiviele Commis- Post civiele Cornsaris, thans aan de orde, goed te keuren, en memorialisten missar. goedgekeurd

te antwoorden dat aan hun verzoek niet kan worden voldaan."
VOLKSRAADSBESLUIT, 7 JULIJ 1885.
Art. 715. "De Raad, gelet hebbende op den post, ondersaiarissen van Rijd.
'Rijdende Staatsartillerie en Politiecorps' 'Commandant£400,' Staats-Artillerie en

op de memories naar aanleiding daarvan aan de or le, op de Pol. 9orps te worden
.
d er Memone· en Begrootmgs.
Commissie,
. . b es l mt
. vermmderd.
aan bevelmg
aan den wensch der memorialisten, die bezuiniging verlangen,
tegemoet te komen door zich te vereenigen met de aanbeveling der Begrootings-Commissie, wat betreft de vermindering van salarissen onder het rubriek ' Rijdende Staatsartiller1~e
en Politiecorps' en die salarissen aldus te verminderen zoodra ze aan de orde komen. 1) De Raad besluit verder dat Getal manschappen
het getal artilleristen manschappen) in het vervolg 30 zal tr~psgewijze ver.. d och t evens d at naar d'1en d eze vermin
· d ermg
·
ZIJn,
van man- mmderd op 30.
schappen wegens de verliezen, waaraan de Regering zou
kunnen blootgesteld worden, niet plotseling kan geschieden,
de Regering op te dragen, het getal boven de 30 trapsgewijze
af te schaffen bij aftreding of bij het verstrijken van den
diensttijd, waarvoor ze zijn geemploijeerd. 2)

VOLKSRAADSBESLUIT, 8 JULIJ 1885.
Art. 735. "De Raad gelet hebbende op de posten "Spe- Certificaten betreff.
ciale subsidie voor arme kinderen " en op de aanbeveling onde~wijs ~an be-

.
. .
. '
hoeft1ge kmderen
der BegrootmgscommiSSie, beslmt den post goed te keuren door Landdrosten
en bepaald bij deze, dat de certificaten omtrent den behoef- en Veldcornetten
tigen toestand van ouders, en op grond waarvan thans gratis uit te reiken.
onderwijs wordt verstrekt volgens wet, in 't vervolg zullen
worden uitgereikt in de dorpen door den Landdrost in overleg met de Schoolcommissies, en in de wijken door de Veldcornetten, eveneens in overleg met de Schoolcommissies."

VOLKSRAADSBESLUITEN, 9 JULIJ 1885.
Art. 757. "De Raad keurt den post "Reiskosten leden Reiskosten voor
Volksraad" thans aan de orde, goed en draagt de Regering Volksr. leden en
Zie Wijzigingen in Julij 1886.
Vermindering van getal manschappen herroepen door V.R.B.
Julij 1886, art. 1063.
1)

2)

20
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ambteuar. voortaan op om in de eerstkomende gewone Volksraadszitting een
met 25 pCt. ~e wor- gew\jzigd tarief van reiskosten voor Volksraadsleden en reis
worden vermmderd. en verblijfkosten van ambtenaren aan den Raad voor te
leggen 1) ter behandeling en goedkeuring, en besluit verder
dat de reiskosten voor Volksraadsleden en reis- en verblijfkosten van ambtenaren van nu voortaan met 25 pCt. te
worden verminderd en de memorialisten met dit besluit bekend te stellen.''
Verlengingv. Telegr.
Art. 769. "De Raad, gelet hebbende op den post "Ver- .
lijn n. Potchefstr. lenging van de 1\jn van Heidelberg naar Potchefstroom,
goedgekeur~ en ver- £900" keurt dien goed en besluit de Regering op te dragen
dere verlengmg naar
'
.
'
Middelburg en
ook telegraph1sche gemeenschap daar te stellen tusschen
Lijdenburg.
· Pretoria en Lijdenburg via Middelburg, zoodra de finantien
·
zulks toelaten." 2)

VOLKSRAADSBESLUIT, 10 JULIJ 1885.
Regering opgedrag.
Art. 776. "De Raad, gelet hebbende op den post "Repatenders. t~ vragen ratie wegen, enz. £2000" en op de memorie daarmede in
ter oprlgtmg van verband keurt den post o-oed en besluit verder. aangezien
tollen langs de
'
.
o
'
,
hoofdwegen naar de het een levenskwestie is en de finantien het niet toe laten
goudvelden.
eene som op de Begrooting te plaatsen, welke voldoende zijn
zal tot reparatie der hoofdwegen naar de goudvelden in het
district Lijdenburg, gaat er toe over en draagt aan de Regering
op, om tenders te vragen, en contracten aan te gaan met
personen, aan welke persoon of personen de Regering gemagtigd zal zijn voor een zeker aantal jaren het uitsluitend
regt te verleenen aan zoodanige contractant of contractanten
om op elkeen der hoofdwegen een tol op te rigten, het toltarief door de Regering vast te stellen bij het sluiten der
contracten; en zoodanig toltarief bij de eerstkomende zitting
voor den Volksraad te leggen , doch met het voorbehoud dat
de Regering geregtigd blijft zoodanige contracten over te
nemen."
VOLKSRAADSBESL UITEN, 13 JULIJ 1885.
Ordonnantie No.1,
Art .. 823. "De Raad gelet hebbende op de missieve der
1884,.nogeenjaarinRegering, dd. 25 Junij 11., en op VolksraadsbesluitArt. 315,
werkmg te stellen. dd. 20 Aug. 1884, 3) besluit de Ordonnantie tegen de verspreiding van besmettelijke ziekten voor nog een jaar in
werking te stellen." 4).
1) Zie Wet No. 7, 1886.
2) Zie V.R.B. 24 Julij 1886, art. 1154.
3) Zie ante bl. 1262.
4) Zie nu Wet No. 11, 1886.
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Art. 825. "De Raad besluit, naar aanleiding van Volks- Ianddrosten moeten
raadsbesluit art. ~58, dd. 7 Junij 1883, 1) thans onder bespre- ?uderdon: van 30
king, dat de van nu voortaan
aan te stellen Landdrosten Jaren
Gbezitdten,tvol.
gens ron we .
den ouderdom van 30 Jaren zullen moeten hebben bereikt,
volgens art. 128 van de Grondwet." 2)
Art. 844. Aan de orde werd nu gesteld de behandeling
eener Regeringsmissive, dd. 21 Mei 1885, met Uitv. Raadsbesluit, dd. 10 April 1885, art. 14 7, luidende als volgt : "Aan de orde: Minute R. 1516/85, inhoudende verzoek Middelste plein op
namens den WelEerw. ZeerGeleerden Heer predikant Acker- het dorp P. Retief
ma?- en Ouderlingel?- .Stoop .en de Winnaar, ~at het middelste ~:r~~~g~::a:;eref.
plem op het dorp P~et RPt?.Pj door de Regenng moge worden
afgestaan aan de Nederduitsch-Hervormde-Gereformeerde Kerk.
De Uitv. Raad gezien de opmerkingen van den Landmeter-Generaal, besluit hun verzoek met aanbeveling aan den
Edel Achtbaren Volksraad voor te leggen bij zijn aanstaande
zitting en zulks aan memoralisten te berigten."
Art. 845. "De Raad besloot met algemeene stemmen,
zijn goedkeuring te hechten aan Uitv. Raadsbesluit art. 147,
dd. 13 April 1885, en de Regering te magtigen aan het
verzoek der memoralisten te voldoen."

VOLKSRAADSBESLUITEN, 22 JULIJ 1885.
Art. 949. "De Raad besluit zich met de opmerking door Verplaatsing en aande Begrootings-Commissie, onder art. 24 van hun Rapport stelling v~n klerken
. te h unnen ·vereemgen,
.
aan Regermg overgemaakt , n1et
maar l aat h et verp l aat - gelaten.
sen en aanstellen van klerken in civielen dienst geheel aan
de Regering 3) om daarin te kunnen handelen, naar omstandigheden."
Art. 951. "De Raad, gelet hebbende op art. 26 van het Regering opgedrag.
Rapport der Begrootings-Commissie, besluit de Regering op Gouv. gronden te
verkoopen of te
te d ragm~ Gou v~rnements gron d en te verk oopen of te ver- verpachten onder
pachten 1n man1ere als volgt : waar zulks met meer voor- zekere bepalingen.
deel voor den Staat kan geschieden dan verpachting, stukken
uitvalgrond tusschen plaatsen in gelegen, publiek te doen
verkoopen onder nadere door haar te maken bepalingen.
En alle geheele plaatsen, waar de gelegenheid zich hiertoe
opdoet, te verpachten voor een termijn van niet langer dan
20 jaren. De verpachting of verkoop als boven bedoeld,
heeft betrekking op zoowel gemeten als ongemeten, doch in
ieder geval op ge1nspecteerde Gouvernementsgrol1den." 4)
1)
2)
3)
4)

Zie ante bl. 1155.
Zie ante bl. 53.
Zie art, 79 der Grondwet en aanteekening 4, aldaar, ante bl. 45.
Zie Gouv. KE>nnisgeving, No. 322, dato 10 Nov. 1884, ante bl.l300.
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PRQCLAMATIE
DOOR ZIJN HOOG-EDELE DEN STAATSPRESIDENT.

NADEMAAL bij art. 14 van. de Wet tot Uitlevering
van Misdadigers van den Oranje Vrijstaat, goedgekeurd en
vastgesteld bij besluit van den E. A. Volksraad, art. 519,
dd. 22 Junij 1885, 1) bepaald is dat genoemde wet kracht
van wet zal verkrijgen, voor zoover betreft de uitlevering
van voortvluchtige misdadigers aan den Oranje Vrijstaat,
zoodra de Staatspresident bij proclamrtie in de Staatscourant
van dezen Staat zal verklarcn en bekend maken dat de gezegde Oranje Vrijstaat behoorlijk voorzieningen heeft gemaakt
voor de uitlevering van voortvluchtige misdadigers die daarheen zijn ontsnapt uit dezen Staat;
Wet No. 5, 1885,
Zoo is het, dat ik, Stephanus Johannes Paulus Kruger,
van kracht ve~~laard Staatspresident der Z. A. Republiek, hiermede proclameer,
van af 22 JuhJ 1885 · verklaar en bekend maak, dat door den Oranje Vrijstaat de
voorzieningen boven omschreven gemaakt zijn en dientengevolge de bedoelde Wet, zooals gepubliceerd in de Strtatscourant van den 1sten Julij 1885, No. 232, kracht van Wet
zal hebben van af den datum dezer.
Inleiding.

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK!
Gegeven onder mijne hand, te Pretoria, op heden, den
22sten dag van Julij 1885.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
Wr EDUARD BOK.
Staatssecretaris.

VOLKSRAADSBESLUIT, 23 JULIJ 1885.
Art. 977. Aan de orde is nog het rapport der Commissie
met betrekking tot het Regeringsvoorstel in zake eene leening
(V.R.R. 297 /85).
De Raad besloot nu na nog enkele opmerkingen als
volgt:
"De Raad, gelet hebbende op het rapport der Commissie,
benoemd bij Volksraadsbesluit dd. 10 Julij 1885, art. 781
1) Zie Wet No. 5, 1885, ante

hl.

1356.
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(v.R.R. 297 /85), besluit met betrekking tot het laatste gedeelte Commissie opgedravan art. 13 daarvan dezelfde Commissie op te dragen aan gen concept-voorstel
den Raad voor te leggen een concept-voorstel bevattende te doen betrekkelijk
' . moge leening.
finant. zaken en
· an d er m1'dd e1 of m1'dd elen als ZIJ.. gesch1kt
zoo d amg
achten ten einde te voorzien in de :finantieele aangelegenheden van den Staat, behalve het voorstel de Regering magtigende tot het aangaan eener leening, zooals door de Commissie reeds aan de hand gegeven in art. 12 van het gemelde rapport. De Raad besluit de behandeling van de overige
gedeelten van het rapport uit te stellen tot later." 1)

VOLKSRAADSBESLUITEN, 25 JULIJ 1885.
Art. 989. De Volksraad, gelet hebbende op Uitv. Raads- Regering opgedrabesluit, art. 260, dd. 24 J ulij 1885, vragende het rnaken van gen wij~igingen t.e
..
'
· d e W et op de Genera1e 0 prnet'mg, b es1m't : der
makenmderegelmg
blJVOegmgen
In
Arbitrage-Comhet punt betreffende de Baken- en Arbitrage-Commissie, naar missie.
de Regering terug te verwijzen, met opdragt aan de Regering
om zoodanige wijzigingen te maken in de regeling der Arbitrage-Commissie, die aan die Commissie de bevoegdheid geeft,
om getuigen door partijen opgegeven en verlangd, op te roepen en te hooren met inachtneming van de Wet op de Ci viele
Procedure, op dit punt, 2) en besluit verder de woorden:
"de generale opmeting," voorkomende in art. 8 van de Wet Wijziging van Wet
op de Generale Opmeting, te veranderen in de woorden : No. 2, 1884. art. 8.
"eenige opmeting." 3)
Art. 990. Op verzoek van ZHEd. den Staatspresident
werd de navolgende missieve met Uitv. Raadbesluit art 259,
aan de orde gesteld (v.R.R. 313/85) : Art. 259. Aan de orde: Volksraadsbesluit art. 942, dd.
21 Julij 1885.
De Uitv. Raad, ziende dat genoemd besluit misschien
alzoo zou kunnen worden opgevat, dat de Regering niet zou
kunnen dagvaarden v66r den 1sten October van elk jaar voor
loopende belasting.
Besluit aan den ·Edel Achtbaren Volksraad voor te stellen het tweede lid van art. 4, voorstel 1, te doen luiden
als volgt:Dat de Regering zal toezien en maatregelen nemen dat Regering zal toezien
de ambtenaren belast met de invordering der belastingen, dat ambtenaren
stipt aan hunn~ pligten worden gehouden, . en opgedragel!
te 1nvor
~tiptedlijk
belastinglen
.
eren en na a
zorgen, dat van nu af aan jaarlijks alle duecte belasbngen tigen aanschrijven.
worden hetaald, en dat alle nalatigen, zonder onderscheid,
1) Zie V.R.B. 31 Julij 1885, art. 1104 infra bl. 1373.
2) Zie art. 3 van Gen. Instructii.~n, dd. 15 October 1885, infra bl. 1414.
3) Zie Wet No. 2, 1884, ante bl. 1281.
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onmiddelijk zullen worden aangeschreven en de door hen
verschuldigde belastingen dadelijk zullen warden ingevorderd,
zoodat elk jaar alle loopende belastingen zullen zijn betaald.
Art. 991. "De Raad vereenigde zich eenparig met het
Uitv. Raadsbesluit aan de orde en het daarin opgenomen
voorstel."
VOLKSRAADSBESLUIT, 29 JULIJ 1885.
Wet No. 11, 1883
tot a.anst. zitting in
werkmg te laten.

Art. 1066. "De Raad besloot nu eenparig de "\Vet op
Stadsraden, in 1883 gewijzigd voor den Raad gebragt, in
werking te laten, en dezelve gedurende de aanstaande gewone
zitting, artikelsgewijze in behandeling te nemen." 1)

WET No. 6, 1885.
voor het maken van noodzakelijke wijzigingen in de
bestaande wetten aangattnde de Geregtshoven
in de Z. A. Republiek.

Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Ed. Achtb.
Volksraad, art. 952, dd. 22 Jul~j 1885.

NADEMAAL het wenschelijk en noodzakelijk is W\JZIgingen te maken in de wetten aangaande de Geregthoven
dezer Republiek, zij het hiermede vastgesteld als volgt :Wijziging van Wet
ARTIKEL 1. De Landcommissiewet No. 4, 1B75, art. 3, 2)
No, 4; 1875, § 3.
is hierdoor gewijzigd als volgt : Jurisdictie van
De Landcommissie is belast met het onderzoeken en
Landcommissie.
beslissen van alle kwestHin betrekkelijk bakens, lijnen en
verdeeling van plaatsen of gronden, alsook van protesten
tegen gepubliceerde ]marten.
Wijziging van juris2. De bepaling der Grondwet art. 150, 3) met betrekking
?icti.e~an Landclrost tot de jurisdictie yan het Hof van den Landdrost is hierm cvvtele zaken.
door gewijzigd nls volgt : De Landdrost is bevoegd recht te spreken in alle civiele
zaken:
In liquide zaken tot
a. Van een liquiden aard, zooals schuldbewijzen en
een be drag van £500
acceptatien, tot een bedrag van v~jfhonderd panden (£500) en waar vonnis gegeven wordt op
een verband kan de Landdrost het eigendom
Inleiding,

1) Zie nu Wet No. 10, 1886.
2) Zie ante bl. 618.
3) Zie ante bl. 57.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

1371

1885j

daarin speciaa1 verbonden, executabe1 verk1aren. Executabel verklaDe verkooping za1 echter door den Meester van ren van eigendom.
het Hoog Geregtshof onder bestaande rege1en Verkooping door
· d
Meester.
p 1aa t s vm en.
b. In alle andere zaken, waar de eisch of waarde der In alle andere zaken
beJwiste zaak de som van een honderd ponden d? waarde van £100
(£100) niet te boven gaat.
met te boven gaande

c. Het verleenen van arresten en interdicten tegen Verleenen v. arrespersonen en roerende goederen; mits dat waar ten en interdicten
de schuld of het bedrag boven de J·urisdictie van tegen personen en
roerende goederen.
.
.
.
d en Lan d drost IS, za1 het arrest ofinterdiCt s1echts Indien bedragboven
voorloopig zijn en onderhevig aan de bekrachti-jnris-:lictie zal arrest
ging van het Hoog Geregtshof of een der Regters of ir:ter~.ict voor.
loop1g ziJn.
van het Hoog Geregtshof.
d. In alle kwesties van ontruimen van gronden ofrn kwesties van ontgebouwen, binnen zijn district ge1egen, of in de ru.imen van gronden
boeken van ziJ'n district geregistreerd mits dat mrts dat de waarde
.
.
. .'
de som van £100
waar het eigendomsregt In geschi1 IS tusschen niet te boven gaande
partij en de waarde van het eigendom de so m van
£100 niet te boven gaat. De bevoegdheid van
den Landdrost verleend door Wet No. 4, 187 5, Herroeping van art.
art. 23 1) (bekend a1s de Landcommissie-Instruc-23v.WetNo.4,1875.
tie) is hierdoor herroepen.
De Landdrost za1 bevoegd zijn in eenige criminee1e zaak Jurisdictie v. Landeene boete, de som van vijf-en-zeventig pond niet te boven drostomtrentBoete.
gaande, op een beschu1digde te 1eggen.
3. De bepa1ing in art. 3, vVet No. 3, 1883, 2) met be- Wijziging van Wet
trekking tot de zitting van een Regter op provisioneele dagen No. 3, 1883, art. 3.
te Pretoria, wordt hierdoor gewijzigd a1s vo1gt:
Er zal een zitting voor de gehee1e Republiek worden Zitting van een
gehouden te Pretoria door een der Regters van het Hoog Regter voor .de ge..
h'
.
t
heele Repubhek.
1 1erna In ar . 5
Geregts h of op d e d agen en t ermiJnen as
bepa:a1d, voor het hooren en beslissen van alle provisionee1e
zaken, moties en applicaties en van alle civiele zaken met
of zonder getuigen, tenzij beide partijen in geschrifte overeengekomen zijn meteen hunne zaak voor het Hoog Geregtshof te doen dienen, zooals in art. 4 verme1d. Van de
uitspraak van den Regter, zal er appel zijn naar het Hoog Appel van Hoog
Geregtshof.
·
Geregtshof.
4. De bepaling in art. 5 van gemelde Wet No. 3, 1883, 3) Wijziging van Wet
wordt hierdoor gewijzigd als volgt : No. 3• 1883, art. 5.
Het Hoog Geregtshof zal- zijn een Hof van eerste in- Hoog Geregtshof.
stantie en ook een Hof van appel voor de geheele Republiek, Hof yan eerste ingeen civiele zaak met of zonder getuigen echter za1 in de stant,1e en Hof van
eerste instantie voor het Hoog Geregtshof warden gebragt Appel.
1) Zie ante bl. 619.
2) Zie ante bl. 1179.
3) Zie ante bl. 1179.
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tenzij beide partijen aizoo in geschrift zullen hebben overgekomen.
Uitspraken uiteindeDe uitspraken van het Hoog Geregtshof zijn uiteindelijk beslissend.
lijk beslissend.
Wijziging van Wet
5. De bepaiingin Art. 21 van_.gemei~e ~et No, 3, 18~~,.1)
No. 3, 1883. art. 21. met betrekking tot de RegstermiJnen, IS h1erdoor geWIJZlgd
ais vogt:TERMIJNEN.
Regtstermijnen van
De voigende zullen de Regtstermijnen zijn van het Hoog
Hoog Geregtshof. Gerechtshof, zitti ng houdende te Pretoria:
a. 25 Februarij tot 25 Maart.
b. 1 Augustus tot 30 Augustus.
c. 20 November tot 20 December.
Regtstermijnen en
De Regtstermijnen en dagen voor den Regter, zitting
prov. dagen voor houdende Pretoria onder art 3, zullen zijn :den Regter on d. art.3
a. 1 tot 15 Fe bruarij.
b. 1 tot 15 Junij.
c. 1 tot 15 November.
d. 12 April, 12 Mei, 12 September en I2 October.
In welke gevallen
6. Eenig finaal vonnis kan herroepen en ter zijde gezet
finaal vonnis ter zij- worden, waar aan het Hoog Gerechtshof bewezen is:
~e ~an gezetworden,
a. Dat het vonnis berust op later ontdekt bedrog van
md1en part. bedrog
..
een der partlJ en.
plegen of documenten vervalscht zijn.
b. Dat gevonnisd is op stukken, die na het vonnis

voor vaisch of ongeidig erkend of vaisch of ongeidig verklaard zijn.
Hoven of Regter
7. Het Hoog Gerechtshof, of de Rechter zitting houdende
kunnen kwestien v, onder Art. 3 of het Rondgaand Hof kan eenige kwestie,
bakens
naar Land- waar d e Bak'
Commissieverwijzen
ens of d e I""~Jnen van een p Iaats of een stuk gron d
in geschil komen, naar de Landcommissie van het district
voor onderzoek verwijzen.
Van uitspraken van
8. Van de uitspraken van de Landcommissie en het
Land-Commissie en Landdrosthof zal een appei zijn naar het Rondgaand Hof
Landdr.
zal
· ·
h ou d en d e on d er Art. 3, en van daar
appel zijnHof
n. Rondg.
of d e R echter z1tt1ng
Hof of Regter zitt. naar het Hoog Gerechtshof, tenzij beide partijen schriftelijk
onder art. 3, vandaar overeengekomen zijn meteen het appei voor het Hoog Gen. Hoog Geregtshof. rechtshof te doen dienen.
Herroeping.
9. Alle wetten in strijd met deze bepaiingen zijn bierIn werking treden door herroepen. Deze wet zai dadeiijk na publicatie in de
der Wet.
Staatscourant in werking treden.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident,
W. EDUARD BOK,
Staatssecretari~.

Gouvernementskantoor,
Pretoria, 30 Juiij 1885.
1) Zie ante bl. 1183.
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VOLKSRAADSBESLUIT, 31 JULIJ 1885.
Art. 1104. "De Raad gelet hebbende opal de voor kennis- Volksraad vereenigt
geving aangenomen artike1s van het rapport der commissie zich m~t ~enken der
· art. 781, van Regering
CommiSSieopendezelve
draagt
dd . 27 J u 1IJ.. 11 ., b enoem d blJ.. Volk sraa d sb es1mt,
10 Julij 11. en art. 977, van 23 Ju1ij 11., bes1uit zich te ver-als volmagt te
eenigen met de wenken en aanbevelingen daarin gedaan en beschouwen.
draagt de Regering op deze1ve als een vo1magt te beschouwen
en a1s een 1eiddraad te vo1gen bij hare finantiee1e operatien,
zoo1ang de noodzakelijkheid daartoe bestaat." 1)

Ter regeling van Borgacten, te worden gesteld door
, Am btenaren belast met geldelijke Administratie
in de Zuid-Afrikaansche Republiek.

Goedgekeurd en vastgeste1d b~j bes1uit van den E. A. Vo1ksraad, art. 986, dd. 25 J u1ij 1885.

N ADEMAAL het wensche1ijk is om voorzieningen te In1eiding.
maken voor de betere regeling en het borg stellen van ambtenaren be1ast met ge1delijke administratie;
Zoo wordt mits dezen vastgeste1d a1s vo1gt:
1. Elke ambtenaar benoemd en aangesteld, hetzij voor- Ambtenaren belast
1oopig of permanent, en be1ast zijnde met eenige ge1de1ijke m~t. geld~lijke ad· · t ratie
· 1n
· d eze nnepu b1"1ek , za1 d ad e1·IJ·k b""lJ h et aan- zekerheid
mimstratiesielle
moeten
a d m1ms
vaarden van zoodanig ambt geldelijke zekerheid moeten ste1- versecureerd do~r
1en voor de bedragen respectievelijk hieronder ver ~n eld, de twee borgen.
betaling waarvan za1 moeten zijn versecureerd door 2 borgen.
Thesaurier-Generaa1 voor
Audi teur-Generaa1
Boekhouder van den Thesaurier-Gen~raa1
Zege1meester
Griffier Hoog Geregtshof
Hoofdba1juw
GeregLsboden
Landmeter-Generaa1
Registrateur van Acten
W eesheer en Meester van het Hoog Geregtshof
Superintend. van N. Zaken ...
Commissarissen van N aturellen
Onder-Commissarissen van Naturellen
1)

Zie V.R.B.

3

Augustus

£1000 Lijst v. ambtenaren
500 en bedrag van
zekerheid.
600
500
500
1000
100
500
500
1000
500
500
100

18851 Art. 1120.
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Resident-Vrederegters
Marktmeesters ...
Postmeester-Generaal
Landdrosten
Goudcommissarissen
Betaalmeester Artillerie
Commandant Artillerie
Magazijnmeester Pretoria
Landdrostklerken
Zegeluitdeelers ...
Postmeesters
Magazij nmeesters
Hoofd Telegraaf Departement ...
Inspecteur telegraaflijnen en .Telegrafist Pretoria
Telegrafisten ...

£100
100
500
500
400
250
100
100
100
100
100

100
200
150

100

Belastinggaarders
2. Alle Belastinggaarders zullen evenzoo zekerheid moemoeten ook zeker- ten stellen op den zetelplaats en dorpen voor £500 in de
heid stellen.
wijken voor £1 00.
Vorm van borgacte
3. De Borgacten zullen in den hieraangehechten vorm
volgens schedule A. zijn. (Zie Schedule A).
Ambtenaren kun4. Eenig am btenaar kan, desverkiezende, vast eigendom
nen vast. ei?endom als securiteit stellen in plaats van de voormelde Borgen,
~ls secunteit stellen mits goedgekeurd door de Regering en geregistreerd onder
m plaats v. borgen.
..
d
·
·
d
behoorl\lk eerste verban op het Reg1strat1ekantoor zon er
onkosten.
Geen zegelrechten
5. Geene zegelregten zullen op zoodanige Borgacten of
betaalb. op Borg- ofVerbandacten gevorderd worden ten behoeve van de GouVerband-acten.
vernementskas.
Zegelcommissieled.
6. De Zegelcommissieleden behoeven geene borgen te
stellen geen borg. stellen.
Geenambten.magv.
7. Het zal geen ambtenaar geoorloofd zijn om de een
een ander borg staan voor den ander Borgacten te stellen, geeischt bij deze wet.
Regering gemagtigd
8. De Regering is gemagtigd om Borgacten te eischen
borgact~n te eischen van eenige ambtenaren, ten bedrage als moge bevonden
van eemg ambtenaar worden naar evenredigheid te zijn van al zoodanige ambtenaren welke niet op voorgaande lijst voorkomen of welke
nog van tijd tot tijd nieuwe ambten mogen aanvaarden,
hetzij met of zonder geldelijke administratie verbonden, terwijl ambtenaren zoowel voorloopig als permanent aangesteld
Nog geen borg gest. die nog geen borgen hebben gesteld, slechts geregtigd zullen
ambtenaren geregt. zijn tot het ontvangen van hun halve salaris, 1) onverminslechts
tot hun
d er d h unne verp1.1gt•1ng zoo spoe a·1g m.ogel IJ.. k daann
. voorhalve salaris.
ziening te rnaken.
Geen terug~rekk~ng
9. Geen der bovengemelde Borgacten kan worden terugzonder kenmsgevmg getrokken zonder eene kennisgeving aan den Staatssecretaris
1). Zie Uitv. Raadsbesluit dd. 7 Mei 1886,
19 Me~ 1886, art. 224, G. K. No. 155, dd. 24
26 Me1 1886.

bekrachtigd door V.R.B.
Mei 1886, Staatscourant,
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van drie ma.anden te voren. Daarna zal de borgsteller finaal aan Staatssecretaris
ontslag moeten krijgen, blijvende evenwel de borgacte van 3 maanden te voren.
kracht tot finaal ontslag.
Ontslag v. borgstell.
10.
Wet zal. onmiddelijk in werking treden over- In werking treden
eenkomst1g de bepalmgen van Uitv. Raad:3besluit, art. 68, der Wet.
dd. 17 Maart 1885. 1)

?e

S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 1 Augustus 1885.

SCHEDULE A.

BORGACTE VAN A:MBTENAREN DIE MET GELDELIJKE AD MINISTRATIE BELAST ZIJN.

ZIJ HET KENNELIJK AAN ALLEN WIEN HET AANGAAT :.

Dat op heden, den ............... dag der maand ............ Vorm van borgacte.
in het jaar onzcs Heeren Een Duizend ............ en Tachtig,
wij ..................... wonende te ........................ als Hoofdschuldenaar en ..................... wonende te .................. en
........................... wonende te ..................... als borgen,
ons afzonderlijk zoowel als gezamenlijk hebben verbonden
te betalen aan .......................... .in zijne hoedanigheid als
Staatssecretaris van de Zuid-Afrikaansche Republiek of
zijnen wettigen opvolger, de so m van .......................... .
voor welke betaling, wel en wettig te worden gedaan, wij
onszelven en elk onzer, zijne erfgenamen, executeuren en
administrateuren bij deze vast verbinden.
Gedaan te .......................... .in de Zuid-Afrikaansche
Repu bliek, op dag en datum vermeld.
Nademaal de hierboven genoemde .................. is aangesteld geworden tot het ambt van ............................ ..
onder de Regering der Zuid-Afrikaansche R~publie~,
Zoo zijn de voorwaarden van deze verb1ndtems deze:

1. Dat de Regering zonder nadere. actie of in verzuim- Voo~waard~n
stelling de executabel verklarmg van deze Borg- verbmdtems.

van

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

1) Zie N otulen van den Volksraad, dato 22 Junij 1885, Bijvoegsel
Staatscou?·ant 22 Julij 1885.
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acte op de personen en goederen en eigendommen
der personen die haar onderteekend hebben, zal
kunnen aanvragen, doende de onderteekenaars
bij dezen afstand van de wettel~jke exceptien
tegen deze executie,
Indien:
a~ De genoemde
in de bekleeding van zijn ambt niet naarstiglijk
en getrouw de pligten daarvan zal vervullen;
b. Hij in gebreke zou blijven eene behoorlijke rekenschap en verantwoording te doen van de geldelijke administratie door hem gevoerd, of aan hem
opgedragen, op de wijze door de wet hem voorgeschreven, en zoo dikwijls zulks op wettige
wijze van hem wordt geeischt;
c. Hij weigerachtig zou zijn eenig document, dat hem
in zijne betrekking in handen is gekomen, aan
den daartoe geregtigde af te geven ;
d. Hij zich schuldig zou maken aan verwaarloozing
of aan verduistering of vervalsching of diefstal
van gelden of documenten, hem in zijne betrekking ter hand gekomen.
In ieder dezer gevallen heeft de Regering het regt de
executie van de Borgacte aan te vragen, voor zulk een bedrag als zij meent te behoeven tot goedmaking van schade,
kosten of als boete.
2. Dat deze verbindtenis van nul en geene waarde is
wanneer geen der genoemde vier gevallen plaats
grijpen.
Aldus gedaan en geteekend op plaats en datum voormeld, in tegenwoordigheid der onderstaande getuigen :

VOLKSRA . SBESLUIT, 1 AUGUSTUS 1885.

Uitleg van de
meening legaal verband in vroeger
besluit.

ART. 1108. "D Raad besluit art. 9 van het Rapport
aan de orde goed te euren, en besluit verder dat
" Het legaal verba d voorbehouden in de schuldbewijzen
bedoeld bij VolksraadRbe~luit 942, dd. 21 Julij 11.,1) in verband
met art. 4 van het Supp~~;entair Rapport der BegrootingsCommissie, welke schuldb..,\ijzen niet eene novatie of schuld---------·---

1) Zie Notulen van den Volksraad, Bijvoegt5el tot Staatscourant
2 September 1885.
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vernieuwing ten evolge hebben, moet opgevat worden in
dien zin, dat het ga t boven alle andere regten van voorrang,
zelfs boven pand of h otheek; dat het onder alle omstandigheden blijft bestaan op vaste eigendommen waarop de
achterstallige belasting ve 'chuldigd is, die in het schuldbewijs
wordt erkend en ook op al . eigendommen van den persoon
welke dat bewijs heeft geteek' d.
zal weigeren transport te Reg. v. Acten zal
"De Hegistrateur van Act
verleenen van zulke eigendomm ~
achterstallige transport weigeren
tenzij achterst. bebelasting daarop verschuldigd, volda
lasting betaald is.

VOLKSRAADSBESLUIT, 1 AUGUSTUS 188.5.
Art. 112. "De Raad gelet hebbende op de quaestie thans
aan de orde, besluit :a. Dat de Commissie bedoeld onder art. 9 van het Bepalingcn bztrefHapport der Finantieele Commissie goedgekeurd fende Finantiee!P
l CommissiE> bedoeld
per "'I:T~ o11\:Sraa d sb es ]m't , dd . h ed en, ' on d er art'l
1 \:e bij \Vet No. 9 l885.
1108, en die bedoeld bij de Wet op de Schatkist'
billetten, zal zijn een en hetzelfde lichaam bestaande uit 3 personen;
b. Dat die Commissie zal gekozen worden door den
Volksraad;
c. Dat eenigerlei vacature in deze Commissie ontstaande tusschen de zittingen van den Volksraad
in, zal opgevuld worden door de Regering, onder
latere bekrachtiging van den Volksraad.
d. Dat de remuneratie dier Commissie wordt gelaten
aan de Regering."

WET No. 8, 1885.
Op het Delven van en Handeldrijven in Edele Metalen
en Edelgesteenten in de Z. A. Republiek.

Goedgekcurd en vastgesteld bij besluit van den Edel Achtb.
Volksraad, Art. 1072, dd. 30 .Jnlij 188.5.

ARTIKEL 1. Het mijn- en beschikkingsregt op alle edel- Mijn en beschikgesteenten en edele metalen behoort aan den Staat.
kingsregt a. d. Staat.
2. Deze wet is van toepassing op diamanten, robijnen, Op welke edelge1 steenten en metalen
gou d en zulke an d ere ed e1gest een·ten en C(1e1c met a1en, as

87
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deze wet van toe- de Staatspresident met advies en consent van den Uitv. Raad
passing is.
onder verwijzing naar dit artikel van deze wet zal bekend
maken. 1)
Regering zal gequa3. Zoodra zulks.. noodig ?eacht mag. worden, zal de
lificeerd persoon Regering een behoorhJk gequahficeerden mmeraloog aanstelaa?stellen als Staats-len als Staatsmineraloog en Essaijeur, wiens taak zijn zal in
mmeraloog en
. .
Essaijeur.
alle d1stncten
on d erzoek ~e d oen naar, en vo ll e.a·1g rapport
Pligten van dien uit te brengen over, de mmeralen aldaar aanwez1g, en verambtenaar.
der de Regering in alle zaken betreffende mijnen en de antginning van minerale bronnen van dit land, van advies te
dienen en behulpzaam te zijn onder zulke regulatien, als de
Regering, met goedkeuring van den V olksraad, moge bepalen.
Salaris door den
Het salaris van den Staatsmineraloog zal door den V olksVolksraad bepaald. raad bepaald warden.
Regering heeft regt
4. De Regering heeft het regt van tij d tot tij d eene of
CommiRsien van meer commissien van vertrouwbare en bekwame personen te
onderzoek te
·
k west1e
· aangaan d e miJnen
··
benoenwn.
benoemen, ten ein d e een1ge
te
onderzoeken en daaromtrent aan haar te rapporteeren.
Staatspresident
5. ZHEd. de Staatspresident heeft de macht op ad vies en
magt Gouv. en priv. met toestemming van den Uitvoerenden Raad Gouvernegronden
· over1eg met d en mgenaar
·'
meeren. te procla- mentsgron d en, 2) ·en 1n
oo k
private gronden te proclameeren en open te zetten als publjeke
velden. 3)
Regering waarb. niet
De Regering waarborgt niet de aanwezigheid in betaalaanwezigh. v. betaal- bare hoeveelheid van edelgesteenten of edele metalen op gebaar go ud enz.
procIameer d e veId en.
Onopgemeten gron6. De onopgemeten gronden, tot publieke delverijen ge?en
op te meten en proclameerd zullen zoo spoedio-0 mogelijk opgemeten en in
m kaart te bren
'
gen. kaart gebracht
warden ; de Staatsgronden op kosten van
den Staat en de private gronden op kosten van de belanghebbenden.
Grondeigenaar kan
7. Aan iederen grondeigenaar zal het vrijstaan zonder
zonder licentie pros-licentie binnen de grenzen van zijn eigendom onderzoekingen
~Pe~~ee;ten11• matartniet in te stellen naar edelgesteenten en edele metalen, en onder
en o
d e voorwaar d en Iater omschreven, op zijnen gran d m~1nen
..
publiekee delverijen.
te exploiteeren of te laten exploiteeren. Het zal hem niet
vergund zijn zijnen grand voor het publiek open te stellen
tot publieke delverijen.
Grondeigenaar kan
8. Hij, die eene schriftelijke vergunning van den eigeschriftPlijk vergunn. naar van eene private plaats of een stuk gronds heeft om
d.
.
.
'
tot pro~pecteeren
verlem 1•. 11 •
op 1ens e1gendom onderzoek1ngen te doen, zal de daartoe
Li?ent~·· door Corn- benoodigde "Licentie tot Onderzoek" van den Mijn-Commismissarm of Land- saris of den Landdrost van het distrikt waar hij onderzoeken
drost uitgereikt.
.1 k unnen ver k rlJgen
··
· zoo d amge
· seh r1·f
Wl,
voor h et tiJ··aper k , 1n
Zie Procl. dd. 8 Januarij 1887, Staatscourant 12 Januarij 1887.
Zie ~r.oclamatien dd. 11 Augustus 1885, en 15 September 1885.
3) GewJJzigd door art. 1. Wijzing van "\Vet No. 8, 1085, goedgekeurd
door V.R.B. 28 Julij 1886, artt. 1222, zie Bijvoegsel Strtatscourant 5 A ugustus 1886.
1)
2)
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telijke vergunning vcrmeld, den tijd van zcs maanden niet Helft der licentie
te boven gaande, tegen betaling van lie en tie-geld en, berekend geld en aan eigenaar.
naar 10s. per maand, waarvan de helft aan den eigenaar zal
toekomen.
9. De ontdekker van betaalbaar edel rnetaal of edelge- Ontdekker van
steente op private plaatsen of op Gouvernementsgronden, ten betaalbaar goud
minste twaalf mijlen verwijderd van eene reeds bewerkte heert..:zoor1k.eurregt
·' van zoodanige plaats of grond, zonder
van ~~n c mm
Iocal1't~1't, z~.1 b"IJ proc1ameermg
licentie.
geregtlgd Z1Jn tot het hebben en afbakenen van een claim
hetzij rif of alluviaal, die genoernd en geregistreerd zal wor~
den als "Zoekersclairrn" Bovendien zal hij zonder licentie
daarop mogen werken, zoolang als hij daarvan eigenaar blijft.
10. Ingeval een privaat eigenaar schriftelijk vergunning Staatspresident
verleend heeft aan iemand, ten einde een "Licenti~~ tot O~tder- heeft m.agt privaat
zoek" te verkrijgen om op zijnen grond onderzoekingen te grond. in overleg
met mgenaar tot
d oen, voIgens A::.-t. 8 en er betaalbaar edel metaal of edel- e 8 n publiek veld
gesteenten gevonden wordt, zal de Staatspresident met ad vies te proclameeren.
en toestemming van den Uitvoerenden Raad en in overleg
met den eigenaar, de magt hebben zo0danigen grond tot een
publiek veld te proclameeren of bij proclamatie aan een al
reeds geproclameerd veld te hechten 1).
1]. De zoeker, die volgens artikels 8 en 9 dezer wet, Zoeker zal zijne
.betaalbaa.r edel metaal of edelgesteente vindt, zal zijne rechten regten nie.t ':erli~zen
niet verliezen
door de onwilligheid van de Reaerina
of van door
onwi~hghmd
•
•
o
o
van Regermg of
den e1genaar van pri vaat grond om dien te doen procla- eigenaar.
meeren tot een publiek veld of dien bij proclamatie aan een
reeds geproclarneerd veld te hechten. 2)
12. Een lid van het naastbij zijnde Delvers-Comite, waar Wie de bevoegde
dit bestaat afgevaardigd door de Regering of anders de Staats- beoordeelaren zijn
·
1oog,' d e naast b"IJ ZIJn
.. d e M"
·
· of d e L an d- goudveld.
van een betaalbaar
m1nera
-lJncommissans
drost zal de bevoegde beoordeelaar zijn van de betaalbaarheid
van edel metaal of edelgesteenten gevonden op nieuw ontdekten goud-, enz., gronden.
De uitslag van dit onderzoek zal terstond bij geschrifte ~ennisgeving van
mtslag.
aan d en zoe k er gemeId wor d en.
Een volledig rapport van zoodanige on tdekking van be- Rapp~rt aan
taalbaar edel metaal of. edelgesteente zal me t all e b"lJZOn d er- Reo-enn"'o·
heden terstond aan de Regering gezonden worden, ter haar
finale beslissing.
.
Indien de plaats pri vaat eigendom is, dan zal de e1ge- ~igenaar regt
het regt hebben ook van ziJ'nentwege iemand .te benoemen Iemanddte
benkoetmen
om on erzoe
e
die het onderzoek zal doen, met den persoon m het eerste doen.
lid van dit artikel gemeld.
13. De houder van een "Licentie tot Onderzoek," zal Ontdekker geniet
.. rappor t on d erzoek lS
· ge daan en
rechten van
' om- alle
"'ewoon delver
d ad elIJ"k nad at op ZIJn
trent de betaalbaarheid van het edel metaal of edelgesteente
b

b

1) Gewijzigd door art. 2, (Wijz. van Wet No. 8, 1885), goedgekeurd
door V.R.B. 28 Julij 1886, art. 1222.
2) Gewijzigd door art. 3, do. do. do. do.
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buiten zijn zoekers- in de door hem ontdekte gronden door de Regering is beslist,
regt al weigert de gelijk in het voorgaande artikel is bepaald, alle rechten van
eigenaar te procla- eenen gewonen delver genieten, behalve zijn bijzonder recht
meeren.
als zoeker en deze rechten zal hij hebben op private gronden,

al weigert de eigenaar deze tot pu bliek veld te doen proclameeren. 1)
Geregtigd tot geHij zal in dat geval om zijne claims te kunnen bewerbruik van water.
ken, gerechtigd zijn tot het gebruik van water op de plaats
aanwezig, zooals tusschen hem en den eigenaar van de plaats
schriftelijk zal zijn overeengekomen.
Dit artikel zal niet van toepassing zijn, wanneer een
Artikel niet van
toepassing indien grondeigenaar iemand speciaal huurt om voor hem ondereigenaar iemand
hnurt om te pros- zoekingen te doen of ook wanneer er een afzonderlijk accoord
gemaakt wordt v66r het verleenen van de schriftelijke verpecteeren enz.
gunning, in artikel 8 vermeld, waarbij de zoeker, ten einde
de schriftelijke vergunning te bekomen, schriftelijk afziet van
de voordeelen van dit artikel.
Eigenaar of eige14. De eigenaar of eigenaren van eene geproclameerde
naren geregtigd tot plaats of plaatsen zal of zullen geregtigd zijn voor zichzelven
tien claims nadat
zoeker zijn claims tien (zegge 10) claims, hetzij rif of alluviaal, die "l!Jigenaars
afgebakend heeft
claims" zullen genoemd worden, af te bakenen en later onder
Daarna kunnen • licentie of betaling te bewerken, nadat de zoeker die het
delvers claims
betaalbare edel metaal of edelgesteente heeft gevonden, zoeafbakenen.
kers- en delvers-claims afgebakend heeft. Na deze afbakening
van zoekers- en eigenaarsclaims zullen andere delvers voor
zich zelven claims kunnen afbakenen volgens wet. 2)
Eigenaar ontvangt
15. Van de opbrengst van zoekers- en delvers-licentien
de helft der_zoek~rs zal de eigenaar van tot publiek veld geproclameerden privaten
en delvers hcent1en
·
· d er 1nvartaa1.
kwartaalsO'ewijze.
gron d d e h elft ontvangen biJ" het emde
van 1e
a
Alle gelden voor standlicentien en voor vergunningen tot
het kappen van hout, op privaten grond, komen den eigenaar
alleen toe. 3)
Registratie van
16. De registratie van een zoekers-claim zal geschieden
zoekers-claim door door een Mijncommissaris, wanneer de ontdekte edel metaal
Commissaris of
Landdrost.
of edelgesteente houdende grond binnen de grenzen van zijne
jurisdictie ligt, of anders door den Landdrost van het district
waarin genoemde grond gelegen is.
~een sehade ~f
17. W aar private plaatsen tot publieke veld en geproclambreuk aan e1ged wor d en of b"'IJ proc1amat1e
· aan ree d s gel?roc1ameer d e
naars gebouwen enz. meer
zonder ;.:ijne toevelden gehecht worden, zal er zonder toestemm1ng van den
stemming. Genoeg- eigenaar geene schade worden toegebracht aan of inbreuk
zaam water zal onder gemaakt mogen worden op zijne huizen, gebouwen, watervoren, tuinen of landerijen. Onder alle omstandigheden zal
1) Gewijzigd door art. 4, (Wijz. van Wet No. 8. 1885) goedgekeurd
28 Julij 1886.
2) Gewijzigd door art. 5 (Wijz. van Wet No. 8, 1885), goedgekeurd
28 Julij 1886.
3) Gewijzigd door art. 6. (Wijz. van Wet No. 8, 1885) zie voorgaande

noot.
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er genoegzaam water vrij blijven ten gebruike van den eige- alle omstandigheden
naar, zijn gezin, ·zijn vee en voor de besproeing van alle aan eigenaar blijven.
tijdens de pr~clameering bestaande tuinen en landerijen.
18. De e1genaar van een plaats waarop door den eigenaar Eigenaar moet in
zelf of volgens art. 8 door een zoeker edel metaal of edel- bezit zijn van Mijngesteente is gevonden, die het regt wenscht te bezitten op pacht?rief van
..
h et openen en exp l 01't eeren van mlJnen
op d'1e plaats, zal Regenng.
in het bezit moeten zijn van een mijnpachtbrief, te verkrjjgen van de Regering.
De Regering zal echter steeds het recht hebben de ver- Regering kan dien
leening van zulk een mijnpachtbrief te weigeren, en of die weigeren en de plaats
plaats geheel of gedeeltelijk te proclameeren of bij proclarc.atie proclame~.::ren.
aan een publieke delverij te hechten, of aen zoekers vergunning te verleenen om zich onder zoekers-licentie zoekersclaims af te bakenen. 1)
19. \Venscht de Regeri1'g een plaats of een deel daar- Eigenaar heeft
van volgens art. 18 te proclameeren of open te zetten voor regt op tien voor.
h et rec ht h ebb en z1c
. h voor
// zoeker
keurclaims nadat
zoek ers, d an zal d e e1genaar
zijne claims
andere delvers (de zoeker, uie het edel metaal of edelge- afgebakend heeft.
steente gevonden heeft, volgens art. 14 uitgezonderd) tien
voorkeurclaims af te bakenen.
De Regering zal aan den eigenaar van de plaats, of het R.egerin~ geeft kenstuk gronds, welke zij wenscht open te zetten, een maand n~s aa~ eJgenaar van
/ / d e proc1amat1e
· van openzetten gesch'1edt, lcenms
. geven h,.ar \ oornemen.
voor
van haar voornemen, ten einde den ejgenaar in staat te stellen zijn tien voorkeurclaims uit te nemen. 2)
20. Wenscht de Regering een plaats of deel daarvan, Regering moet met
volgens art. 18 te proclameeren of open te zetten voor zoe- eigenaar overleggen
omtrent open te zet.
.
.
kers, dan zal de Regermg (mgevolge art. 5) eerst met den ten plekken gronds.
eigenaar moeten overleggen, om te bepalen op welke plekken
(zooals bebouwde plekken, tuinen, landerijen en waterleidingen
in de nabijheid daarvan) het verboden zal zij n te zoeken en
te delven.
21. Het zoeken en delven is verboden op openbare Waar het zoeken
pleinen, straten, wegen, spoorwegen en begraafplaatsen.
verboden is.
22. De mijnpachtbrief, bedoeld bij art. 18, zal uitgege- Ti~d van Mijnpachtven worden voor een bepaalden tijd, niet korter dan vijf en bnef.
niet langer dan tien j aren.
Daarop zal moeten word en betaald de so m van 5s. per Belasting voor Mijnmorgen in het jaar, te voldoen b~j vooruitbetaling, terwijl pachtsbrief per
de houder van zoodanigen mijnpachtbrief onderworpen is morgen.
aan de volgende voorwaarden :1. Van al het gevondene zal hij behoorlijk moeten boek- Boekhouden en
houden en daarbij zulke vormen gebruiken als de vormen.
Regering mocht noodig vinden voor te schrijven;
2. Inzage der boeken zal ten allen tijde aan den Land- Inzage moet ver1) Zie toevoeging door art. 7. (Wijz. van Wst No. 8 1885.) ..
2) Gewijzigd door art. 8. (Wijz. v. Wet No. 8, 1885) V.R.B. JuhJ 1886,
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drost of aan anderen daarvoor aangewezen ambtenaar
verleend moeten worden ;
3. De Regering zal steeds het regt hebben, in stede van
Regering mag 2! pOt
eischen im'ltede van
de betaling van 5s. per morgen te eischen, betaling
de vondsten van
van
twee en half percent van de waarde der vondsten
belasting.
gedurende het afgeloopen jaar, zooals die door de
boeken of andere bewijsmiddelen aangewezen wordt;
4. Indien zulks door de Regerings-ambtenaren geeischt
Opgave door eigenaar of boekhouder
wordt, zal de juistheid van de opgaven der boeken
beedigd.
onder eede van den eigenaar of zijnen boekhouder
moeten verzekerd worden.
Huurder van gran23. Hij, die van den eigenaar eener plaats of van een
den kan ook Mijn- stuk gronds een gedeelte mocht huren, om daarop mijnen
pachtbrjef verkrijg. te exploiteeren, kan evenals de eigenaar en op de 1 elde voorbij wijze van notarieel huurcedule.
waarden als deze eenen mijnpachtbrief verkrijgen, mits hij
zijne huurcedule notarieel laat opstellen en registreeren. Deze
mijnpacht zal vernieuwbaar zijn, zoolang hij huurder blijft.
V erpachte gronden met licentien daarop kunnen van de
Overmaking gepermiteerd.
eene persoon op de andere overgemaakt worden, onder bepaling neergelegd in art. 14, Wet No. 7, 1883. 1)
Zegel volgens art. 82.
Elke acte van overmaking zal een zegel moeten dragen
volgens art. ~2 dezer Wet.
Aanstelling van
24. V oor ieder prospect- en geproclameerd veld zal door
Mijn Commissaris. de Regering, indien noodig, een bevoegd persoon aangesteld
worden als Mijncommissaris, wiens salaris door den Uitvoerenden Raad bepaald zal worden, tot nader besluit dienomtrent van den Volksraad. 2)
E~d v~n Mijn-Com25. Den Mijncommissaris zal dezelfde eed afgevraagd
~Issaris dezelfde als worden als den Landdrost. Alle beambten, op welke delverij
d1e van
Landdrost.
.. d'1gd word en b"
Alle
beambten
be- ook aanges t eId , zu llen b eh oorl"k
lJ b eee
lJ aaneedigd.
vaarding hunner posten.
Klerk v. Mijncom. is
26. Aan den Mijncommissaris zal een klerk worden toetev:ens Publ. Aankl., gevoegd, die Secretaris zal zijn van het Delverscomite, PuGriffier v. L. Haven bl' k
.
en Seer. van Delvers- 1e e Aanklager en Gnffier van de Lagere Hoven. Omtrent
comite.
zijn salaris geldt dezelfde bepaling als in art. 24.
Indiennoodig zullen
27. Indien vereischt, zal de Regering een ofmeer klerken
meer klerken toege- toevoegen aan het Departement van den Mijncommissaris.
voegd warden.
T en aanz1en
·
· zal dezelfde bepalmg
·
van h et saIar1s
gelden a1s
in art. 24 omschreven is. 3)
Mijncommissaris
28. De Mijncommissaris zal het toezicht hebben over
tvoeeldziegnt 0 nvedr go~d- het veld of de velden waar hij J. urisdictie heeft. Hij zal
0
.. met d e macht om alle zaken aangaan d e
jurisdictie. er ZIJne t evens b ekl ee d ZIJn
Regeling van zaken. de delverijen te regelen en te besturen overeenkomstig deze
wet en alle regulatien die krachtens deze wet later door de
Verdere pligten.
Regering gepubliceerd mogen worden. Hij zal ook letten op
de grieven der delvers en alles doen wat strekken kan tot
bevordering van den bloei der delverijen en van den gezond-

leend warden.

1) Zie ante bl. 1195 en V.R.B. 12 Augustus 1886, art. 1422.
2) Z~e T~evoeging door art. 9. Wijz. van Wet No. 8, 1885.
3) Z1e meuwe art. 27a (art. 10 Gew. Wet) Julij 1886.
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heidstoestand harer bevolking. Zijne civiele en crimineele Civ. en crim. jurisjurisdictie zal, zoo er geen Speciale Landdrost aangesteld dictie gelijk met
wordt, gelijk staan met die van den Landdrost. Hij zal Landdrost. Ex officio
,-n; · V d
t
..
d
.
Vrederegter voor
ew oJ1ucw
re ereg er ZIJn voor e geheele Repubhek. Wat Republiek.
betreft de uitoefening van civiele en crimineele jurisdictie Wetten en costumen
door den Mijncommissaris, zullen de wetten en costumen in in L~nddrost of in
Landdrosthoven in gebruik toegepast worden. Ook met be- gebrmk.
trekking tot appel op een Hooger Hof zullen dezelfde wetten Appel op Hooger
gelden. Hij zal binnen de grenzen van het veld waarover hij I;J:of omt.rent Huwejurisdictie heeft dezelfde macht hebben met betrekking tot ~I~e£a~~~~~~t~ magt
huwelijken als aan eenen Landdrost gegeven wordt bij de
Huwelijks Ordonnantie Wet No. 3, 1871. 1)
29. Het is den Mijncommissaris en zijn klerken niet Mijncommissaris en
geoorloofd claims te hebben op een veld waar zij werkzaam klerk ni~t geoor.. B oven d'1en zu 11en ZIJ.. me
· t geregt'1gd ZIJn
.. eemger
· l e1· h an- loofd
clmms
te hebZlJn.
ben noch
handel
of
del, direct of indirect, te dr~jven of eenig agentschap van agentschap drijven.
welken aard waar te nemen, noch eenig aandeel te hebben
in een vennootschap van delvers of handelszaak. 2)
30. De Mijncommissaris zal "Licenf.iea tot Onderzoek" Prosp.-licent. geldig
kunnen uitreiken die binnen een omtrek van. niet meer dan 25 mijlen buitPn
van goudveld.
25 miJ"1 en b u1'ten d e grenzen van h et veld , waarover h"IJ grenzen
commissaris is, geldig zijn.
Ieder Landdrost zal mede zoodanige licentien, geldig Landd. kan deze lie.
binnen de grenzen van zijn district, kunnen uitreiken.
binnen distr. nitreik.
31. De Mijncommissaris zal verpligt zijn behoorlijk boek Mijnc. verpli~tboek
te houden van alle inkomsten en uitgaven.
t~ houden v. mk. en
· t ers h ou d en van all e Zal
mtgaven.
H lJ.. zal tevens b eh oorl"k
IJ
regis
regiFters van
licentien en rechten door hem aan personen of vennoot-licentien houdrm.
schappen verleend en wel op de volgende wijze:
a. Een register van alle H andelsl?.'centien.
Reg. v. handelslic.
b. Een register van alle Licentien, uitgereikt aan del- Reg. v. delverslic.
vers op de velden.
c. Een register van alle "Licentien tot Ondm·zoek'' uit- r:-<'gis!er van pr_?sp.'kt oo delvers op private gronden met hcentles op pnvate
.
'
gronden met toegerm
.V r
vermeldmg van den e1genaar en de plaats waarop stemming van eigegegraven wordt. Geen "Licentie tot Onderzoek" naar.
om op private gronden te delven, zal verleend
worden dan alleen met schriftelijke toestemming
van den eigenaar.
d Een register van alle Delverslicentien, uitgereikt r:-egis~er v. Delvers.
.
d
b"
ldt hcentlen van geconvoor geconcesswneerde gron en, w~ar 1J. verme cessioneerde gronwordt de naam van den concess10r1ar1S en van den met toestemde plaats. Geen licentie om op geconcessioneerde mii~g van Concessiogronden te delven zal verleend worden dan alleen nans.
met schriftelijke toestemming van den concessionaris.

No.

1) Gewijzigd door art. 11, van Gew. Wet, Julij 1886 ;
3, 1871, zie ante bl. 442.
..
2) Gewijzigd door art. 12, van Gew. Wet, J~llJ 1886.
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Register van waterregten.
Register van overmakingen.
Register van mijnpachtbrieven.
Verdere register die
Regering mocht
voorschrijven.
Maandel. staten aan
Thes. Gen. en stor- te
ten van landsgelden. de
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e. Een register van alle toegekende regten op water-

leidingen, claims, enz.
Een register van alle overmakingen van claims of
andere mijnrechten.
g. Een register van alle mijnpachtbrieven door hem
volgens artikel 50 verleend.
h. En zulke andere registers als de Regering mocht
willen voorschrijven.
32. Hij zal voorts verpligt zijn maandeljjks zijne staten
zenden aan den Thesaurier Generaal, en 'in diens kantoor
landsgelden in zijn bezit te storten.
PHgten van Mijn33. Op het volgende zal door den Mijncommissaris nauwcommissaris.
keurig gelet worden :
Geen handel drijven
a. Dat niemand zonder behoorlijke licentie handel
of delven zonder lie.
drijven of delven zal. 1)
Toezichtoveronde:rb. Dat zijn klerk of klerken behoorlijk boek en notuhoorige ambtenaren
len houden van alle zaken in. zij n Hof behandeld
dat zij bun pligten
of beslist en dat ziJ'ne onderhoorige en onderdoen.
geschikte ambtenaren hunne pligten vervullen en
verantwoording doen van alles bun opgedragen
of van gelden hun toevertrouwd.
In order houden van
c. Dat alle Gouvernementskantoren, gebouwen, geGouv. gebouwen.
vangenissen, tenten, goederen, enz., enz., in goede
orde worden gehouden.
Invordering van ind. Dat alle invoerrechten volgens tarief op goederen
voerrech ten.
uit het buitenland ingevoerd en waarop nog geen
regt betaald is zorgvuldig worden ingevorderd.
Betfllin~: van zegele. Dat het zegelregt, aan de Regering verschuldigd op
regten.
alle overmakingen van claims, behoorlijk voldaan
wordt.
Prompte betalin~ v.
f. Dat alle leges of andere gelden, den Staat toekoalle leges of andere
mende volgens deze wet of latere wetten en regugelden of documenlatH~n, promptelijk betaald warden en dat alle
ten.
officieele documenten aan zegelregt onderhevig zijn.
Mijncomn~. ~al tijd
34. Op ieder als zoodanig geproclameerd veld zal de
voor verkiezmg v~n Mijncommissaris een tiJ. d bepalen voor het kiezen van een
van Delvers-Com1te
. ~
.
.
bepalen. N Pgen le- com1te van negen leden, d1e gekozen moeten word en u1t de
den voor den tijd houders van licentien, vallende onder de jurisdictie van den
van 12 maanden. Mijncommissaris, en dat voor den tijd van twaalf maanden,
waarna de leden, tenzij zij herkozen worden, zullen moeten
aftreden.
Kennisgeving van
Van deze verkiezing zal de Mijncommissaris kennis
vMe~kiezing .doo~
geven door aanplakking aan zijn kantoor en op andere puIJncommissaris.
bl' k
l
d
.
..
Vijf leden quorum. 1e e p aatsen ge urende veerhen dagen. VIJf leden van het
Delvers-Comite zullen een quorum vormen.
C:eko~en lid moet
35. 'Vie tot lid van het Delvers-Comite gekozen wordt,
hcentJe vertoonen zal moeten toonen dat hij licentiehouder is, en voorts den

f

1) Zie art. 70, infra, bl. 1391.
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eed van getrouwheid aan den Staat moeten afleggen in han- en eed van getrouwden van den Mijncommissaris.
'
heid afieggen.
36. Ieder grondeigenaar wiens grond tot publiek veld Grondeigenaar va~
.. '
.
.
geprocl. goudveld IS
geproclameerd wordt of biJ proclamat1e gevoegd blj reeds ge-lid van Delversproclameerde velden, zal, zoolang hij eigenaar blijft, lid van Comit~.
het Delvers-Domite zijn en blijven.
Deze grondeigenaren zullen boven en behalve de gekozen Grondeigenaren zitleden zitting hebben.
tingbovengek.leden
37. De naam van de Comites, bedoeid in artt. 34, 35 Naam van Delversen 36 zal zijn:
Comite.
Delverscomite van de ..................... velden.
38. Een Comiteiid dat drie achtereenvolgende malen Comitelid driemaal
eene vergadering niet bijwoont zai beschouwd worden afge- afwezig, als afgetreden te zijn. Zijn plaats is dan vacant.
treden beschouwd.
Deze bepaling geld t niet voor de grondeigenaren, van Di t geld t niet van
wie gesproken wordt in art. 36.
grondeigenaren
39. De Mijncommissaris zal Voorzittter zijn van het Del- Mijn-Commissaris
verscomite en zai met het Comite voormeld van tijd tot tijd Voorzitterv.Delvers
Oomite
dat regula.
. Win
zu lk e b epal1ngen
en regu l a t'..
1en samens t ell en a l s gesch1kt
overeenk.
de
zullen zijn voor de plaatselijke behoeften der velden, met wetten zal zamendien verstande dat zuike bepalingen en regulatien steeds in stellen.
overeenkomst zijn met deze wet of Iatere wetten of V olksraadsbesiuiten betreffende de bedoelde velden.
Deze regulatien worden ter goedkeuring aan het Gonver- Regulatien kracht
nement gezonden en zullen na publicatie in de Staatcou,rant van Wet na goedk ht ..
(Z' A t 88)
keuring der Regevan rac
ZIJn.
le r ·
·
. /
ring en publicatie.
40. Ingevai er geen Delverscom1te kan worden gecon- In afwezigheid van
stitueerd of zoodanig Comite zai ophouden te bestaan zai den Delvers Oomit~
Mijncommissaris de volle macht, die toevertrouwd ~as aan, ~~f{; ~~~;~issaris
en zullen alle plichten, die geiegd waren op genoemd comite
·
toevallen. Ingevai er eene vacature in het comite ontstaat,
zal de Mijncommissaris die onverwijld doen aanvullen door Aanvulling van
eene publieke verkiezing, waarvan 14 dagen lang publioke vaca!ur.e door publ.
·
·
verk1ezmg.
zaI moet en gesch'1ed en vo1gens A r t . 34 .
k enmsgev1ng
4J. Van de uitspraak van den Mijncommissaris in eenige Mij~-Commissaris
delverszaak of zaak betreffende mijnen zal er appel zijn op appe~ op Delvers. /
Conute.
h et D eIvers-com1te.
De kosten voor aanteekening van appel zullen zijn Aanteek. v. appel.
7s. 6. 1)
42. Er zal verder van het Delvers-comite appel zijn op Appel van Delvers
het Rondgaand Hof den Regter zittina houdende te Pretoria Comite 0 P Rondg.
'
b
•
,
' Hof, Regter of Hoog
of het Hoog GeregtRhof. Voor aanteekenmg van appel op Ger. Aanteekenings
een dezer Hoven zal betaaid worden £1 10s.
kosten.
43. Aan personen ofmaatschapp~jen die houders zijn van Vrij?eid~an Conconcessien op private of op Gouvernementsgronden, zai hetcesswnanssen om
..
·
d
· ··
t
verlof tot delven te
VrlJstaan zon<.ler verbrek1ng er concess1en personen e ver- goven bij onderl.
gunnen op de geconcessioncerde gronden tot hun voordeel overeenkomsten onte delven, onder zulke wettige overeenkomsten als genoemde
- - - - ----------------------1) Gewijzigd door art. 13 dH Gew. Wet, Julij 1886,
----~----
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der gewone delvers· concessionarissen en
licentie.n en best. ied.er persoon, dus
regulatien v. publ. aanschaffe, en zich
velden.
aangaan d e pu bl'1ek e

personen onderling mogen maken ; mits
delvende, zich de gewone delverlicentie
schikke, naar de wetten en regulatien
veld en.
Wettig geadmitt.
44. Alle agenten, procureurs of advocaten, die volgens
Agenten, Procmeurs Lands wetten geregtigd zijn bij de Civiele Hoven des lands
of Advocaten toegel. te practiseeren en die door het Landdrosthof geadmitteerd
op de velden te
practiseeren.
zijn, zullen behooren toegelaten te worden op de velden om
Gen. perso.?en toege- te practiseeren. In gevallen waar de Mij ncommissaris als
la ten w. MlJn-Comm. La1 1 ddrost ageert zullen slechts de hierboven genoemde perals Landdr. ageert.
'
.
sonen toegelaten worden te pract1seeren:
Tarief volgens
Het tarief van licentien, benoodigd om in een Hof op
ordonnantie.
de velden te kunnen verschijnen en ageeren, zal zijn naar
vastgestelde ordonnantie 1).
Ongelicent. personen
Geen ongelicentieerd persoon zal het regt hebben zaken
geen regt zaken waar in een Hof voor anderen waar te nemen. Echter zal het een
~e ne~~n, ~chter zal iegeliJ'k vriJ'staan wanner hiJ. zulks verlangt zijne zaak in
1eder ZIJn e1gen zaak .
'
'
kunnen waarnemen. mgen persoon voor een Hof op de velden te behandelen.
Bereken. v. kosten. Hij zal echter niet het regt hebben kostenrekeningen voor het
Gpeene Agenktenten verdedigen zijner zaak te maken, behalve van getuigegelden,
rocureurs os en h f
.
·
ze1.c1S zu11en geene agen t entegen verliezende.
o pennmgen
en d agvaar d'1g1ng.
of procureurskosten kunnen gevorderd worden van de verliezende partij in delverszaken.
Oonsessionaris ge·
45. De concessionaris die delvers toelaat op zijnen geregtigd tot 3/4 der concessioneerden grond te delven, volgens Art. 43, zal gelicentiegelden.
regtigd zijn ieder kwartaal van de Regering te ontvangen
drie vierden van de v0or licentien betaalden gelden.
Delv. op geconcess.
46. Delvers op geconcessioneerden grond zullen staan
grond ond. Oomm. onder den naastbij zijnden M\jncommissaris, of den Landof Landdrost.
d rost van zij n district.
Eigenaren v:a~ gron47. Eigenaren en gebruikers van gronden langs ri vier of
den langs nviere~ anderen waterloop zullen geen recht van actie hebhen tegen
geen regt van act1e d R
·
f
·
d ..
·
f
voor schadevergoed. e
egermg o eemge gou miJn-compagme of gouddelvers o
weg. troebel :r;naken andere compagnien en personen, onder hescherming van
of vermoddermg
's lands wetten mijnen exploiteerende of delvende omtrent
van water.
'
.
seh a devorgoe d'mg wegens h et troebel maken of vermoddermg
van het water in gemelde rivieren of waterloopen door het
te gebruiken voor de mijnen.
Delvers:Comite zal
48. Met betrekking tot de waterverdeeling, enz., wordt het
Regulatien omtrent aan het Delvers-comite van elk geproclameerd veld overgewaterverdeel. maken l t
lk
l t'..
.
a en zu e .regu a 1en te maken, als naar de omstan(hgheden
van zoodamg veld billijk en. redelijk mogc geacht \VOrden,
met inachtneming van alle private eigenarcm.
Op publ. velden
Met betrekking tot publieke velden wordt uitdrukkelijk
heeft geen delver
kl d d
eigendomsrecht in ver. aa: ' at geen delver, ondcr welke omstandigheid ook,
water.
eemg mgendomsregt in het water, door eonige rivier, waterloop of gelegde watervoor loopende, zal hebben. Slochts zal
1) Zie ante bl. {29 en ::t.anteekening aldaar.
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men het regt van gebruik van genoemd water volgens wet
of regulatien hebben.
In gevallen, waaronder sommige omstandigheden schade Waarde v. water niet
moet vergoed worden, zal de waarde van het water niet in gerekend in geval v.
aanmerking komen. De Regering zal echter bij overeenkomst schtadevetrg. tRegk. zal
·· d
t
t
k
wa erreg en oe . op
blJZOn ere wa erreg en unnen toekennen op Gou vernements- Gouv. gronden.
gronden.
49. De Staatspresident zal de magt hebben maatregelen Staatsprel'lident zal
tot de oprigting van een politiemagt te nemen, en verder magt hebben politiezulke stappen te doen in overeenstemming met deze wet madgt obp telngten
h
'on er eve van
1 h lJ.. noo d zak el"k
as
lJ mag ac ten voor het algemeen welzijn Mijn-Commissaris.
en de goede orde der velden.
Genoemde politiemagt zal staan onder bevel van den
Mijncommissaris. 1)
50. Geen concessien op Gouvernementsgr01'1d zullen in Geen concessien op
het vervolg verleend worden. Wanneer echter localiteiten Gouv. gronden dan
worden aangetroffen, waar geen genoegzame voordeelen ver- 00 mndsetranbdi~zol nddere
.. aan d e b ewer k'1ng d er cl aims
.
d oor enkele d elIg le en.
b ond en ZlJn
vers, of waar de grond, na reeds claimsgewijze bewerkt te
zijn, weer verlaten is, zullen zoodanige localiteiten onder
mijnpacht uitgegeven kunnen worden aan een delver of aan
delvers voor een bepaald getal jaren, ten einde ze door
middel van machines of op andere wijze te bewerken, en
wel op de volgende voorwaarden.
a. de uitgestrektheid van stukken gronds onder mijn- Uitgestrektheid van
pacht zal niet minder zijn dan 150 bij 150 treden, Mijnpacht.
noch grooter dan 2.50 bij 250 treden.
b. Iedere aanvrage zal gedurende eene maand aange- Aanvrage te worden
plakt staan ten kantore van den Landdrost van bekend gemaa~t
. 1IJ.'ke d'ISt ne
. t of zoo d e gron d st aa t door aanplakkmg.
h et respectieve
onder een Mij ncommissaris, ten kantore van dezen
en ook op den aangevraagden grond, en zal
moeten bevatten eene volledige omschrijving van Omschrijv. v. grond.
den grond, wat aangaat de grootte, de ligging, en
of hij reeds hewer kt is of niet.
c. Ieder heeft het regt bezwaren in te brengen tegen B.er.~aren tegen.
de uitgifte onder mijnpacht van een stuk gronds, mtbpftehkt unnedn Inhetgeen schriftehJ.. k gesch'Ie d en moe t me t opgave ge rac wor en.
van de redenen van deze zijne bezwaren, naar
wier geldigheid de Landdrost of de Mijncommissaris onderzoek zal doen.
d. Na verloop van den tijd van kennisgeving, zal de ~a ve:Ioop v. kenLanddrost of de MiJ'ncommissaris
de aanvrage bij vrage
msgevb1 ~.g
;vord~ aan
·
· ..
IJ 1.egermg
de Regering inzenden met ZlJll rapport ... Keurt ingezonden. Indien
de Regering haar goed, dan zal de IDIJnpacht goedgekeurd volg.
1... d 1
verleend word en vo l gens vorm . . . . . . Sc•.1e
u e A vorm Schedule A.
dezer wet.
e. Voor deze mijnpacht zal een jaarlijksch pachtgeld Jaarl. pachtgeld
1)

Gewijzigd door

ar-~. 14

der Gew. Wet Julij

1886.
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telkens voor uit te voldoen, betaald worden, berekend naar 5s. per morgen jaarlijks. De m~jn
pachtbrief zal een zegel moeten dragen ter waarde
van vijf ponden sterling.
f Mijnpachten kunnen overgemaakt worden op deOvermaking van
Mijnpacht.
zelfde wijze en onder dezelfde bepalingen als
claims en andere mijnregten.
g. Zoo de grond, waarop een mijnpachtbrief verleend
Geen vernieuwing v.
Mijnpacht indien
werd, niet bewerkt wordt, zal de mijnpachtbrief
grond niet bewerkt,
niet
vernieuwd kunnen worden, tenzij dan met
zonder toestemming
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming der Heder Regering.
gering.
Zegel op aanvrage
51. Iedere aanvrage om mijnpacht, regt van waterleiom mijnpacht.
ding, bescherming, vereeniging van claims, enz., enz .. zal
water, enz.
zegels moeten dragen ter waarde van vijf shillings sterling.
Amalgamatie van
52. Delvers, zijnde houders van aan elkander grenzende
6 tot 12 claims.
claims, ten getale van niet minder dan zes en van niet
Regtistrathiet met
meer dan twaalf, die hunne claims wenschen te vereeuigen,
wa
errec en. der zu11 en geme ld e cl aims
.
. d k unnen l at en regis
. t reeOmschrijving
a1s vereemg
aandeelen v. iederen ren met alle waterregten aan zulke claims behoorende, door
delver.
aanvrage ten kantore van den Mijncommissaris. Bij registratie
zal klaar en duidelijk het aandeel van iederen delver moeten
omschreven worden.
Bij verleening van certificaat van zulke vereeniging
Zegel amalgamatie
op certificaat.
onder zegel van twee pond sterling, zullen de houders der
Houders gewone
voorregten volgens vereenigde claims de gewone voorregten van vereeniging
genieten bij desbetreffende regulatien op de velden, waar
regulatien.
zij gelegen zij n.
Be~erkiu_¥ va~ eex;t
53. Wanneer delvers claims vereenigd zijn, zal de beclaim 0 P een tiJdstip werking van een der aldus vereenigde claims op een tiJ. dvoldoende.
.
stip, als voldoende beschouwd worden.
Afgebaken?e pros54. W ordt onder deze wet een terrein bij proclamatie
pecteer-claims.ben. tot publiek goud-, enz., veld verklaard, zoo zal de persoon
hunne
mge- of zu llen de personen, a·1e on der "I_;z.cent~e
·
· tot 0 uc
. l erzoe k"
val vanregten
proclamatie
tot publ. goudveld. zich zoe kers-claims op dat terrein heeft of hebben afgohakend,
geregtigcl zijn zoodanige claims te blij ven behouden, mits
aan deze wet voldaan worde.
Houder of houder~
55. De houder, of in geval van vereoniging (amalgamatie)
v. vereen. quartsnf- d
· za1
claims, hebben regt
e h ou d ers van eene of ~eer d an een qu?'r t s n"f-c1mm
v. protectie voor den of zullen regt van protectie op hunne clmms hebben voor
tijd v. 6 tot 12 maan- den tijd van zes tot twaalf maanden na schriftelijke aandenteom
machinerien vrage daarvan aan den M..
·
· vermeld en d e dat
in
voeren.
IJncommissans,
de protectie gevraagd wordt om tijd te hebben machinerien
Dit gestaafd door in te voeren ter betere bewerking der claims. Dit voornemen
beeed. verklaring.
van invoer van machinerien zal gestaafd moeten worden
door eene beeedigde verklaring.
Zegel op certificaat
Het certificaat waarbij protectie verzekerd wordt, zal
v. prot.licentie geld. een zegel moeten dragen ter waarde van een pond sterling .
voor elke maand van protectie. De delver zal echter tevens
de gewone licentiegelde:,1 moet0n a . mzuiveren.
voor Mijnpacht.
Zegel van £5.
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Zoodra de aa~vrager ophoudt gelicentieerd delver te Wanneer protectie
zijn, zal de protect1e als vervallen beschouwd worden.
vervalt.
56. Geen claim, volgens wet door eenen delver afgebakend Geen claim kan
zal door iemand in bezit kunnen genomen worden (gejumpcl gejumped worden
worden) dan alleen wanneer de houder reeds veertien da()'en
voor dat houder
0
' h d
d ·
14 dag. opgehouden
heeft opge ou en aarm te werken of te doen delven. 1) heeft te w~rken.
57. Geen protectie voor allu viale claims zal verleend Wanneer protectie
worden dan in geval van ziekte of onder zulke bijzondere voor alluviale claims
omstandigheden als naar het oordeel van den Mijncommissaris verleend.
voldoende geacht moge worden om de protectie te verleenen.
De tijd van protectie zal naar den aard der zaak van Tijd v. protect. naar
ieder geval bepaald worden, terwijl niets geheven zal worden omstand. bepaald.
voor het verleenen der protectie
Geen kosten voor
·
verleenen.
58. Voor alle machinerien met toebehooren voor mijn- Invoerregten voor
operatien, zal 5 percent invoerregten moeten betaald worden. machinerien.
59. "\Vanneer het noodig mogt bevonden worden in het Intrekking van afalgemeen belang voor publieke doeleinden zooals voor spoor- gestane Rechten v.
wegen, groote waterleidingen, enz., eens ~fgestane regten in publ. doeleinden.
hun geheel of ten deele in te trekken, zal de Regering het
regt hebben zulks te doen met vergoeding, bij onderlinge Vergoeding in zulk
overeenkomst tusc:chen belanghebbenden en de Regering te geval.
bepalen. Ingeval zulk een overeenkomst onmogelijk zal
zijn, zal de bepaling der vergoeding bij arbitrage geschieden Arbitrage en bedoor een of meer wederzijds aangestelde personen, met referte noe1~1ing van
tot een door de arbiters gekozen en van te voren benoemden scheidsrechter.
scheidsrechter, die, indien de arbiters niet overeen kunnen
komen op een of meer punten in geschil, over zoodanige
punten beslissen kan.
60. Een terrein eenmaal tot een publiek veld of deel Wanneer publiek
daarvan verklaard, zal uict kunnen gesloten worden dan veld kan worden
alleen wanneer de blankc bcvolking binnen de grenzen van gesloteu.
zoodanig veld minder is dan een getal, berekend naar een
persoon op iederen twintig morgen. In geval van sluiting,
zal daarvan drie jaren vooraf kennis gegeven worden en Kennisgeving drie
behoorlijk zorg gedragen worden voor de voortzetting vanjaren te v~ren en
.
.
h
.
] ·
· t ·t compensatle voor
d en arbe1~
of compensat:e van en w1er c a:ms nog n1e Ul - niet uitgewerkte
gewerkt ZlJn, naar goedvmden van de Regermg.
claims.
61. Jmk blank persoon die zich onderwerpt aan de wetten Delverslicentie voor
des lands zal het recht hebben een del verslicentie te ver- blanke pedrsonen £1
..
'
. .
. .
bl' k per maan .
knJgen voor tw1nt1g sh1llmgs per maand, om op een pu 1e Prospecteerlicentie
veld te delven of te mijnen naar edelgcsteenten en edele 10s. per maand op
metalen. Ook heeft hij het recht zich een licentie van tien Gouv. gronden.
shillings per maand te verkrijgen die hem het regt geven
zal onderzoekingen te doen op Gou vernementsgronden, waar
ook gelegen, en op private gronden, in overeenstemming
met de bepalingen dezer wet.
1) Gewijzigd door art. 15 der Gew. Wet, Julij 1886. Zie verder Bijlage
tot Wet No. 8, 1885, bevattende Uitv. Raadsbesluit, dd. 7 Maart 1887,
gepubl. Buitengew. Staatscourant 7 Maart 1887.
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Delver geregtigd
62. Ieder gelicentieerde delver zal geregtigd zijn onder
tot ~e.nelicentievoor zijne licentien eene voor eene alluviale en eene voor eene
alluviale en eene
rifclaim te hebben. Het zal hem evenwel vrijstaan een aantal
voor rifclaim.
Regt tot aankoop claims van andere claimhouders te koopen, met dien ver·
conditioneel.
stande, dat elke claim vortegenwoordigdigd zal moeten zijn

door een gelicentieerd delver. 1)
63. Eene alluvia.le claim zal groot zijn 1.50 bij 150 voet
zal met duidelijke, zichtbare pennen en voren in regthoek
in de richting van de claim afgebakend warden.
Grootte van quarts
Een quarts rifcl.aim zal lang zijn 150 voet (d. i. in .de
claim afbakening.
richting van het nf) en 400 voet breed van een of bmde
zijden van het rif naar verkiezing.
Afbakening van
Op gelijke wijze moeten quarts-rifblokken van bijeen·
geamalgameerde
gevoegde en ineengesmolten (geamalgameerde) claims afge·
claims.
bakend warden. 2)
Bekendmaking van
64. Alle nieuw ontdekte rifs zullen aan den Mijncomnieuw .?ntdekt~ rifs missaris moeten zijn bekend gemaakt, voor en aleer er een
aar: MIJncommki:sclaim daarop zal kunnen verkocht warden.
saris voor ver oop.
.
.
d d
.
..
Delver geregtigd tot
65. Ieder gehcent1eer
elver zal geregt1gd ZlJn behalve
stan~plaats voor.. zijn claims eene standplaats voor zijne waning te hebben,
wo~ungbehalveziJne echter niet op een bekende edel metaal of edelgesteente hou. .
claims zonder betaH''IJ zal h'1ervoor met
· b eh oeven te b eta1en,
ling.
dende loca11tmt
doch zal zijne standplaats moeten verlaten op order van den
Mijncommissaris.
Hooggelegen rif66. Geen houder van een hooggelegen rifclaim zal het
cl.aim zal ande~claim regt hebben om de stoffen uit zijn claim een ander tot last
met mogen hmde- te doen ziJ·n, of hem die beneden werkt te hinderen.
ren.
Standlicentie voor
67. Elk blank persoon, die op een geproclameerd veld
winkel of huis ver- een winkelhuis of huizen of waning wenscht op te rigten,
krijgbaar.
zal van den Mijncommissaris eene of meer standlicenW~n
kunnen verkrijgen. Elke licentie zal hem het regt geven een
Grootte van grond. stuk gronds af te bakenen, groot 50 bij 50 voet, op eene
die delverij niet mag door den Mijncommissaris goedgekeurde localiteit, doch niet
belemmeren.
ter belemmering der delverij op een bekend edel metaal of
Vernieuwing van
edelgesteente bevatt.end terrein. Deze standlicentie, hetzij
standlicentie.
eene maandelijksche of jaarlijksche, naar verkiezing van den
aanvrager, zal van tijd tot tijd vernieuwd moeten warden.
Kosten door Rege- De kosten voor zulke licentie zullen van tijd tot tijd door
ring bepaald.
de Regering bepaald warden. 3)
Delver of lic?ntie·
68. Ieler delver of licontiehouder zal, daartoe opgeroehouder verphgt
pen, hulp verleenen ter bewaring van publieke orde, op
hulp te verleenen.
t .er
.
.
.
I
Straf bij niet nako- s raae van ver11es c er 1ICentie en van eene boete, de som
ming.
van £25 niet te haven gaande.
Opstand, rebellie of
69. Ieder, binnen de grenzen van een geproclameerd
Groottevanalluviale
claim afbakening. en

. 1)
art1kel
2)
63a en
3)

Gewijzigd door art. 16 der Gew. Wet, Julij 1886. Zie verder nieuwe
62a, toegevoegd door art. 17 van g<moemde Wet.
Gewijzigd door art. 18 van Gew. Wet Julij 1886. Zie nieuwe artikel
63b, toegevoegd door art. 19 van o-enoemde 'Vet.
Zie G. K. No. 173, dato 20 Augustus 1885, infra, bl. 1412.
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veld zich schuldig makende aan opstand, rebellie ef eenig onwettig verzet
on wettig verzet tegen de Regering of het wettig gezag op strafbaar volge~s
de velden, zal boven en behalve de straf door de wet voor wet confiscatie van
·
zoo d amge
overt re d'1ng b epaald , al ZlJ· · ne regten en goederen, regten en oaoederen.
op genoemd veld gelegen, verbeuren, ten faveure van den
Staat. 1) De persoon of person en, op wier informatie iemand Aangever de helfte
van een of ander der bovenvermelde misdaden sch~1ldig be- der goederen.
vonden word, zal of zullen regt hebben op de helft der
waarde der verbeurd verklaarde goederen.
70. Ieder, zonder handelslicentie handel drijvende, zal dtrafbepaling voor
schuldig zijn aan de strafbepalingen van 's lands wet; en handeldrijven e.n
ieder, die zonder licentie delft of graaft naar edel metaal of~i~l.ven zonder liCenedelgesteente, zal gestraft worden met eene boete van niet
minder dan ~5 en niet meer dan £25 voor elke overtreding,
of bij gebreke van betaling met gevangenisstraf met of
zonder harden arbeid, voor niet minder dan eene maand en
niet meer dan zes maanden.
71. Niemand zal eenigen handel hoegenaamd mogen drijven Geen handel in ruw
in ruw edel metaal of ongeslepen edelgesteenten, waaronder goud zonder licentie.
begrepen is het koopen of verkoopen, het ruilen of verruilen van zoodanig ruw edel metaal of ongeslepen edelgesteenten, tenzij hij daartoe een speciale licentie hebbe, waar- Licentie £10 per
voor hij £10 per kwartaal zal moeten betalen : met dien kwartaal.
verstande, dat de enkele delver of eene maatschappij zich Enkele delver of
geene licentie zal behoeven te nemen voor den verkoop van Maatschappi~ be-.
het door hem of haar persoonliJ'k of op ziJ'n of haar last daarvoor.
lweft geen hcentle
gedolven of gevonden ruw edel metaal of ongeslepen cdelgesteenten. De Regering heeft het regt om de working van Regering mag werhet eerste O'edeelte van dit artikel ten aanzien van een ofking van eere:te
meer edele o metal en of edcJgesteenten geheel of gedeeltelijk gedeelte opheffen.
o~) te heffen. 2)
72. Een gelicentieerd handelaar in ruw edel metaal ofHandelaar in ruw
ongeslepen edelgesteenten, zal zoodanige boeken van zijne goud ofedelgesteen·
· h e1'd moeten h ou d en a1s d e 1)"egenng
·
ten moet
boekhouh an d e1s bez1g
van t"d
lJ den
en maandelijks
tot tijd zal goedvinden te bepalen, en de genoemde hande- verslag aan Audi
laar zal maandelijks, op den eersten dag van elke maand, teur opzenden.
aan den Auditeur moeten opzenden een waar en bezworen
copie van zoodanige boeken en in zoodanigen vorm als de
Regering van tijd tot tijd zal voorschrijven.
73. Een icder, die naar goud, enz., graaft, hetzij voor Goudgravers~1oete.n
eigen hetziJ' voor eens anders rekening zal indien zulks op aanvraag hcentie
'
'
'
toonen
verlangd wordt door een daartoe door de wet of de Rege·
ring bevoegd verklaarden ambtenaar, zijne licentie moeten
toonen.
1) Dit is eene herroeping van oude wetten die confiscatie van goederen
niet toelieten. Zie G. K. 12 April 1864, en Uitv. Raadsbesluit 4 Mei 1864,
art. 33, goedgekeurd door V.R.B. 12 Mei 1864, art. 33, ante bl. 170-172.
2) Door G. K., No. 172, dato 20 Augustus 1885 werd de werking
van dit artikel opgeheven, maar door G. K. No. 153, dato 21 Ju1ij 1886
de opheffing wederom herroepen.
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Straf voor verande74. Hij, die zich schuldig maakt aan verandering, verring of wegneming plaatsing of wegneming van de bakens van een elaim, zal
van bakens.
gestraft worden met eene boete, de som van £100 niet to
boven gaando, en bij gebroke van betaling, met gevangonisstraf met of zonder harden arbeid voor eenen tijd van niet
minder dan drie maanden en voor niet meer dan drie jaren.
Overschietende
75. De houder eener licentie zal een stuk overschietenden
grond mag bezet grond (spare ground) tusschen twee of meor claims gelegen,
worden.
mogen bezetten.
Oppervlakte wettig
De vorm van dezen groncl wordt niet bepaald, doch de
getal vierk. voeten oppervlakte zal niet overtreffen het aantal vierkante voeten,
niet overtreffen.
bij deze wet vastgesteld. Ook zal dit stuk gronds door een
Vel~tegbelnwkoporedrs.doooonrblank persoon onder licentie mooten vertegenwoordigd worden.
ge
· h ou d er
Kl IC. r an Koelies·
76. Geen K l eurl'mg, K oe l'1e of Ch'mees zall'1eent1e
of egl~i~e~~r;; mogen kunnen zijn of op eenigerlei wijze verbonden kunnen zijn
geen licentie houden met het hewer ken der goud velden, tenzij als werkvolk in
dienst van blanken.
Gekleurde dienst77. Niemand zal zijnen geldeurden dienstboden mogen
boden mogen niet betalen in ruw edel metaal of ongeslepon edelgesteenten, op
in ruw goud enz. strafie van eene boete de som van £500 niet to bovenbetaald worden op
straffe van eene
gaande, en in geval van nietbetaling, van gevangenisstraf
boete tot £500 of met of zonder harden arbeid, voor een tijdperk den tijd van
bij nie~betaling ge- drie jaren niet te bovengaande benevc~s van verbeU:rdvervangemsstraf bene.
,
.
'
vens verbeuring van klarmg van zoodamg ruw edel metaal on ongeglepen edelhet metaal enz.
gesteente ten faveure van den Staat.
Koopen, ruilen of
78. Iemand, die ruw edel metaal of ongeslepen edelaannemen van ruw gesteenten koopt, ruilt of aanneemt van gekleurde personen,
~f~d~~z·b:fe~ ~~- hetzij op een geproclameerd publiek veld, hetzij elders binboete tot £1000 en nen de grenzen der Z. A. Republiek, zal beboet worden met
gevangenisstraf,_ be- eene som van £1000 niet te bovenga::mde en gevangenisstraf
nevens vderbeurmg met of zonder harden arbeid, voor een tijdperk den tijd van
van gou enz.
''f .
.
b
VIJ Jaren n1et te ovengaande, benevens verbeurd verldaring
van zoodanig ruw edel metaal of ongeslepen edelgesteenten
ten faveure van den Staat.
Verkoop .. r?iling,
79. Een Kleurling, Koelie of Chinees, die ruw edel
overhandigmg van metaa] of ongeslepen edelgesteenten verkoopt verruilt overruw goud enz. door h d'
.
.
'
'
Kleurling, Koelie, of an 1gt, ontvangt of In bez1t van ruw edel metaal of ongeChineeEl, strafbaar slepen edelgesteenten gevonden wordt, zal gestraft worden
met geeselslagen. met geeselslagen, 50 niet te bovengaande, en gevangenisstraf
den tijd van twaalf maanden niet te bovengaande, met of
zonder harden arbeid, en verbeurdverldaring van zoodanig
ruw edel metaal of ongeslepen edelgesteenten ten faveure
van den Staat.
Watervoren doorrij80. Iemand die een watervoor door een rijweg of voetwegetn of vboetptaden pad dat gebruikt wordt graaft, zal eene voldoend veilige
moe en ge rug wor- b
l
.
.
.
.
den.
rug eggen; zoo met, dan mag 1eder officiecl of pn vaat
persoon de voor vullen. 1)
-------------------

In verband hiermede zie G. K. No.
Staatscourant 1 September 1886.
1)

180,

dato

30

Augustus

188G,
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81. Ieder, die zich schuldig maakt aan moedwillige be- Moedwillige beschaschadiging of vernieling van een mijn, claim, machinerie, diging .?f ver':lieling
waterloop of anderen mij neigendom of toebehooren, of ook mvaancl~ 1Jen! clalmt ~
1 ··
.
nu ne, wa er.
maar seh u ld1g za ZlJn aan pog1ng om gemelde misdaden te loop enz. strafbaar
begaan, zal gestraft worden met gevangenisstraf met harden met gevangenis.
arbeid voor den tijd van 1 tot 10 jaren, naar den aard der
zaak.
82. Wanneer een persoon of eene maatschappij vaste Bij verkoop van
eigendommen met of zonder concessie van de Regering ofMijn eigend. wordt
van private eigenaren mocht koopen als mijneigendom, om ~~:~ee~Jg~Pal~~en
daarop te graven naar edelgesteenten of edele metalen, en kontante gelden die
de koopsom en in kontanten en in aandeelen van een alreeds voor eigend. betaald
opgerichte
of nog op te richten miJ'nmaatschappiJ' bedongen reservat1e.
worden ?nderzekere
.
1s, zal het Heerenregt alleen gerekend worden op de kontante gelden die voor dat eigendom moeten betaald worden,
en niet op zoodanige aandeelen, noch op overmakingen van
pachten, concessien of mijnpachten op Gouvernementsgrond,
met dien verstande, dat indien de getaxeerde waarde van
het vaste eigendom hooger is dan de bovenbedoelde contanten, het Heerenregt op die getaxeerde waarde zal moeten
worden betaald. 1)
Ook zal er geen Heerenregt te be talen zij n op over- Geen Heerenregt bemakingen van mijnpachten op privaten grond, doch zal ertaalb. opo.~ermakin.. waarop b eh al ve gen
v. mlJnpachten
· 1e ac t e v~n overmak'1ng moeten ZIJn,
no t ar1ee
op priv.
grond, doch
de gewone notaneele acte zegels, ook de gewone zegels van gezegelde notarieele
transporten zullen geplaatst moeten worden volgens wet.
acte v. overmaking.
De transporten moeten ten kantore van Registratie ge- Transport. geregistr.
registreerd warden.
ten Registr. kantore.
83. Een gekleurd persoon die een contract, hetzij mon- Gekl. dienstboden
deling, hetzij bij geschrifte, heeft aangegaan om zijnen meester o~der c?ntract bun
. k neeh t of a1s Win
. k e1-. of pakh UlS
. k nee ht , kunnen
phcht met
.
t e d1enen
a1s h UlS
metvervull.,
boete
of. om hem behulpzaam te zijn in het bewerken van eengevangenis of gees-'
claim, machinerie of watervoor op eenig geproclameerd veld selslagen gestraft
en die zich zonder verlof uit zijns meesters dienst onttrekt worden.
of nalatig is, of weigert eenig werk te doen om zijne plicht
te vervullen, die volgens wet van hem gevraagd en geeischt
kan worden, of die dreigende en beleedigende taal bezigt
tegenover zijnen meester, diens vrouw of eenig ander persoon
met wettig gezag over hem gesteld, zal gestraft worden met
eene boete de som van £2 niet te boven gaande, en bij
nietbetaling met gevangenisstraf, met of zonder harden arbeid,
voor den tijd van op zjjn meest eene maand, of met slagen
het getal van 25 niat te bovengaande. Een dienstdoend per- Blanke dien~tboden
soon als boven gemeld geen kleurling zijnde die schuldig aan ov~rtredmgen
'
'
.
'.
.
'k schuld1g worden
bevonden
wordt aan een der overtredmgen In d1t arti e1met boete of gevanomschreven, zal gestraft worden met eene boete de som van genis gestraft.
1) Zie Wijziging door V.R.B. 30 Julij 1885, art. 1074, infra bl.
en in verband hiermede V.R.B. 12 Augustus 1886, art. 1422.
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Mijn·Commissaris £5 niet te boven gaande, of met gevangenisstraf met of
dezelfde plichten en zonder harden arbeid, voor den tijd van hoogstens 3 maanreglten alsWLatnddrost den. De Mijneommissaris zal verder binnen de limieten van het
vo gens
e ·
· aanges t eld , d eze l£de p1'1gt en en reg t en
IJ IS
veld, waarover h..

hebben die, volgens Wet No. 13, 1880, 1) Landdrosten
hebben.
Dienstheer moet
84. Voor iederen kleurling-arbeider op de delverijen
1s. voor maandel.
gebruikt zal de persoon die hem gebruikt een maandelijkverlofbrief voor
kleurling arbeider schen verlofbrief moeten hebben, die tegen een shilling verkrijgbaar is ten kantore van den Mijncommissaris. Voor elke
betalen.
Boete bij overtred. overtreding van dit artikel zal de overtreder met vijf shilling boete gestraft worden.
Maatschappij of
85. Aan de Maatschappij of den persoon die machines
persoon machines invoert om een of meer claims te bewerken zal boven en
invoerende verkrijgt behalve zijn gewone standplaats door den Mijncommissaris
behalve gewone
.
d
.
.
b k d d 1
1 f d 1
standplaats grond genoeg gron , m1ts n1et op een e en e e e metaa o e e om machines op .te gesteente bevattende localiteit, toegekend worden om de
stellen teg. betalmg. machines op te stellen, waar dit n.l. doenlijk is, zonder inbreuk op de rechten van anderen, tegen betaling van 2s. 6d.
per maand voor elk stuk van 50 bij 50 voet.
Maandel. permit
86. Voor het regt om brandhout te kappen op Gouvervoo r kappen van
nementsgrond voor huh:elijk gebruik op een veld, zal een
brandhout.
maandelijksche permit van vijf shillings Sterling voor ieder
huishouder aangevrflagd moeten warden. 2) Wanneer bout
voor het bran den van steenen of voor de machines noodig is,
Permit voor hout zal men een permit voor een wagenvracht kunnen verkrijper wagenvracht.
gen, berekend tegen £1 ( een pond sterling) per wagenvracht.
Permit.~en ver~:ijgGemelde permitten kunnen verkregen worden op Goubaar b~J d~n MIJn- vernementsgrond biJ' den MiJ' ncommissaris. rren aanzien van
Commissaris.
.
het kappen van bout op priVaten grond zal een overeenkomst moeten getroffen worden met den eigenaar.
Strafbepaling voor
Wie bout kapt zonder permit, zal gestraft worden met
houtkappen zonder de boete van £1 of met gevangenisstraf voor een week, voor
permit.
elke overtreding.
Delver kan zijne
87. W anneer op een publiek veld een delver zijn claim
claimofclaimsver·
'1
1t
· h een n1euwen
·
· of c1aims
·
laten.
Uittrekke
of c1a1ms
WI ver a en om z1c
c1aim
pennen en ken~s;: af te bakenen, zal hij het regt hebben zulks te doen, mits
op dien grond.
hij de pennen van de claim die hij verlaten wil uittreikt,
en eene kennisgeving gedurende eene week op dien grond
stelt dat hij verlaten is.
Bijz0nder~ bepaling.
88. Bijzondere bepalingen en regulatien zullen van kracht
~~a~~~u~~t~~c1!~ ~ijn op elke geproclameerd veld, onmiddellijk na proclamatie
· In de Staa.t.scourant. De Staatspresident, met advies en toeRegering regt van stemming van den Uitvoerenden Raad, zal de macht hebben
Wijziging en
eenige WiJ'ziging in- of toevoeging aan gemelde biJ'zondere
T
oevoeging.
bepalingen te maken, op voordracht van het Delverscomite
op eenig geproclameerd veld. Zulke veranderingen of wijzi1) Zie ante bl. 790.
2) Zie V.R.B. 23 Mei 1885, art. 204, Staatscourant 10 Junij 1885, Bijvoegs.
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gingen zullen van kracht zijn 14 dagen na proclamatie in In werking treden
de Staatscmtrant.
dier wijzigingen.
89. Het woord "publieke delverij" zal bedoelen een Beteek. der woorden
geproclameerd terrein voor del ven en mijnen door wettig "pMblieke delverij."
gezag opengezet.
Het woord ,claim" zal beteekenen dat gedeelte van het "Claim."
veld waarop een persoon ofpersonen of Maatschappijen wetiig
verkregen regt hebben om te delven of te weken.
Pr·ivate grond zal beteekenen; de gronden aan privaten «Private grond."
personen of Maatschappijen toebehoorende, blijkens grandbrief of later transport.
Gouvernemen tsgrond zal beteekenen, alle gronden den
Staat behoorende.
Het woord kleurling zal beteekenen iederen Afrikaan- "Kleurling."
schen, Aziatischen naturel of gekleurd persoon, Koelie of
Chinees.
Verder zullen alle woorden verstaan warden in den zin Woorden te verst. in
waarin zij gewoonlijk gebruikt warden.
d. zin gew. gebruikt.
90. Alle vroegere wetten, .besluiten van den Volksraad Herroeping van
en Regulatien betreffende delverijen worden bij dezen her- vroegere wetten enz.
roepen.
De regten op claims verkregen. onder Art. 16 van Vroegere regten
bijlage van Wet No, 1 1883, 1) zullen van kracht blijven blijven van kracht.
onder deze Wet.
91. Deze Wet zal van kracht zijn onmiddelijk na de In werking treden
publicatie in de Staatscourant.
dezer wet.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresiden t.
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gou vernementskantoor,
Pretoria, 3 Augustus 1885.

PROSPECTEER-LICENTIE.
Volgens Wet No. 8 van 1885, Art. 61.
Hiermede wordt licentie gegeven aan ........... ·· · ······· Vorm v. prospecteer
om te zoeken naar edelgesteenten en edele metalen op Gou-licentie op Gouv.
gronden.
1)

Zie ante bl. 1278.
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vernements grond, gedurende den tijd van .................... .

... ... ... ... ... ... .........................................................

waarvoor hij betaald heeft de so m van ....................... .
zijnde het licentiegeld, berekend naar £ ...................... ..
per maand.
Kantoor van den Landdrost of Mijncommissaris,
.................. 188
Landdrost of Mijncommissaris.
PROSPECTEER-LICENTIE OP PRIVATE GRONDEN.
Volgens Wet No. 8 van 1885, Art. 8.

Vorm v. prospPrteer
Aan N. N ...................... , de schriftelijke vergunning
licentie opprivate daartoe van den eigen.aar N. N. vertoond hebbende, wordt
gronden.
hierbij licentie gegeven om op de plaats ....................... .

voor den tijd van ........................ maanden onderzoek te
doen naar edelgesteenten en edele metalen, waarvoor hij
betaald heeft de som van ..................... , zijnde berekend
0....... per maand.
naar .....
o •••••••

Kantoor van den Landdrost of
Mij ncommissaris,
188

.

Landdrost of Mijncommissaris,

VERLOFBRIEJ.i, VOOR KLEURLING-ARBEIDERS.
Volgens Art. 84, Wet No. 8, 18850
Vorm v. verlofbrief
Deze Verlofbrief
Vo kleurling-arbeider... ... . . . . .. .. .. . . . . . in

is verleend voor den kleurling ........
dienst van ........................... voor
tot
een maand, en wel van af ........................ 188
..................... 188
o

Mijncommissaris.
Mij ncommissariskantoor,

···························
Is.

188
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ERFLICENTIE.
Volgens Wet No. 8, 1885, Art. 67.
Hierbij wordt een Erflicentie op dit veld, groot 50 bij Vorm v. Erflicentie
50 voet verleend aan . .. ............... .... ..
of Standlicentie.
Hierop betaald £.. .. .. .. . .. . .. . voor .. .. .. .. . .. • maanden,
tegen .. .. .. .. .. .. .. . per maand.
Mij ncommissaris.

De Licentis is vernieuwbaar.

DELVERS-LICENTIE.
Volgens Art. 61, Wet No. 8, 1885.
Hierbij wordt licentie verleend aan ........................ Vorm van Delvers
om op de publieke delverijen Cl.ezer Republiek te mijnen oflicentie.
te delven naar edelgesteenten of edele metalen, gedurende
............ maanden van af ............... 188 ... tot ........... .
188 ... , en om alle voorregten te genieten, bij de Wet aan
gelicen teerde delvers verzekerd.
Hiervoor is betaald de so m van £.......... ..... sterling,
zijnde het bedrag voor ............ maanden, tegen .......... ..
per maand.
Mij ncommissariskantoor,
............ 188 ..•
Mij ncommisssaris.
MIJNPACHTBRIEF VOOR EIGENAREN.
Volgens Art. 18 van Wet No. 8, 1885.
Door de Regering der Zuid-Afrikaansche Republiek Vorm v. Mijnpacht
wordt hierbij volgens Art. 18 van Wet No. 8, 1885, aan voor eigenaren .
. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . ., eigenaar van de plaats ................. .
No. . . .. . .. gelegen in het distrikt .................. , afdeeling
..................... , het regt verleend om mijnen voor edelgesteenten en edele metalen te exploiteren op een gedeelte van
genoemde plaats, groot . . . . . . . . . morgen, volgens kaart, vervaardigd door den Landmeter .................. , dd ........... ..
Het jaarlijksch bedrag hierop, vooruit te betalen, zal
zijn ............ pond ............ shillings, tot tijd en wijle de
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Regering deze vaste jaarlijksche betaling veranderen zal in
de betaling van eene somma, berekend naar 2i percent op
de waarde der vondsten op bovengemeld stuk gronds, overeenkomstig bovengemeld wetsartikel.
Jaarlijks zal prompte vooruitbetaling geschieden aan
den Thesaurier-Generaal van de gelden, op dezen mijnpachtbrief, te betalen. Bij verzuim hiervan zullen alle pachtregten
vervallen.
Het zal de plicht zijn van houders dezes, behoorlijk boek
te houden, waaruit blijkt hoeveel edelgesteenten of edel
metaal gevonden wordt ·en de Regering zal het regt hebben
bovengemelde jaarlijksche betaling te veranderen in de betaling van een som, gelijkstaande met twee en een half
percent op de waarde van de vondsten des vorigen jaars.
Nadat de Regering ·kennisgeving gedaan heeft, dat zij de
1aat8tgenoemde betaling verkiest, zal de houder, of zullen de
houders dezes, gehouden zijn op gemelde wijze betaling te
do en.
Deze mijnpachtsbrief is verleend voor den tijd van ..... .
jaren te rekenen van af heden.
Aldus verleend volgens Art.......... van Wet No ....... ,
A.D. 1885, ten Gouvernementskantore der Zuid-Afrikaansche
Republiek, te Pretoria.
Staatssecretaris.

MI.1 NPACHTBRIEF OP GOUVERNEMENTSGROND.
Volgens Art. 50 Wet No. 8, Ao. 1885.
Vorm v. Mijnpacht
op Gouv. gronden.

Hierbij wordt verleend aan ................................ .
het mijnregt op het stuk gronds, waarvan schets en beschrijving hieraan toegevoegd is, gelegen ............................. .
genaamd ............... , en wel voor den tijd van ...... jaren,
te re ken en van af heden, den . .. . . .. .. .. . .. .. .. van ........... .
Ao ............... .
Jaarlijks zal prompte vooruitbetaling aan den ThesaurierGeneraal geschieden van de gelden, op dezen mijnpachtbrief
verschuldigd. Tot nadere verandering van de wijze van bere~wning der jaarl~jksche pachtgelden zal er op dezen pachtbrief moeten betaald worden de somma van £ .............. .
jaarlijks, en bij verzuim daarvan zullen alle pachtregten
vervallen.
De houders dezes zullen gehouden zijn behoorlijk boek
te houden, en daarbij zulke vormen te gebruiken als de
Regering moge noodig vinden voor te schrijven, waaruit zal
moeten blijken, hoeveel edelgesteente of edel metaal gevonden
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wordt en de Regering zal het regt hebben bovengemelde
jaarlijksche betaling te veranderen in de betaling van eene
som gelijkstaande met twee en een half percent van de
waarde der vondsten des vorigen jaars.
Nadat de Regering kennis heeft gegeven dat zij laatstgemelde betaling verkiest, zal of zullen de houder of de
houders dezes gehouden zijn op gemelde wijze betaling te
doen. Bij verzuim zullen alle pachtregten vervallen.
Aldus verleend volgens Art. . . . . . . van Wet No. . ..... ,
Ao. 1885, ten Gouvernementskantore der Zuid-Afrikaansche
Republiek te Pretoria.

Staatssecretaris.
MIJNPACHTBRIEF OP GEHUURDEN PRIVAATGROND.
Volgens Art. 23, Wet No. 8, 1885.
Hierbij wordt verleend aan .................................... Vorm v. Mijnpach
het mijnrecht op het stuk gronds gelegen binnen de grenzen op. gehuurden
en uitmakende een gedeelte van de plaats genaamd ......... priVaat grond .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , No. . . . . . . . . . . district .................. ,
Afdeeling ................................. , ·,velk stuk gronds, groot
............... morgen, ............... vi!lrkante roeden, blijkens
kaart, vervaardigd door den Landm1;ter ........................ ,
dd. . ....................... , genoemde ................................ .
gehuurd heeft van den geregistreerden eigenaar .............. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ , blijkens copie der
notarieele huurcedule, gepasseerd te .............................. ,
op den .............................. , van den jare ............... ,
voor ................................................ , Notaris Publiek.
(Hier aangehecht.)
Jaarlijks zal er prompte vooruitbetaling aan den Thesaurier-Generaal moeten geschieden van de gelden op deze mijnpachtbrief verschuldigd. Tot nadere verandering van de wijze
van berekening der pachtgelden zal er op deze pachtbrief
betaald moeten word en de so mm a van £ .................... .
jaarlijks en bij verzuim daarvan zullen alle pachtrechten
vervallen.
Houders dezes zullen gehouden zijn behoorlijk boek te
houden, en daarbij zulke vormen te gebruiken als de Regering inoge noodig vinden voor te schrijven, waaruit zal moeten blijken hoeveel edelgesteente of edel metaal gevonden
wordt, en de Regering zal het recht hebben bovengemelde

jaarlijksche betaling te veranderen in de betaling van een
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som gelijkstaande met twee en een half percent van de
' der vondsten des vor1gen
. Jaars.
.
waarde
Nadat de Regering kennis gegeven heeft dat zij de laatstgemelde betaling verkiest, zal de houder of zullen de houders
gehouden zijn op die wijze betaling te doen. Bij verzuim
zullen alle pachtrechten vervallen.
Deze mijnpachtbrief wordt verleend voor den tijd van

···························
Aidus verleend volgens Art. . . . . . . van Wet No. 8, 1885,
ten Gouvernementskantore der Zuid-Afrikaansche Republiek
te Pretoria.
Staatssecretaris.

VOLKSRAADSBESLUIT, 30 JULIJ 1885. 1)
Art. 107 4. De Volksraad, gelet op de missieve der Regering van den 30sten Julij 1885, R.B.B. 805/85, besluit de
verandering te maken in de wet in termen van deze missieve, waardoor artikel 82 van de Wet op edele metalen en
edelgesteenten zal luiden als volgt:
Bij verkoop van
"Wanneer een persoon of eene maatschappij vaste eigenmijneigendom is het dommen met of zonder concessie van de Regering of van
Heerenregt alleen
· t
·
ht k oopen a1s illlJ.. neigen
·
d om om d aarop
betaalbaar op con- pn va e eigenaren moc
tante gelden en niet te graven naar edelgesteenten of edele metalen, en de koopop aandeelen onder som en in kontanten en in aandeelen van een alreeds opzekere voorwaarden. gerichte of nog op te rigten mijnmaatschappij bedongen is,
zal het Heerenregt alleen gerekend worden op de contante
gelden die voor dat eigendom moeten betaald worden, en
niet op zoodanige aandeelen, met dien verstande dat, indien
de getaxeerde waarde van het vaste eigendom hooger is dan
de bovenbedoelde contanten, het Heerenregt op die getaxeerde
waarde zal moeten worden betaald."
De Raad besluit verder dat dit besluit in werking zal
treden te zamen met de Wet op de edele metalen en edelgesteenten.

VOLKSRAADSBESLUI'r, 3 AUGUSTUS 1885.
Art. 1120. "De Raad gelet op art. 12 van het Rapport
thans aan de orde;
"Gelet op art. 1104 van de besluiten van den Raad,
dd. 31 Julij 11., 2) waarbij de Regering gemachtigd werd
--------·----·---

--

----------- ---------·----··--·---

~------------

1) Zie art. 82, ante bl. 1393, en V.R.B. 12 Augustus 1886, art. 1422.
2) Zie ante bl. 1373.
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tot het sluiten eener leening, in overeenstemming met de
aanbevelingen vervat in het Commissie Rapport, dd. 27 Julij
11., doch tevens op de wenschelijkheid om ter voorkoming
van eenigen mogelijken twijfel daaromtrent een meer definitieve
volmagt te verleenen, naar aanleiding van het artikel aan
de orde, besluit : "Dat de Regering bij het genoemde art. 1104 gemagtigd Regering gemagtigd
is en bij dit besluit bij herhaling gemagtigd wordt eene leeni~g onder zekere
' ·
_Jj)7 5,000
' tot bepalmgen
aan te
leenmg
aan t e gaan voor een bedrag van ~
gaan voor zekere
£100,000, tegen een rentekoers in evenredigheid met de doeleinden.
andere geldelijke verbindtenissen gesloten of nog te sluiten
door den Staat, in het belang van groote ondernemingen,
uitsluitend met het doel om de finantien van het land te
regelen, openbare werken daar te stellen en het telegraafnet
uit te breiden, onder de minst bezwarende conditien en met
het regt om daarvoor eigendommen van den Staat te verbinden, en de opbrengst der achterstallige belastingen tot
betaling van rente en afiossing van kapitaa.I te bezigen;
sluitende deze magtiging in, authorisatie eveneens reeds bij
besluit onder bovenvermeld artikel1104 verleend, om, gelden
te leenen van of door middel van bankiers of finantieele
inrigtingen. Bovenstaande magtiging wordt verstrekt met
dien verstande dat indien v66r het eventueel sluiten eener
leening de Regering is overgegaan cot het uitgeven van
sehatkistbiljetten, deze uitgifte onmiddelijk zal worden gestaakt
en de in omloop zijnde biljetten zullen worden teruggetrokken, of een deel daarvan in evenredigheid tot het geleende
bedrag."

VOLKSRAADSBESLUIT, 4 AUGUSTUS 1885.
Art. 1136. "De Raad, gelet hebbende op art. 12 van het Gelden toEgekend
Rapport der Pensioenfonds-Commissie en op het verzoek der aan P~n~io:nfondsOommiSSie ~n re
· · 111
· zak e de St u d.1eb eurzen, er1{ent zeer d e Studiebeurzen.
8u bcomm1ss1e
wenschelijkheid om bevorderlijk te zijn aan eene uitbreiding
van het aantal Studiebeurzen, 1) doch gevoelt met het oog
op de belangen van gewonden, weduwen en weezen geen
vrijheid voor als nog aan het verzoek der Subcommissie te
voldoen en besluit zich te vereenigen met de aanbeveling
der Pensioenfonds-Commissie, in zooverre dat de interest der
gelden, in het artikel aan de orde bedoeld, voor den tijd
van een jaar ter beschikking van het Fonds zullen gesteld
worden."
-· ---------···-·-·4----1) Zie V.R.B. 4 Junij 1886, art. 423.
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VOLKSRAADSBESLUIT, 5 AUGUSTUS 1885.
Opmeting van pri·
Art. 1192. Thans werd, weder op vei'zoek van ZHEd.
vate gronden onder den Staatspresident, de navolgende Regeringsmissieve in bezekere voorwaarden h d 1'
toegelaten zijnde
an e mg genomen ( V.R.R. 325/85) ·.
buiten we~king stelAangezien het blijkt dat de burgers des lands niet gelen van art. 31, van noegzaam bij geld zijn om bij te dragen tot de uitvoering
WG>t No 2• 1 88 4 . van Wet No. 2, in dato 1884, op Landmeten, zoo heeft de

Goedkeuring door
Volksraad.

Regering aan de Landmeters, die niet langer opgehouden
kunnen worden, vrijheid gegeven weder met het vrijwillig
opmeten van grond een aanvang te maken wanneer de Veldcornet van de wijk waarin de grond gelegen is een certificaat
afgeeft dat de Baken-Commissie over de grond is geweest
en er geen kwesties tusschen de buren over de grond bestaat.
De Regering wenscht goedkeuring van uwe Achtbare
Vergadering van dit haar besluit.
Art. 1193. "De Raad, gelet hebbende op de missieve van
de Regering dd. 22 J ulij 1885, besluit zich te vereenigen
met de zienswijze daarin uitgedrukt en magtigt de Regering
opening te geven tot de opmeting van private plaatsen onder
de voorwaarden in de missieve opgenomen." 1)

VOLKSRAADSBESLUIT, 6 AUGUSTUS 1885.
Naam van StaatsArt. 1199. "De Raad, gelet hebbende op den naam
soliciteur op de lijst "0. U eckermann Staatssoliciteur " op de liJ. st van ambtevan ambtenaren
'
..
' .
voorloopig goedge- naren en op art. 644 van de beslu1ten, dd. 6 JuhJ 1885, 2)
keurd
acht het niet wenschelijk dezen naam van de lijst te ver-

wijderen voor en aleer door de Regering uitvoering gegeven
is aan het laatstgemelde besluit, en laat alzoo de behandeling dezer zaak overstaan tot aan de a. s. gewone zitting."

VOLKSRAADSBESLUITEN, 6 AUGUSTUS 1885.
Art. 1211. De Volksraad besluit: 3)
Het Rapport der Commissie in zake boedel McCorkindale, benoemd bij Volksraadsbesluit art. 973 van den 24sten
J ulij 1885, goedkeurende,
Volksraadsbesluit te
1. Te volha.rden bij dat gedeelte van het Volksraadsvolhaiden bij zekere besluit des vorigen jaars, dd. 2 September 1884 art. 353
gedeelte V.R.B. 2
'
September 188 4,
waarb"'IJ h et u·1tvoerend Raadsbesluit van 11 Maart
1884'
art. 353.
werd goedgekeurd, later ook b~j vonnis van het Hoog Geregtshof bevestigd en verklaard kracht van wet te hebben.
1) Zie G. K. No.177, dato 24 Augtlstus 1885, StaatscourMit 26 Aug.1885
2) Zie ante bl. 1364.
3) Zie Staatscourant 2 September 1885,
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2. Terug te roepen het laatste gedeelte van het V olks- Terugroeping van
raadbesluit dd. 2 September 1884, art. 353, waarbij sub c.Ia:atste ge.deelte van
der Regering werd opgedragen de Executeuren van den dit beslmt.
boedel McCorkindale in rechten te dwingen.
3. In antwoord op het verzoek der Regering om ver- Uitstel van Instrucdere instructies, te verklaren dat op grand hem onmisbare t~e~ tot gewo~e
inlichtingen en getuigenissen ontbreken en de tijd te kart zittmg aanst. Jaar.
is om die v66r het sluiten der zitting van dit jaar te bekomen, hij het geven van bepaalde instructies uitstelt tot
de gewone zitting van het aanstaande jaar en gelast de
zaak in haren tegenwoordigen toestand te laten met uitzondering van het geval bedoeld in art. 7 van het Rapport der
Commissie.
4. De bestaande Commit:Jsie op te dragen, hare taak Oommissie zal ver~
verder voort te zetten in den geest van het Rapport der der voortgaan.
Commissie. 1)
Art. 1217. De Raad gelet hebbende op de memorie van Schenking van zeker
den WelEerw. heer N. J. van Warmelo, dd. 20April1885,stukgrondaanNed.
gemeente van
· ,_ d en d e verzoe k om seh enk'mg van Herv.
t hans aan d e or d e, lllLOU
Heidelberg.
een zeker stuk grand, in de memorie omschreven, ten behoeve van de N ederd. ~fervormde gemeente van Heidelberg,
besluit, zich te vereenigen met de atitnbeveling der memorie
commissie en memorialist dienovereenkomstig berigt te doen."

PROOLAMATIE
V AN ZIJN HOOG-EDELE DEN S'rAATSPRESIDENT.

NADEMAAL aan de Regering der Zuid-Afrikaansche
Republiek gebleken is, dat het wenschelijk is, de gronden Inleiding.
vermeld in de Gouvernements Kennisgeving No. 310, Staatscoura,nt No. 199, van 13den November 1884, 2) te verklaren tot eene publieke delverij.
Zoo is het, dat ik, STEPHANUS JOHANNES PAULUS
KRUGER, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Republiekj Proclamatie van ze· en consen t van d en U't
d en Raa d , In
· t er- kere
gronden als..
me t. a d v1es
1 voeren
,
pu bl'1ek e de1venJ.
men van art. 5 der Wet No. 8, 1885, 3), de bovengenoemde
gronden proclameer tot een publieke delverij.
GOD BEHOEDE LAND EN VOLK!
Gegeven onder mijne hand, ten Gouvernementskantore
-- · - - - · - - - ·

-

-~--

1) Zie finaal Besluit ged. 18 Mei 1886, art. 221.
Zie ante b]. 1299.
3) Zie ante bl. 1378.
2)
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te Pretoria, op heden den 11den dag der maand Augustus
A.D. 1885.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.

WET ,No. 9, 1885.

l)

REGELENDE DE UITGIFTE VAN RENTEDRAGENDE
SCHATKISTBILLETTEN.

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Edel Achtb.
Volksraad, art. 1110, dd. 1 Augustus 1885).

De Volksraad, in overweging genomen hebbende dat het
wenschelijk is voorziening te maken in de tijdelijke behoeften
van de landskas, en ter bestrijding van noodzakelijke en
andere onvoorziene uitgaven, bepaalt:
Uitgifte van SchatARTIKEL 1. De Regering wordt en is hierbij gemagtigd,
kistbillette? t.ot . tot de uitgifte van rentedragende Schatkistbilletten, betaal£45•?00• die m ?1r- baar aan toonder, tot een bedrag niet te bovengaande £45,000
culabe of beleemng ( . 'f
. d .
d
d
. )
geplaatst zullen
VIJ en veert1g
mzen pon oter1mg .
worden.
Deze Schatkistbilletten kunnen door de Regering in
circulatie of in beleening geplaatst warden ter betaling der
binnenlandsche lands-schulden.
Uitgifte in overleg
2. De uitgifte zal door de Regering, in overleg met de
met Fin. Oommissie Commissie van Financien, geregeld warden en behalve van
te regelen.
de eerste serie geschieden in verhouding tot het bedrag der
ingekomen schuldbewijzen van de achterstallige belastingen,
welke tot waarborg zullen strekken der uit te geven Schatkistbilletten en voor geen ander doeleinde mogen gebruikt
warden.
Achte.~st. belastinDe achterstalligs belastingen, waarvoor als nog geen
gen ziJn ook waar- schuldbewijzen gegeven zijn, zullen eveneens ten waarborg
borg.
strekken voor alle Schatkistbilletten.
Verhouaing van
De verhouding waarvan in het eerste lid van dit artikel
Schatkistbilletten is gesproken, zal zoodanig z~jn, dat het bedrag der in omloop
tot waarde der
schuldbewijzen.
te brengen Schatkistbilletten niet meer zal zijn (!) drievierden van de waarde der schuldbewijzen in handen.
Beheer opgedragen
3. Het beheer dezer Schatkistbilletten en van de daarInleiding.

--

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

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

1) In verband hiermede zie Rapport der Finantieele Oommissie aangehaald in art. 27 en 29 der N otulen van den Volksraad van Mei 1886
en V.R.B. 6 Mei 1886, art. 30.
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voor gewaarborgde schuldbewijzen, zal zijn opgedragen aan aan Fin. Commissie
de Commissie van Financien, welke aan den E. A. Volksraad die jaarlijks verslag
verslag. van hare verrigtingen zal .doenJ
met zoo- zal
.getyen van hare
J·aarlijks
.
. .
verr1g mgen aan
damge aanbevehngen, voorstellen, enz., als ZlJ In het belang Volksraad.
van eene goed geregelde administratie raadzaam moge
achten.
4. De Schatkistbilletten worden uitgegeven voor een Tijdvak van uitgave
tijdvak van .5 jaren, te rekenen van het op elk bewijs aan 5 jaren.
te wijzen tijdstip van uitgifte der serie.
5. De uitgifte en circulatie der schatkistbilletten geschiedt Uitgifte a pari in
a pari en zal met inachtneming der behoeften van de lands- serien.
kas, geschieden in serien te worden gemerkt A. B. C. D.,
enz., respectievelijk, op de uit te geven Schatkistbilletten. De
eerste serie niet te bovengaande eene som van £15,000 Eerste serie£15,000.
sterling en de volgende serien niet te bovengaande eene
totale som van £5000 sterling, zullen met eene tusschen- Volgende niet meer
ruimte van minstens drie maanden na elkander kunnen dan £5000.
worden uitgegeven.
6. De Schatkistbilletten zullen respectievelijk van £5 en Schatkistbilletten
£10 en wettig betaalmiddel zijn. De uiterlijke vorm der ter waard.e £5 en
Schatkistbilletten zal nader door de Regering, in overleg met £lO wethg tender.
de Commissie van Finantien, worden bepaald; zij zullen Vorm van billetten
v66r de uitgifte doorloopend genummerd en geregistreerd en Registratie.
worden ten kantore van den Auditeur-Generaal, en van een
bewijs der registratie voorzien zijn.
7. De aflossing der Schatkistbilletten, met de daarop Wij~e van aflossing
verschuldigde rente, geschiedt jaarlijks uit de algemeene der billetten met
landskas waarin de betaalde schuldbewijzen van achterstallige rente.
belastingen worden gestort door of met voorkennis der
Commissie van Financien. Ieder jaar zal een vijfde der
Schatkistbilletten in omloop bij uitloting aan de circulatie
worden onttrokken. De uitloting zal jaarlijks in de Staat~- Jaarlijksche uitlocour .nt word en bekend gemaakt en zullen de uitgeloote ting en inwisseling.
eene maand daarna inwisselbaar zijn.
8. De Regering zal in overleg met de Commissie van Regering mag in
Financien, het regt hebben een grooter bedrag of zelfs alle overle~ ~et Fin.
· oml oop ZIJn
.. d e Sch a tk'IStb'll
" " d en vervaldag aan vervaltijd
CommiSsie aan
v6orde
1n
1 ett en voor
de circulatie te onttrekken en daarvan drie maanden te voren circulatie on tin de Staatscourant kennis geven. De aflossing geschiedt dan trekken.
a pari, met bijbetaling van rente, tot den bepaalden dag van
aflossing, volgens kennisgeving.
9. De rente der uitgeloote Schatkistbilletten zal jaarlijks Rente jaarl. bepaald
v66r den dag van uitloting der in te wisselen Schatkistbil- maar minstens zes
letten word en bepaald door de Regering in overleg met de per cent.
Commissie van Finantien, doch minstens zes (6) pCt. per
jaar bedragen waarvan publicatie zal geschieden in de Uitbetaling· bij inStaaiscourant. 'Deze rente zal gelijktijdig worden uitbetaald wisselin.g der uitge· · l'mg d er u1'tgel oot e Sch a tk'Istb'll
· t loote billetten.
1 ett en, d oc h n1e
b IJ.. d e IllWISse
verder dan tot den betaaldag verschuldigd zij n.
De betaling van de hoofdsom en rente der uitgeloote Betaling van hoofd-
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Schatkistbilletten geschiedt ten kantore van den ThesaurierGeneraal te Pretoria, of, zoo mogelijk, in de Landdrostkantoren van de verschillende distrikten, wanneer aldaar genoeg
::'ondsen voorhanden zijn. Het regt op de betaling der uiti~eloote Schatkistbilletten, met de rente, verjaart 12 maanden
::1a den dag waarop zij opvorderbaar waren.

Dit op billetten

Deze bepaling wordt op de hilletten uitgedrukt.

~ee~~~!rgoeding bij

10. Wegens het verlies van Schatkisthilletten wordt in

verlies van. bill.etten geen geval eenige vergoeding verleend. Wanneer Schatkist~~ar venyisselmg billetten onbruikbaar zijn geworden, kunuen die mit8 zij nog
biJ onbrmkbaar
k enb aar ZIJn,
.. t egen n1euwe
·
· ld wor d en, d och
worden.
st u kk en verw1sse

niet dan op bijzondere magtiging door de Regering voor elk
bijzonder geval te verleenen, na de Commissie van Financien
gehoord te hebben.
Namaken, verval11. Hij, die schatkistbilletten nagemaakt, vervalscht, of
sching st~afhaar met nagemaakte of vervalschte schatkiEtbilletten met opzet in
gev~ngems van 3 tot omloop gebragt of ingevoerd zal hebben, zal gestraft warden
15 Jaren
.
f , met of zon der h arden arbe1'd , van d ne
.
met gevangen1sstra
tot vijftien jaren.
Dit gedrukt op bill.
Deze bepaling wordt op de billetten uitgedrukt.
Kwartaalswijze op12. Iedere drie maanden zal d.e Auditeur-Generaal bij
gave van Auditeur het publiceeren zijner staten van inkomsten en uitgaven opvan circul. billetten. gave d oen van h et b ed rag van a11e op d'1en t"d
· om1oop
IJ 1n
zij nde schatkistbilletten.
Nau~keurige uit13. Alle departementen, autoriteiten en ambtenaren, wien
v~ermg der wet ver- zulks aangaat, zullen aan de nauwkeurige uitvoering dezer
phgtend op allen.
t
..
we geh ou den Z1Jn.
In werking treden
14. Deze wet treedt dadelijk na publicatie in werking.
der wet.

S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gou vernementskantoor,
Pretoria, 19 Augustus 1885.
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WET No. 10, 1885.

l)

OP DE INVORDERING DER DIRECTE BELASTINGEN.

Goedgekeurd eu vastgesteld bij besluit van den E. A.
Volksraad, Art. 1209, dd. 6 Augustus 1885.

ARTIKEL 1. De directe belastingen moeten zijn betaa]d Directe belastingen ,
v66r den lsten Juli van ieder jaar, in het district waar de moeten voor 1 Julij
belastingschuldige woonachtig is of wat aangaat de belastingen betaal~ zijt?- bij Oiv.
.
'.
.
Oommissaris te Preop gron d verschuldigd, waar dw grond gelegen IS, en wel toria of resp. Landten kantore van den Ontvanger der directe belastingen; dat drosten.
zijn: in het district Pretoria de Civiele Commissaris en in
de andere districten de respectievelijke Landdrosten.
Belastingen voor gronden, in een ander district gelegen Belastingen voor
dan waar de belastingschuldige woonachtig is, kunnen direct gronde? i.n alle anaan den Landdrost van het distriet waarin de belastingschul- dere distncten kun.
. .
'
.
nen betaald worden
dige woonachtig IS, betaald worden, mIts overieggende de in district waar belaatste kwitantie of certificaat aantoonende het bedrag der lastingscbuldige
belastingen, waar en wanneer het Iaatste betaald, alsmede woonacbti? is, .mits
kw1tantie
.
h u Id'1ge Jaar
. l''k
h oevee l d oor d en b el astmgsc
IJ s en op h et oogen- laatste
overleggende.
blik der betaling aan 's lands kas verschuldigd is. 2)
2. De Ontvangers der belastingen zijn verpligt voor Ontvangers moeten
iedere betaling onmiddelijk kwitantie te verleenen.
kwitantie verleenen.
3. De Ontvanger zal geen kwitantie afgeven voor de Geen kwitantie
betaling van een belastingjaar tenzij de belastingen over de indiell: acbters.tallige
.c
d e Jaren
·
·· H"IJ za1, In
· d'1en h et verse h ul betaald
belastmgen
voora1gaan
vo Idaan ZIJn.
zijn. met
digde over voorafgaande jaren nog niet is aangezuiverd, de
aangeboden betaling daartoe doen strekken en daarvoor
kwitantie verleenen.
Deze bepaling lijdt uitzondering wanneer uitstel is ver- Uitzonderingen.
leend in de gevallen bedoeld bij artt. 13 en 14.
4. Indien een kwitantie mocht verloren of verlegd zijn, Ontvanger .zal deszal de Ontvanger der belastingen een .duplicaat-kwitantie
no~ds d.uphcaat
. . kw1tantie
geven
aan den aan vrager afgeven tegen betalmg van 1 shllhng tegen 1 shilling in
zegel, welk zegel op die duplicaat-kwitantie zal moeten zegels.
worden geplakt en verder onbruikbaar gemaakt.
5. Zoodra de termijn, vermeid in art. 1, is verstreken, Ontvan?er zet?-dt
zendt de Ontvanger der belastingen van het respectievelijke aanm~mngsbne~ aan
d' .
b k .
belastmgscbuld1ge
. .
.
h Id'
d Istrict aan eiken belastmgsc u Ige, Ie In ge re e IS ge-na 1 Julij.
bleven zijn beiastingen te voldoen, een behoorlijk gespeciflceerden aanmaningsbrief, bevattende den naam van den Inh~ud va:n aanbelastingschuidige, aanwijzing van het bedrag e~ den aard mamngsbnef.
der verschuldige belasting, de plaats van betahng en een

1)
2)

Zie Bijlage tot deze Wet No. 6, 1886, Staatscourant
Zie V.R.B. 1 Nov. 1881, art. 282, ante bl. 1036.

30 Junij 1886,
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uitnoodiging tot betaling v66r of op een door hem op korten
termijn te bepalen dag en op stra::'fe van rechtsvervolging.
Aanmaningsbrief
6. Wanneer, wat betreft de bdasting verschuldigd op
kan worden toege- vast eigendom, de belastingschuldige niet woont in het diszonden ter.plaatse trict alwaar hiJ' de belasting 8chuldi0'
is kan de aanmanings0
waar belastmgschul- .
I '
h''
dige woonachtig is. bnef hem warden toegezonden ter p aatse waar IJ woonachtig is of aan zijn agent, indien aan den ontvanger der
·
belastingen bekend.
Oproeping voor
Voor buitenlandsche eigenaren of dezulken, wier woonbuitenlandsche eige- plaats onbekend is, zal een oproeping in de Staat8conrant
naren.
voldoende zijn. 1)
Ingeval van insol7. De directe belastingen zij n ook voor den in art. 1
ventie. of beslag z~~n bepaalden tijd dadelijk en in eens opvorderbaar, zoodra de
belastmgen dadehJk belastingschuldige insolvent is verklaard gelijk mede in
opvorderbaar.
.
'
geval van beslagnem1ng van roerende of onroerende goederen.
Geen schorsing van
8. De verpligting tot betaling wordt niet geschorst
betaling in. geval van wanneer iemands boedel onder sequestratie is gebragt, en
sequestratre, nogva;n evenmin wanneer door het voorbehouden regt van beraad
beraad of benefime
.
.
van inventaris.
of door de aanvaardmg onder het voorregt van benefiCle
van inventaris.
Lastbrief van parate
9. Wanneer de belastingschuldige na de aanmaning of
executi~ door :t:and- oproeping vermeld in de artt. 5 en 6, nog verzuimt de
drost mt te rerken. de betaling te doen, zendt de ontvanger der belastingen een
door den Landdrost van het distrikt uit te reiken lastbrief,
waaraan het regt van parate executie 2) zal zijn verbonden,
dat is het regt om de roerende en onroerende goederen des
schuldenaars, zonder verder proces of vonnis te executeeren.
Wijze waarop lastDeze lastbrief wordt aan den beJastingschuldige persoonbrief gediend wordt lijk of aan diens woonplaats of woo:J.huis door den bevoegden Geregtsbode beteekend, met b3vel tot betaling, en bij
Beslagneming enz. gebreke 'van dien, met inbeslagneraing en verdere tenuitvolgens Wet.
voerlegging op de wijze bij de civiele procedure ten aanzien
Landdrost heeft
van de ten uitvoerlegging van vo nnissen voorgeschreven.
jurisdictie.
De Landdrost zal hierin jurisdictie hebben.
Regering bepaald
Ten aanzien van onroerend goed zal de Regering de
tijd en plaats van macht hebben te bepalen waar, wanneer en door wien de
verkoop van
verkoop zal plaats hebben na behoorlijke publicatie in de
onroerend goed.
Staatscourant. 3)
.,
Schorsing v. Ritvoe10. De tenuitvoerlegging van den lastbrief kan niet
ring van lastbrief warden geschorst dan door een protest, waarin de ·redenen
door protest.
duidelijk zijn opgegeven.
Welke geen goede
Dit protest kan nimmer gericht of gegrond zijn op de
gronden van
bewering van onbekendheid met cl.e wet noch dat de aanprotest zjjn.
maning niet ontvangen of de oproeping 'niet gelezen zoude
zijn.
Protest summier
Dit protest wordt voor den Landdrost van het district
----------------~-~--

1) Zie Bijvoeging door Art. 1 van Wet No. 6, 1886.
2) "
"
"
" 2 "
"
" 6, 1886.
3) "
3 "
" 6, 1886.
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als summiere zaak afgehandeld en afgedaan met begrooting door Landdrast
der kosten.
afgehandeld.
Het protest afgewezen zijnde, wordt geen appel toege- Geen appel toegestaan dan na voorafgaande storting van de geeischte belas- s.taan da•1 na .betating en de kosten in handen van den Griffier van het lmgk de[
belastmg
8
Landdrosthof.
en ° en.
11. W anneer de belasting met de kosten bij de betee- Geregtsbode verkening en de ten uitvoerlegging van den Lastbrief aan den pligt belasting met
kostenaan tenemen
· d eze verp11gt
. d e geId en en
Geregt sbode word en aangeb od en, IS
kwitantie te
aan te nemen en daarvan dadeiijk kwitantie te geven, welke geven. Verslag aan
kwitantie tegen eene van den Ontvanger der belastingen in- Landdrost.
gewisseid zai worden. De Geregtsbode zai daarvan versiag
doen aan den Landdrost, door wien de lastbrief is uitgegeven. Aanmaningen, last12. De aanmaningen, Iastbrieven en verdere geregtelijke brieven enz. vrij
akten krachtens deze wet uitgevaardigd of beteekend zijn van zegel.
vrij van zegel.
13. Voor achterstallige beiastingen, verschuidigd over Uitstel van achterjaren, voorafgaande aan het jaar 1885, kunnen de beiasting- stalli1¥J bela~tingen
.
d'1e z1c
· h voor 1 0 ct ob er van d'It Jaar
·
bepalmg van
seh u Id1gen,
aanmeId en onder
zekereV.R.Besluiten
een uitstei verkrijgen onder de bepaiingen der Volksraadsbesiuiten Artt. 942 en 944 van 21 Julij 1885; Art. 991
van 25 Julij 1885 en Art. 1108 van 1 Augustus 1885. 1)
14. Personen die zich na den 1sten October, maar v66r Aanmelding om uitden 1sten December van dit jaar om uitstel voor de betaling stel v6or 1 Decem. b eIast'1ngen b"IJ d en L an dd ros t aanme Id en, verkrijgt
ber bij I~anddrost
van achterst a111ge
uitstel
zullen siechts voor twee derde deeien van die achterstallige slechts voor 2/3 der
uitstei kunnen krijgen, nameiijk voor een derde deel een ver~chuldigde beuitstei van een jaar, en voor een ander derde deel een nit- lastmg.
stei van twee jaren, onder voorwaarde van bijbetaiing van P.aijementcn van
8 pOt. (acht procent) rente 's jaars, mits die schuld erken- mtstel.
nend in schuldbewijzen, evenals in het gevai van art. 13, Rente.
en mits dadeiijk voidoende de Ioopende belastingen van dit Verdere conditien.
jaar en een derde deei van de verschuidigde achterstallige
belastingen.
15. W anneer het blijkt dat een persoon, die voigens artt. Hoe geh.andeld zal
13 en 14 uitstel heeft gekregen, voor den op de bewijzen worde.n. m geval van
..
.
d
S
t
. verhmzmg van
b epaaId en tiJd van betalmg en taat me ter woon Wl1belastingschuldige.
verlaten met wegvoering van ·huisraad of vee, dan zal het
geheeie 9edrag der achterstallige belastingen, die in de schuldbewijzen erkend worden, in eens van hem kunnen worden
gevorderd.
16. Het bedrag der achterstallige beiastingen, erkend in In welke 9evallen
de schuidbewijzen, zal dadelijk en in eens opvorderbaar zijn: :i~~t:~sJ~~~~: ~;:as1. Wanneer de belastingschuldige overlijdt;
vorderbaar zijn.
2. Zoodra hij insolvent is verklaard;
3. Ingeval van inbeslagneming van roerende of onroerende goederen;
1) Zie ante bl. 1376.
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4. Zoodra hij de loopende helastingen of de achterstallige, waarvoor uitstel gegeven is, niet op den bepaalden tijd betaalt.
Staat heeft legaal
17. De Staat he eft legaal verband en regt van voorrang,
verband op alle
wat de directe belastingen aangaat, op alle de roerende en
roerdende edneroennroea-n onroerende goederen van den belastingschuldige en wat aanren e goe
v
d e b e1astmg
·
·
d om spemaal
·
belastingschuldige. gaat in het bijzonder
op vast e1gen
op de aan den belastingschuldige toebehoorende veld- en
boomvruchten en verdere opbrengst der goederen aan de
belasting onderworpen, op de verschuldigde en verschuldigd
wordende pacht- of huurpenningen en op de goederen zelve
aan die belasting onderworpen.
Dit regt geldt boven
Dit regt van voorrang geldt boven alle andere, zelfs
alle andere uitgezon- boven pand en hypotheek, uitgezonderd de Geregtskosten
derd geregtskosten. d
. .
er u1'twmnmg.
Welke personen
18. Huurders, pachters of gebruikers, rentmeesters, zaakverp:!g~ zijn op ~~n- waarnemers of agenten, boedelberedderaars, curators van inschnJvmg dadehJk solvente boedels, executeuren in boedels van overledenen,
te betalen.
·
·
ondernemers van pub heke
verk oop1ngen
en a11e an d eren,
welke de administratie voor anderen houden, zijn verplicht
om, zoodra zij door eene aanschrijving van den ontvanger
der directe belastingen of op eene andere wijze kennis krijVoorregt van schat- gen, dat hunne principalen eenige belastingen verschuldigd
kist op g~ld~n aan zijn, die belastingen zoowel loopend als achterstallig dadelijk
hunne pr~nCipalen te betalen, zijnde de sch11tkist bevoorrecht op eenige gelden
versch uld1gd enz.
. .
.
door hen aan hunne prmmpalen verschuld1gd, of van hunne
principalen onder hen berustend.
Onderhevig aan
Indien zij tot afgifte dier gelden of tot voldoeriing van
boete in geval van het door hen verschuldigde overgaan zonder die belastingen
uitbetaling van gel- t h bb
b t ld
11
..
'd t
·
d b ·
den aan hunne prin- ~. e en e aa , zu ~? ZIJ wegens a ve~zu1m on er ~v1g
cipalen voor dat be- ZIJn aan eene boete VIJfmaal het bedrag d1er verschuld1gde
lasting betaald zijn. belasting niet te boven gaande en komen tevens de kosten
van vervolging voor hunne rekening, zonder te dier zake
eenig verhaal op de belastingschuldigen zelven te kunnen
uitoefenen.
Tcgenstrijdige wet19. Alle wetten en bepalingen met deze wet in strijd,
ten afgeschaft.
zij n hiermede afgeschaft.
Rege!ing kan toe20. De Regering is gemagtigd om, indien noodig, toevoegmgen enz. ma- voegingen en aanvullingen aan deze wet te maken die van
ken tot nadere be..
'
slissing v.Volksraad. kracht zullen ZIJn tot de nadere beslissing daaromtrent van
den V olksraad. 1)
1) Zie bijgevoegd artikel door V.R.B. dd. 7 Augustus 1885, art. 1221.
De Volksraad besluit om een nieuw artikel toe te voegen aan de
Wet op de invordering der directe belastingen, van den volgenden inhoud :
"Art. 22. Wanneer iemand, die geld van het Gouvernement te vorderen heeft, zich om uitstel voor achterstallige belastingen aanmeldt, zal
de ambtenaar belast met de ontvangst der belastingen, zoo iemand niet
toelaten een schuldbewijs daarvoor te teekenen, dan alleen voor dat bedrag
der achterstalligen, dat de som die hij van de Regering te vorderen heeft
te boven gaat,,
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21. Deze wet treedt in werking op den lsten September 1885.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 19 Augustus 1885.

TELEGRAFIE.

KENNISGEVING.
MET ingang van 15 September zal de diensttijd der Kantooruren der
Telegraafkantoren in de Zuid-Afrikaansche Republiek, zijn Telegraafkantoren.
als volgt:
Op werkdagen, behalve Woensdagen van 9 uur voormiddags tot 1 uur namiddags, en van 2 uur tot 6 uur
namiddags.
Op W oensdagen van 9 uur voormiddags tot 1 uur
namiddags, en van 5-! uur tot 6 uur namiddags.
Alleen het kantoor te Pretoria, zal op Zon- en Publieke
Feestdagen dienst hebben van 9! tot 10! voormiddag.

C. K. VAN TROTSENBURG,
Hoofd Telegraaf Departement.
Pretoria, 20 Augustus 1885.

No. 172.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
HIERDOOR wordt kennis gegeven aan een ieder en een Werking van art. 71
iegelijk die het moge aangaan, dat de Regering besloten der Wet No. 8.1885,
heeft de werking van het eerste gedeelte van art. 71, van opgeheven.
Wet No. 8, 1885 1), op te heffen ten aanzien van goud en
het dus vrij zal staan voor ieder blank persoon handel te
1) Zie ante bladz. 1391.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

[1885

1412

drijven in ruw goud zonder licentie tot tijd en wijle de
de Regering genoemd artikel weder in zijn geheel zal van
kracht verklaren. 1)
Op last,
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 20 Augustus 1885.

No. 173.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
Bepaling van stand
HIERDOOR wordt kennis gegeven aan een ieder en een
l~centie door Rege- iegelijk die het moge aangaan, dat de Regering besloten heeft
rmg volgens
art. 67 overeenk omst1g
· ar t . 67 , van W et No. 8 , 1v85
2) c1e prlJ.. s
t N
l)
,
8 1885
van e o. '
·van een licentie in dat artikel vermeld, te bepalen op 1Os.

w

per maand.
Op last,
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 20 Augustus 1885.

PROOLAMATIE
VAN ZIJN HOOG-EDELE DEN STAATSPRESIDENT.

Inleiding.

Omschrijving van

NADEMAAL het wenschelijk gebleken is de grenzen
van de onder dd. 11 Augustus 1885, 3) geproclameerde
publieke delverijen uit te breiden, zoo is het dat ik, Stephanus
Johannes Paulus Kruger, Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Republiek, met advies en consent van den Uitv. Raad,
in termen van art. 5 der Wet No. 8, 1885, 4), proclameer
als een nieuwe publieke delverij, een stuk Gouvernementsgrond, begrensd als volgt : "Van den zamenloop der Kaaprivier met Krokodil1) Zie Gouv. Kennisg. No. 153, dd. 21 .Tulij 1886 herroepende bovenstaande Kennisgeving, Staatscouramt, 5 Augustus 188,G.
2) Zie ante bl. 1390.
3) Zie ante bl. 1403.
4) Zie ante bl. 1378.
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rivier, van daar Krokodilrivier af tot aan de drift vangrond als publieke
den wagenweg naar Delagoabaai (Nellmapius-drift), van delverij geprocladaar in een regte lijn naar het baken op Kamhlubana- meerd.
heuvel en van daar langs de Swaziegrens tot aan de
vroeger geproclameerde lijn." 1)
met dien verstande dat deze nieuwe publieke delverij wordt Nieuwe delverij toetoegevoegd aan de vroegere, een deel daarvan zal uitmaken gevoegd aan vroeger
· · 1ct'1e van d enzel£d en M..IJncommissans.
.
. geproclameerde.
en zal st aan on d er JUris

a·

GOD BEHOEDE LAND EN VOLK!
Gegeven onder mijne hand, ten Gouvernementskantore
te Pretoria, op heden den 15den dag der maand September 1885.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.

W. EDUARD BOK,
S taa tssecretaris.

No. 207.

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
TER algemeene informatie wordt hiermede bekend ge- Oproeping van bemaakt dat alle personen die wettige aanspraken hebben langhebbenden die
'
..
. gronden van Moverkregen van Moshette of van z~ n bestuur op ~:ond~n 1n shette ofzijn bestuur
het Land Goosen, voor zooverre d1e nu gevallen ZIJil bmnen in Land Goosen verde Zuid-Afrikaansche Republiek hunne grondbrieven ofkregen hebben, om
·
d omsb eWIJzen
··
·
de
eigen
onm1'ddell''k
IJ 'b..IJ d eze R egermg
moe t en grondbrieven
ReO'ering in tebijleveinleveren; verder worden hierbij omieroepen alle person en, ren~ enz.
die wel regten en aansprak(·n van Moshette of van zijn
bestuur maar nog geen eigendornsbewijzen verkregen hebben
op gronden die nog niet ge1nspecteerd zijn en ook binnen
deze Republiek zijn gevallen, ten einde de Regering in staat
te stellen dezel ve te doen inspecteeren. 2)
Op last,

W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 13 October 1885.
1) Zie verder Proclamatie, dd. 24 November 1885, en G. K. No. 28,
dd. 22 Januarij 1887, Staatscowrant 2 Februarij 1887.
2) In verband hiermede zie G. K. No. 11, dato 11 Januarij 1886,
Staatscourant 13 Januarij 1886; G. K. No. 58, dato 8 Maart 1886 en G. K.
No. 64, dato 12 Maart 1886, Staatscourant 17 Maart 1886 en Kennisgeving
van den Landm. Gen., dato 6 April 1886, Staatscoura'ltt, 21 April 1886.
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No. 212.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.

NADEMAAL het noodig bevonden is, de werkzaamheden van de Baken-Commissie duidelijker te bepalen, zoo
wordt de Generale Instructie voor de Baken-Commissie, dato
15 December 1884, 1) hiermede verduidelijkt, nader omschreven, ten einde alle verder misverstand te voorkomen.
Op last,

W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 20 October 1885.

GENERALE INSTRUCTIE VOOR DE
BAKEN-COMMISSIE.
Regering zalBakenARTIKEL 1. Ingevolge Art. 18 van Wet No. 2, 1884,
c?.mrnisie voor ieder luidende als volgt: "De Regering zal in elke wijk commisWIJ k aanstellen ter
. ..
t 11
d
· t
t' ··
·
t
· d
regeling van grenzen Sien aans e en en eze van Ins rue 1en voorz1en, en mn e
voor gen. oprneting. de zaken betreffende bakens en grenzen v66r de generale op-

meting te regelen," wordt door de Regering voor iedere wijk
een commissie aangesteld, die een Baken-Commissie zal heeten.
2. De Baken-Commissie zal bestaan uit drie leden, waarZarnenstelling van
Commissie.
van de Veldcornet ex officio de Voorzitter zal zijn.
Werkzaamheden
3. De werkzaamheden der Baken-Commissie bestaan
van Commissie.
slechts in het inspecteeren van open gronden, of om bakens
van plaatsen, wanneer die verloren zijn gegaan, weder zooGeen inbreuk op
veel mogelijk vo1gens inspectie-rapporten op te richten, daarbij
bestaande bakens. in het oog houdende dat op bestaande bewezen bakens in
Oproeping van ge- geen enkel geval inbreuk mag worden gemaakt. Oproepingen
tuigen door Arbi- van getuigen zal alleen door de Arbitrage-Commissie, niet
trage-Commissie.
door de Baken-Commissie, kunnen geschieden. Zie Volksraadsbesluit Art. 989, gepubliceerd in Staatscourant No. 237,
5 Augustus 1885. 2)
In geval van geschilIn het geval dat er geschillen zijn over bakens, zal de
len over b~kens.
Baken-Commissie geen macht bezitten daarover uitspraak te
doen, maar zal er moeten worden gehandeld volgens Art. 8
van deze Instructie.
Waar bakens onbe4. De Baken-Commissie zal, wanneer de bakens van
kend zal plaats
een plaats onbekend zullen zijn of verloren zijn gegaan, die
op nieuw geinsp.
en bakens opgerigt plaats op nieuw inspecteeren en bakens oprichten~ daarbij in
worden in geval
acht nemende, dat ingeval de eigenaars van aangrenzende
eigen. geen bakens
aanwijzen.

--------

----------

1) Zie ante bl. 1312.
2) Zie ante bl. 1369.
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plaatsen in staat zijn om hunne bakens aan te wijzen en te
bewijzen door middel van de oud-inspecteurs of door middel
van beeedigde verklaringen van personen die met die bakens
bekend zijn, altijd in overeenstemming met het inspoctierapport; die bakens in ieder geval zullen moeten geerbiedigd Indien aangewezen
worden en zal op die bakens geen inbreuk mogen worden moeten bakens gegemaakt.
eerbiedigd worden.
Volgens art. 22 van Wet No. 2, ] 884, zal de Baken- Nieuwe inspectie v.
Commissie, in gevallen waar meerdere plaatsen aan elkander plaatsen volgens
art. 22 van. Wet
· · waarvan d e b a k ens n1e
· t k unnen b ewezen wor- No.
ge l egen Z1Jn,
2 1884
den, die plaatsen op nieuw inspecteeren zooveel mogelijk
'
volgens de oude inspectie-rapporten.
5. Eene plaats zal niet grooter mogen ge!nspecteerd Grootte van plaats
worden dan 37 50 morgen of
uu1· qaan,<; OV61 kruis. Doch indien geinspecteerd
indien de plaats niet vierkant kan zijn, zullen de minuten
zoo worden verdeeld dat de grootte der plaats gelijk zal
staan met eene van een uur gaans overkruis, dat is, plaatsen Verdeeling van
die niet reeds vroeger waren ge!nspecteerd en door het minuten.
inspectie-rapport meerdere minuten waren bepaald.
6. De Baken-Commissie zal zich in geen geval mogen Geen bemoeijing
bemoeijen met de bakens van eenige plaats tenzij door den met bakens ':"~n
eigenaar geroepen om bakens die verloren zijn op te rigten, P_laatsen tenziJ door
d
. h
h
d
l
e1genaar geroepen
..
. . b
of tenz1J er sup1c1e estaat at z1c tussc en e p aatsen nog of andere gevallen.
Gouvernementsgrond bevindt, altoos met inachtneming van
art. 3 dezer Instructie.
7. In geen enkel geval zal de Baken-Commissie op ba- Geen inbreuk op
kens van door goedgekeurde Landmeters opgemeten plaatsen bakens van opgeinbreuk maken.
gemetene plaatsen.
8. Alle geschillen omtrent bakens tusschen eigenaren In geschillen zal
zullen allereerst door middel van den Veldkornet kunnen eers~ Veldcorn. ~an
· t· gesch"1e d en d an zal moe t en handelen.
Arb1trage Comm1ss.
gesch 1"kt wor d en. K an d"t
1 n1e
gehandeld worden volgens art. 26 van Wet No. 2, 1884,
luidende als volgt : "In geval van geschillen over bakens en lijnen tusschen Betrokken partijen
eigenaren van aan elkander liggende plaatsen, die niet door zullen Arbiters be.t:r
d word en, zull en d e noemen
benevens
we d erzlJ""dseh e seh"kk"
1 mg k unnen vereuen
eindbeslisser.
betrokken partijen aan elke zijde eenen arbiter benoemen,
benevens eenen eindbeslisser ten einde zoodanjg geschil te Acte van Submissie
doen beslechten, nadat eene acte van sub-missie, opgemaakt get~~.kend door
door de Baken-Commissie of de betrokken partijen zelve, in par lJen.
tegenwoordigheid van twee getu igen is geteekend."
De vorm dier acte van submissie zal door den Staats- Vorm van Acte door
procureur opgesteld door de Regering goedgekeurd en op Staatsprocureur 0 P
'
..
H.1erb..
. 1a t er V olk sraa d s- te stellen.
ZlJn.
1J 1s
h aar last gedrukt moeten
besluit art. 1~4, dd. 21 Mei 1885, 1) bijgevoegd, luidende
als volgt : "De Raad besluit dat aan artikel 26 van de Wet op de

een

1) Zie ante bl. 1325.
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In zekere gevallen Generale Opmeting het volgende za1 worden toegevoegd :
kan Baken-Commis. \Vanneer een der partijen in gebreke b1ijft of weigert een
a~biters ofeindbe- arbiter of eindbeslisser te benoemen, of wanneer beide parshssers benoemen.
.
· db 1'

tijen n1et kunnen overeenkomen omtrent een mn es 1sser,
dan zal de Baken-Commissie a1s commissie gemagtigd zijn
die benoeming te doen in p1aats van hem die alzoo in gebreke b1ijft of weigert."
· Uitval gronden voor
9. Alle open gronden, door den Ve1dcornet bevonden
Gouvernement te te bestaan tusschen reeds ge!nspecteerde p1aatsen, zullen door
inspecteeren.
de Commissie voor het Gouvernement worden ge!nspecteerd.

10. De p1aatsen zullen niet langwerpiger mogen gemaakt
worden dan 45 minuten gaans, van de aanvraag genomen,
in de groote 1engte, tenzij zulks uitgevallen grond is.
Commissie zal
11. De Commissie zal gehouden zijn ten tijde van inbakens aan ~igespectie de bakens der plaatsen den eigenaars of hunnen vernaren aanwiJzen, des
d'
··
W
h t
noods naar gissing. tegen woor 1gers aan te WlJZen.
anneer e wegens onoverkomelijke moeijelijkheden ondoenlijk mogt bevonden worden,
de afstand naar den eenen of naar den anderen kant af te
gaan, zoo zullen de bakens naar gissing kunnen worden
Oprigting v. bakens. aangewezen. In elk geval zullen de bakens moeten worden
opgerigt vo1gens wet.
Middenpuntbehoeft
12. Het zal niet a1tijd noodig zijn het kenmerk in het
~iet ~ltijd kenme:~ uittreksel voor eene p1aats opgegeven, het middenpunt te
m mttreksel te ZlJn. doen uitmaken; tot zes honderd treden kan het middenpunt
van de p1aats na goedkeuring der Commissie verzet worden.
Aanvraag moet in
plaats vallen
De aanvraag moet ten alien tijde in de plaats vallen.
Commissie zal vor13. De Commissie1eden zullen de vormen van de Rapmen invullen.
porten van de Baken-Commissie invullen, waarvan haar
kopien zullen worden toegezonden.
Commissie aanspra14. De Commissie za1 verantwoordelijk zijn voor de
kelijk voor afgifte
afgifte der bakens, door hen bepaald, aan den Landmeter,
der bakens aan
d
..
Landmeter.
na at ZlJ minstens 14 dagen van hem eene kennisgeving
zullen hebben ontvangen.
Landmeter niet ge15. Een Landmeter za1 niet gehouden zijn, naar ge1ang
houden minder dan van omstandigheden minder bakens dan van 10 p1aatsen of
10 ofmeer dan 20 te
d
'
..
gelijk ov. nemen.
meer an van 20 p1aatsen tegehJk over te nemen.
Bakens op zichtbare
16. De bakens der plaatsen, te worden ge!nspecteerd,
p~aatsen en schei- zullen zooveel mogelijk op zigtbare plaatsen worden geplaatst
dmgs op hoogst.e
deelen.
en d e seh e1. d'1ngs d er p 1aa t sen zooveel mogel"k
IJ op d e h oogst e
dee1en van het terrein.
Allegrondenwaarop
17. Volgens Vo1ksraadsbesluit art. 124, 1853, behooren
g~oote Kafferkralen alle gronden waarop groote Kafferkralen zijn aan het GouZlJn aan het Gouv. vernement en zullen dus voor het Gouvernement worden
ge!nspecteerd. 1)
Belooning v. Baken18. Elk lid van de Baken-Commissie zal voor het aanCommissie.
Wl'J'zen van de Bakens eener p l aats van d en e1genaar
.
1er
------------···---- ·--·---··----- · · - - - - - - - - - - - - · - - - - Vorm van plaatsen.

a·

1) Zie ante bl. 28 en voetnoot ante bl. 1313.
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plaats ontvange?- de som van £1 voor persoonlijke toelage Persoonl. toelage en
en 15s. voor rmskosten; en de geheele Commissie zal voor reiskosten door
inspecteeren van open gronden, benevens 15s. reiskosten per eigenaar te betalen.
persoon, £1 3s. voor eene plaats en 10s. voor eene schets
daarvan, van den eigenaar ontvangen.
S. J. P. KRUGER.
Staatspresident.
W. EDUARD BOK,
S taatssecretaris.
Gou vernemen tskan toor,
Pretoria, 15 October 1885.

POSTWEZEN.
UITGIFTE VAN BRIEFKAARTEN.
TER algemeene informatie is dienende, dat van af den Briefkaarten van af
1sten November aanstaande, Briefkaarten verkrijgbaar zullen 1 N o!.ember 1885
zijn aan de verschillende postkantoren, tegen de navolgende verknJgbaar.
prijzen · Prijs van brief2 Briefkaarten voor £0 0 2i
kaarten.
0 0 5
4
" 0 0 7i
"
6
" 0 0 10
"
8
.l.
"
",,
0 1
10
2
" 0 1 3
12
"
"
1 5 0
240

"

"

ALGEMEENE BEPALINGEN.
1. De Briefkaarten dienen om de correspondentie te Doel der Briefbespoedigen en korte berigten te verzenden, hetzij gedrukt kaarten.
of geschreven met potlood of inkt.
2. Briefkaarten mogen verzonden warden naar eenig Briefk. n. eenig ged.
gedeelte van de Zuid-Afrikaansche Republiek, den Oranje v.Z.Afrika verzendb.
Vrijstaat en de Kaapkolonie; doch verzonden naar andere nh.eb~g1 taenlanbd.onder.
d h . ..
Vl
an nevenp.
l an d en zullen zij aan bnevenpost on er ev1g ZIJn.
3. Op de voorzijde (waar het woord "Briefkaart" en het Bepalingen bet:refzegel staat) mag enkel het adres geschreven staan. Er mag gebruik van brief. t an ders op ge drukt of gesch reven worden en In
· geen kaarten.
me
geval mag zulks over het zegel geschieden. Op de achterzijde
alleen zal de mededeeling geschreven of gedrukt mogen
warden. Niets mag aan de kaart gehecht worden, ook mag
dezelve niet worden gevouwen, gesneden of veranderd. Indien
deze regels niet in acht worden genomen, zal de kaart als
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Boete bij overeen brief worden aangemerkt en 2d. betaald moeten worden
treding.
bij aflevering.
Oeen and ere dan van
4. Geen and ere kaarten, dan de Briefkaarten welke van
Regering ui~gegeven wege de Regering uitgegeven worden, zullen als zoodanig
kaarten zuhen verd
d
zonden worden.
mogen wor en verzon en.
.
Bedrag betaalbaar
5. Voor het re-auresseeren van een Bnefkaart van de
vo.orgereadresseerde eene plaats naar de andere binnen deze Republiek, of naar
bnefkaarten.
den Oranje Vrijstaat, of de Kaapkolonie, zal ld. gechargeerd

worden.
ISAAC VAN ALPHEN,
Postmeester-Generaal.
Generaal-Postkantoor,
Pretoria, 24 October 1885.

PROOLAMATIE
VAN ZIJN HOOG-EDELE DEN STAATSPRESIDENT.

Inleiding.

NADEMAAL het van wege de groote uitgestrektheid
der gronden als Publieke Delverij, geproclameerd bij Proclamatie van den 11den Augustus en 15 September 11., voorkomende respectievelijk in de Staatscouranten van den 12den
Augustus 1) en den 16den September 1885, 2) wenschelijk en
dienstig wordt geacht die gronden in tweeen te splitsen.

Geprocl gronden
Zoo is het dat ik, STEPHANUS, JOHANNES, PAULUS
zullen voortaan twee KRUGER Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Republiek
afzonderl. publieke
.
..
'
'
delverijen uitmaken. h1erb1J proclameer, bekend maak en vaststel dat de boven-

bedoelde gronden voortaan twee afzonderlijke Publieke Delverijen zullen uitmaken, staande elk onder de jurisdictie van
een eigen Mijn-Commissaris, en dat de grenzen dezer afzonderlijke d~lverijen zullen zijn als volgt:
Omschrijving van
Delverij I. Van af de Tafelkop zijnde het Z. W. hoekgronden be~_oorende baken van de gemeten Gouvernementsgronden, in een rechte
tot DelvenJ No. 1.1..
. k op b ak en d ezer gron d , nab"IJ d e K ro k od'l
IJn naar h et S p1ts
1 rivier, van daar met de lijn der Gouvernementsgronden tot
aan de Krokodilrivier; van daar de Krokodilri vier af tot aan
de samenloop der Kaaprivieren met de Krokodilrivier; van
daar met Kaaprivier op tot waar dezelve de lijn der gemeten
Gouvernementsgronden snijdt en van daar met die lijn tot
aan Tafelkop.
Om•chrijving van
Delverij II. Van de samenloop der Kaaprivier met
gronden be.~oorende Krokodilrivier van daar Krokodilrivier af tot aan de drift
tot DelvenJ No. I I.

'

1) Zie ante bl. 1403.
2) Zie ante bl. 1412.
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van den wagenweg naar Delagoabaai (Nellmapiusdrift), van
daar in een rechte lijn naar het baken op Kamhlubanaheu vel; van daar langs de Swaziegrens tot aan de lijn der
gemeten Gouvernementsgronden, van daar met die lijn tot
waar dezelve ge~n~den wordt door de Kaaprivier; en van
daar met Kaapr1v1er af tot waar dezelve in Krokodilrivier
loopt. 1)
GOD BEHOEDE LAND EN VOLK !
Gegeven onder mijne hand, ten Gouvernementskantore
te Pretoria, op heden den 24sten dag der maand November
A.D. 1885.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
W. EDUARD BOK,
S taatssecretaris.

PROOLAMATIE
DOOR ZIJN HOOG-EDELE DEN STAATSPRESIDENT.

N ADEMAAL aan de Regering der Zuid-Afrikaansche Inleiding.
Republiek de wenschelijkheid gebleken is om een mijnpacht
brief te verleenen op een zeker stuk grond behoorende tot
het gedeelte van de plaats Kromdraai, in het district Pretoria, wijk fVitwatersranrl, eigendom van den beer J. H.
Grobler, welke mijnpachtbrief dienovereenkomstig is verleend
en met kaart daaraan gehecht gerogistreerd is ten kantore
van den Registrateur van Acten, alwaar nadere bijzonderheden dienaangaande zij n te bekomon, en
Nademaal het verder dienstig is geacht het resteerende Proclamatie van gevan het gedeelte der plaats l\romdraa1: behoorende aan ge- deelte van de plaats
'
bl' k d el venJ.
·· Krorndraari
district
.
noem d en mgenaar,
te ver kl
~ aren tot een pu 1e e
Pretoria tot een
Zoo is het dat ik Stephanus Johannes Paulus Kruger, pub~iekc Delverij.
Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Republiek met advies
en consent van den Uitvoerenden Raad, blijkens art. 381,
van de Notulen, dd. 2 December 1886, in termon van Wet
No. <3, 1880, 2) heb goedgevonden het bovenvermelde gccleelte van de plaats K1·omdraa'i, de grenzen waarvan nader
zullen blijken uit landmeterskaart geformeerd door den Land-------·- --------

~------~··---

-----

1) In verband biermede zie verder G. K. No. 2R, dd. 22 Januarij
1887, Staatscourant 2 Februarij 1887, No. 315.
2) Zie ante bl. lo77.
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meter A. H. Walker - uitgezonderd het stuk grond waarop
Mijnpachtbrief is verleend als boven - te proclameeren tot
eene publieke delverij, zooals ik doe bij deze. 1)
GOD BEHOEDE LAND EN VOLK!
Gegeven onder mijne hand op heden den 8sten dag
van December, in het jaar Onzes Heeren 1885.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
No. 256.
GOUVERNEMENTS KENNISGEVING.
TER informatie van allen en een iegel~jk die het moge
aangaan wordt onderstaand Uitv. Raadsbesluit, art. 389, dd.
9 December 1885, hiermede gepubliceerd.
A an de orde: "Minute R 5500/85, inhoudende o. a. een
voorstel van den Landdrost van W aterberg, op verzoek van
verschillende ingezetenen, om aan een ieder die een erf
op het dorp Nijlstroom daarvoor in de plaats aan te bieden
een erf in het dorp Hartingsburg bij opbetaling van de
achterstallige belasting op de erven gelegen in Nijlstroom,
nadat de publieke verkooping van de eerste 50-tal aldaar
op te meten ervcm zal hebben plaats gehad."
Oproeping van beBe.~loten : - "Zijn voorstel aan te nemen en een Gouverl~nghebben~.en die nements Kennisgeving in dien geest te doen plaatsen."
e1genaren
ZIJn van
I n t e1men
.
b es1m't.. word en. b e1angh ebb en d en operven in Nijlstroom
van d't
1
om die voor erven geroepen om voor het geval ZIJ van d1t aanbod, onder verHa;rtingsburg om te rnelde conditien, gebruik wenschen te rnaken, zich schriftelijk
rmlen.
ten dezen kantore aan te melden v66r of op den 23sten dag
van Januarij 1886.
Inzending van tram;In elk verzoekschrift moet verwezen wo1 den naar deze
port of grondbrief. Gouvernements Kennisgeving en er moeten bij ingezonden
worden bewijzen van eigendomsregt. 2)
Op last,
W. EDUARD BOK,
S taa tssecretaris.
Gou vernementskantoor,
Pretoria, 15 December 1885.
1) In Yerband hiermede zie verdere Openzetting van gronden aan
Witwaters Rand bij Proclamatien, dd. 8 SeptE>mber 1886, Staatscourard
15 September 1886, No. 295 en 24 December 1886, Staatscourant 29 December 1886, No. 310.
2) In verband hiermede zie G. K. No. 106, dd. 11 Mei 1886 Staats.
courant 12 Mei 1886.
'
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PROOLAMATIE
DOOR ZIJN HOOG-EDELE DEN STAATSPRESIDENT.

NADEMAAL bij art. 173 van de Grondwet bepaald islnleiding.
dat voor de behoorlijke en werkdadige uitoefening van het
administratieve bestuur, aangehaald en omschreven in artt.
171 en 172 van gemelde Grondwet, de Zuid-Afrikaansche
Republiek in districten zal worden verdeeld; en
Nademaal het noodzakelijk geacht wordt de districtslijn tusschen de districten Waterberg en Bwdenbwrg op nieuw
bekend te maken : 1) ·
Zoo is het, dat ik, Stephanus Johannes Paulus Kruger,
Staatspresident, namens de Regering der Zuid-Afrikaansche
Republiek hiermede proclameer, verklaar en op nieuw bekend maak, dat de distriktslijn tusschen de distrikten Waterberg en Rustenbw g is als volgt :"Van af Vliegenkopje gelegen tusschen Zandrivier en Omschrijvingen van
Krokodilrivier van daar over Pienaarsrivier met de Zwart- d~str~ctslijn, tussch.
.
'
.
d1stnct Waterberg en
rand u1t tot op Romberg (Vaalwatersnek) en van daar met Rustenberg.
een regte lijn tot op de oostelijke kranspunt van Matlabasberg; van daar met een regte lijn tot aan den oorsprong van
Matlabasrivier, komende uit genoemde Kransberg; van daar
met den loop van Matlabasri vier tot waar zij in Krokodilrivier loopt.
GOD BEHOEDE LAND EN VOLK!
Gegeven onder mijne hand, op dezen 15den dag van
December 1885.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.

POSTWEZEN.
POSTTARIEF MET NATAL.
INGEVOLGE bepalingen vervat in de Postconventie
gesloten tusschen de Gouvernementen van Natal en de Zuid1) Niet gepubliceerd; zie ProclamaWin dato 15 Nove~ber 1866, wnte
bl. 298 en 10 Januarij 1871, ante bl. 415, betreffende Zmdel. en Noord
Oostel. lijn van district Waterberg.
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Afrikaansche Republiek, en gepubliceerd in de Staatscourant
van heden, zal het postgeld van af 1 Januarij aanstaande
van en naar de Kolonie Natal zijn als volgt :Verminderde post- Brieven per ! oz. of gedeelte daarvan
tarief overeenkom- Boek- en monster-pakketten per 2 oz.
stig Post Conventie
met Natal.
daarvan . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pakjes per 4 oz. of gedeelte daarvan . . .
Nieuwsbladen, 4 oz. niet te bovengaande
Postkaarten, elk

2d.
of gedeelte
ld.
3d.
!d.
1d.

Nieuwsbladen niet van genoegzaam postgeld voorzien
zijnde worden niet verzonden.
De bepalingen der Conventie zullen van af 1 Januarij
1886, strikt moeten worden gehandhaafd.
ISAAC VAN ALPHEN,
Postmeester-Generaal.
Generaal-Postkantoor,
Pretoria, 30 December 1885.
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Lokale Wetten ~er l. A. Re~u~liek.
1886.

WET No. 1, 1886.
voor de betere regeling van het postwezen in de
Z. A. Repu bliek.

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van uen Edel Achtb.
Volkrnad, Art. 281 dd. 24 l\Iei 1886).
NADEl\IAAL de noodzakelijkheid gebleken is om de bcstaande bepalingen omtrent het postwezen te wijzigen en
to verbeteren, zoo wordt bij deze bepaald en vastgesteld als
VQ]gt:
ARTIKEL. 1. Het Gou vernemont der Zuid Afrikaansche Re- Postvervoer uitsluipubliek belast zich uitsluitend met het vervoor der posten tend i.n handen der
en is zulks aan elk andor vorLoden.
Regermg.
2. Het bestuur van het Postwezen door den geheo- Bcstuur en toezicht
len Staat wordt opgedragen aan ecn Postmeester-Generaal. aan Postmeester
·
Generaal toeverH lJ.. h ef:' f t het toeZicht
over a11 e post bcam bten en postk an- trouwd.
toren; is belast met het vragen van tenders voor het postvervoer; met de correspondentie met de Postmeesters-Generaal
van andere landen en staten; en met alles wat de regeling
van het postwezen betreft.
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Postm. Generaal
3. De Postmeester-Generaal is verantwoordelijk aan
verantwoordelijk ZHEd. den Staatspresident voor zoover het postwezen beaan President.
treft en ontvangt van hem zijne orders.
Postm. Generaal
4. De Postmeester-Generaal zal jaarlijks voor den
dient injaarlijksche 15den April bij den Thesaurier-Generaal een begrooting inbegrooting enz.
leveren van vermoeclelijke inkomsten en uitgaven van zijn
departement voor het volgende dienstjaar met eene memorie
van toelichting daaromtrent; te zamen met zulke voorstellen
van veranderingen of verbeteringen van het beheer der posterijen, als hij zal wenschelijk achten voor den HEd. Achtb.
V olksraad te leggen.
5. De Postmeester-Generaal heeft ten alle tijde toePostm. Generaal
heeft toegang tot gang tot alle postkantoren, en de postbeambten zullen
alle postkantoren. verplicht zijn hunne boeken en andere documenten ter inzage
Inzage van boeken
over te leggen of toe te zenden, indien zulks door hem
en documenten.
wordt geeischt.
6. De Postmeester-Generaal zal, indien noodig, de
Postm. Generaal
bezoekt alle post- verschillende postkantor,'n des lands bezoeken, ten einde
kantoren en kan zich van het geregeld vervoer der posten en de goede orde
Inspecteur aander postkantoren te overtuigen. Hij heeft de macht aan gestellen.
schikte personen op te dragon, om, indien de noodzakelijkheid het vordert, de administratie van een postbeambte na
te gaan en te rapporteeren.
Tijdelijk plaatsver7. Gedurende de inspectiereizen van den Postmeestervanger van Postm. Generaal, zal de eerste klerk in het generaal postkantoor of
Generaal.
zoodanig ander persoon, als ZHEd. de Staatspresident zal
goedvinden, in zijne plaats ageeren.
8. De Postmeester-Generaal heeft de magt im;tructien
Bevoegdheid van
Postm. Generaal be- te geven omtrent het ontvangen opmaken en verzenden
·
· '
·
treffende ontvangen, d
'
opmak!?n en verzen- er posten en het reg1streren of aanteekenen van bneven;
1
den der posten;
bepaa t de w~jze waarop de administratie gehouden moet
registratie van brie- warden, en beslist in voorkomende geschillen tusschen hem
ve•1 en algemeene en ZIJne
··
. a d ml·
on d ergesch"kt
1 e am btenaren b etre1{k e1·IJ"k d eze
administratie.
nistratie binnen den Staat, tegen welke beslissing partijen bij
Beroep op Staats- ZHEd. den Staatspresident in beroep kunnen komen, wiens
president.
uitspraak finaal zal zijn.
Onderzoek door
9, De Postmeester-Generaal zal b~i het vernemen dat
Postm. ?eneraal aangeteekende brieven of andere zaken, de post toevertrouwd,
waar bneven
enz. verl oren ZlJn
·· geraakt , een s t reng on d erzoek 1nste
·
11en en b""IJ
verloren
zijn geraakt
de ontdekking van kwade trouw daarvan dadelijk berigt
Geen actie tegen doen aan den Staatsprokureur. Geen actie of regtsgeding zal
Postm .. Generaal of echter tegen den Postmeester-Generaal of het Gou vernement
Regeenng wegens
.
verzuim enz.
kunnen warden mgesteld voor schadevergoeding wegens geleden verliezen, door verzuim, uitstel, achterlating of verlies
van eenigen brief, briefkaa:::t, pakket, nieu wsblad of pakje
gepost of voor verzending ontvangen onder de bepalingen
dezer wet, of wegens vertraging der uitbetaling van het bedrag van eene postwissel.
'
10. Geene betalingen betrekkelijk het postdepartement
Goedkeuring van
Postm. Generaal
zullen door den Thesaurier-Generaal geschieden indien niet
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door den Postmeester-Generaal of zijn wettigen plaa.tsver- vereischt v. uitbetal.
vanger goedgekeurd.
door Thesaurier.
11. In dfl uitlegging dezer wet zal de bewoording "dezen Beteekenis va:--~
Staat'' insluiten het grondgebied onder bestuur van het Gou- Dezen Staat en
·
vernemen t der Zl1l'd Afn'1Gtansc h e R~epub hek,
en het woord Postlwntoor.
"Postkantoor" zal insluiten alle plaatsen bestomd vo r de
ont\'angst of aflevering van brieven, briefkaarten, pakketten
on nieuwsbladen, onder authorisatie van den PostmeesterGeneraal.
12. Op de hoofdplaats van ieder distrikt, alsmede op Oprigten van postzoodanige andere pla,ttsen als door den i>ostmeester-Generaa]kan~oren en postmet guodkeuring van ZHEd. den Staatspresident wordt be- statH's.
paald, zullcn p:)stlumtorcn ot poststat:es ziju, die op elken
da.g, met uitzondering van Zon- en feestdagen, wanneer Jaatst- Dagen en uren
genoemde niet op postdagon vallen, geopend zullen zijn van wanneer postkancles morgens ov uur t ot d es na.m1'dd ags 3' uur, voor de ont- toor open.
va.ngst en uitgifte van brieven, briefkaarten, conranten of
pakketten, behoudcns sluiting van het kantoor gedurende
het opmaken of sorteeren van posten. De Postmeester-Gene- Bezigheid v. Post m.
raal heeft echtcr de magt, waar zulks noodig is. deze uren ~eneraal in dit ov.. ,
ZlCht.
t o W1JZlgen.
13. Op Zon- en feestdagen zal na aankomst eener post Openen van posthot postkantoor gedurende een uur worden geopend voor l~antoor op Zon· en
uitgifte van brieven enz, met dien verstande echter dat feestdagen.
indien de post na 8 ure des avonds aankomt dezelve den
volgenden morgen ten 7 ure zal worden uitgegeven.
14. vVanneer een post is aangekomen zal het kantoor Sluiten van postgesloten worden tot sorteering der brieven enz., en geen kantoor na aanvreemde personen zullen bij zulke gelegenheden toegelaten komst der post.
worden indien niet speciaal door den postmeester, onder
zijne verantwordelijkheid: daartoe geauthoriseerd. De brieven Stempelen van briezullen v66r de uitgifte gestempeld worden met den datum ven v66r uitgifte.
van aankomst.
15. De uitreiking ten kantore geschiedt alleen aan den Aan wien de uitpersoon ten wiens naam het opschrift luidt, of aan iemand rei~ing moet ge. voorzwn.
.
B"~J sclueden.
. me t eene b eh oor1"1
cl1e
lJ ce vo l mag t van h em IS
onbekendheid van den persoon aan wien de brief gerigt is, Postrneester kan bekan de Postmeester vorderen dat hij eerst bewijze de be- '~ijs van identieteit
··
e1schen.
' d oe ld e persoon t e ZIJn.
16. De persoon, die een door heru op de post bezorg- Bewijs te worden.
den brief v66r de vcrzonding torug vordert, is verpligt het g~I_;verd waar b~Ief
.. te ·loveren d at d e b r1e
· f van 11em a flwms t'1g _1s.
· D't
verzendmg
b ewlJs
1 voor
terug de
wordt
gevorbewijs kan bestaan in de overlrgging van een volledig af- derd.
schrift van het adrcs door dezelfde hand geschreven, en vergezeld van een afdruk van het zegel waarmede of van eene
opgave omtrent de wijze waarop de brief gesloten is, ten
einde het cen met het ander te kunnen vergelijken. Indien
na. de vergelijking cenige onzekerheid overblijft, geschieclt
de openin~ van den brief door den Postmeester in de tegen-
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woordigheid van den applicant om zich van de naamteekening van den schrijver te vergewissen.
Geen informatieaan17. Geene brieven ter verzending afgegeven of gepost
gaande . bdeven ter zullen op aanvraag van eenig persoon vertoond of informatie
verzendmg afgedaaromtrent door den postmeester gegeven worden.
geven.
.
Sluiting der posten.
18. De tijd van s1uiting der re8pectwve posten wordt
door den Postmeester-Generaa1 geregeld en van veranderinBinnen welken tijd gen kennis gegeven in de Staatscourant. Op dien tijd, tot het
brie.ven voor aantee- vertrek der rost, za1 het kantoor voor het opmaken der
kemng moeten wor
..
/ / we11\:en t"lJ d b neven,
·
den ingeleverd.
posten. gesl oten. 7,1Jn,
voor
couran t en,
enz., 1n de bneven bus~en of ten kantore moeten bezorgd
zijn, zoodat na dien tijd geen brieven, couranten, enz. hoegenaamd meer worden aangenomen of uitgegeven. Brieven
waarvan aanteekening wordt verlangd moeten op postdagen
een uur v66r het sluiten van den post ten postkantore bezorgd zijn.
Opmaken van pak19. De pakketten voor de verschillende postkantoren
ketten voor de post- zullen moeten worden opgemaakt vo1gens insta1etien van
kan toren met
" van een
brievenlijst.
den Postmeester- G eneraa1 en vergeze Id moeten ZlJn
brievenlijst vo1gens vastgesteld model, waarvan een op het
kantoor van afzending moet b1ijven en het duplicaat met de
erkenning van ontvangst moet worden verzonden. Deze
erkenningen moeten behoorlijk worden ingevuld, met de armmerkingen, indien de inhoud van het pakket niet overeenkomt met de brievenlijst, en met de eerste post naar het
Pakketten te wor- kantoor van afzending worden teruggezonden. De pakketten
den opgemaakt.
moeten in sterk papier ges1oten, met lijn toegebonden, met
1ak verzege1d en met het adres van het kantoor van bestemming voorzien zijn.
W~araan~ete~kende
20. In het geva1 dat op de brieven1ijst een ofmeer aanb~~~eetn tmet. 11d1 't geteekende brieven verme1d staan, welke in het pakket niet
rzijn. e vm en te v1n
. d
..
en ZlJn,
za1 de Postbeambte, beha1ve de vermel d ing
daarvan op de erkenning van ontvangst, daarvan onmiddelijk berigt doen aan den Postmeester-Generaa1 met bijvoeging eener beeedigde verk1aring.
Postbeambten staan
21. De Postbeambten staan onder de <.mmiddelijke beonder Postm. Gene- ve1en van den p os t mees t er- Generaa1, we 11w b eve1en ZIJ
.. s t'lpraal.
telijk zullen opvo1gen.
Houden en afsluiten
22. De Postmeesters zullen verpligt zijn boeken te houvan
boeken door
d en van h unne a d rmmstratw,
· ·
· we
. 1ke b oeken
'
Postmeesters.
a11 e maan d en
moeten worden afges1oten, en zoodanig ingericht zijn, dat de
vereischte staten daaruit volgens gegeven model kunnen
worden opgemaakt. Deze staten moeten met de eerste post
van e1ke maand aan den Postmeester-Generaa1 worden ingezonden.
Postmeester md ag k
23. Geen Postmeester is geregtigd pakketten voor een
geen passeren pa
d
·tk t
b .
d
..
ket openen zonder an er pos an oor estem en door ZIJn kantoor passerende
authorisatie.
open te m a ken, tenzij hij door den Postmeester-Generaa1
daartoe geauthoriseerd is.
Lijst van onafge..
24. De Postmeesters zullen op 1 Januarij, 1 April,
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1 J ulij en 1 October van elk jaar aan den Postmeester- haalde brieven enz.
Generaal inzenden eene lijst van brieven en pakketten met
duidelijke omschrijving der adressen, welke ten hunnen'kantore onafgehaald zijn, opdat de lijst dadelijk na ontvangst
in de Staatscourant kan worden gepubliceerd.
25. Alle brieven, briefkaarten en pakketten welke zes Opzenden van onafmaande~. ten hunnen kantore onafgehaald zijn blijven liggen, gehaalde brieven.
zullen ZIJ naar het Generaal Postkantoor opzenden, in een
postpakket, opgemaakt zooals bepaald in art. 19. Alle niem,vsbladen niet gedurende den t~jd van drie maanden afgehaald
zullen vernietigd mogen worden.
'
26. Alle Postmeesters of andere beambten van het post- Welke brieven enz.
kantoor zullen zonder verzuim aan het Generaal Postkantoor aan den Postm. Ge.
d en a 11 e b neven,
·
1)fl~
· flmar t en, pa kk etten of pakjes,
· zuim
ne:raal zonder ver·
mzen
moeten worden
a. vV aar op den bmtenkant daarvan godslasterend, verzonden.
vuile, aanstootelijke of lasterlijke dingen geschreven of geteekend staan ;
b. \Vaar op geen adres of geen leesbaar of duidelijk
adres staan ;
c. Die welke de persoon aan wien zij gerigt zijn weigert te ontvangen of het postgeld daarop verschuldigd te betalen;
d. Die men weet of redelijk vermoedt gepost te zijn,
of iets te bevatten, in strijd met deze wet of in
overtreding der wet op inkomende reg~en, of die
iets zedeloos inhouden.
27. De Postmeesters zullen elken Lrief bij ontvangst :Merken van brieven.
merken met den datum wanneer dezelve gepost 'vordt, met
zoodanige stempels als daartoe door den Postmeester-Generaal worden verschaft.
28. Behalve in die gevallen, waarvan in deze wet uit- Vvoruitbetaling van
drukkelijk melding gemaakt is, zal het postgeld op alle in- postgeld.
landsche brieven, pakketten, nieuwsbladen of ofpakjes vooruit
betaald vvorden, door aanhechting van postzegels, die niet
geschrapt of uitgedaan zijn, of welke niet verheven, ingedrukt,
uitgeknipt of verwijderd zijn van het papier, kaart of ander
materiaul, waarop zij verheven of gedrukt waren, ho::;wel niet
te voren gebruikt; bij gebreke waarvan zal op zoodanige Bij gebreke dub bel
brieven, pakketten of pakjes dubbel het gewone postgeld, port.
alsdan daarop betaalbaar worden gevorderd; en elk onge- Ongezegeld nieuws·
d 'gezege ld meuws
·
bl a d za1 verme
· t'1gd blad V2rnietiad.
zege ld of ontoere1ken
worden.
29. De Postmeesters zullen verpligt zijn de bestaande Verpligting van
of nader vast te stellen bepalingen op het postwezen stipt Postmeesters.
na to komen en voor pligtverzuim door den PostmeesterGeneraal word en gestraft met eene boete van Vijf Ponden Strafbapaling.
Sterling niet to boven gau.nde en bij herhaling of moedwi1
dadelijk van bun ambt worden ontslagen.
30. De Postmeesters en Postagenten zullen voor het aan- Eed te word en afvaarden van hunne betrekking den volgenden eed in handen gelegd door Postb
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van de Regering, of eenig ander ambtenaar, daartoe door de
Regering benoemd, afleggen : - Ik beloof en zweer plegtig
trouw aan het volk en de wetten der Zuid-Afrikaansche
Hepubliek, in mijne betrekking en ambt eerlijk, regtvaardig
en tillijk, zonder aanzien des persoons, overeenkomstig de
wet en naar mij n beste kennis en geweten te zullen handelen; dat ik geene brieven of iets aan de post t::>evertrouwd,
onder mijne bewaring gesteld zal openen, of achterhouden
of doeu achterhouden, in strijd met mijn pligt als I·ostmeester behalve met toestemming en in tegenwoordigheid van de
geadresseerde of bevoegde personen, en dat ik op geenerlei
wijze brieven of andcre artikelen aan de post toevertrou·vvd
zal verduisteren; volgens de wet te zullen gehoorzamen aan
de bevelen der boven mij gestelden behoorlijk rekenschap
te zullen geven van de gelden aan mijne verantwoording
toevertrouwd, waar en wanneer zulks van mij gevorderd zal
worden.-Zoo vmarlijk helpe mij God Almagtig.
Tijd van vertrek der
31. De Postmeester-Gencraal bepaald den tijd van het
poste.1:.
..
vertrek der posten en zal jaarlijks eene generale tij dtafel
JaarhJksche tiJdtafel doen publiceeren vermeldende het uur van aankomst en
vertrek der verschiller de posten.
32. Indien op het uur van verzending van eene post
Po&tmeester kan
verzending verbepaald, andere posten nog niet zijn aangekomen, heeft de
tragen.
postmeester de bevoegdheid de verzending te vertragen, rnits
daardoor geene hindernis aan het geregelde postvervoer op
Kennis van finaal andere plaatsen veroorzaakt worde. In alle gevalle zal de
vertrek.
postmeester moeten kennis geven aan den postmeester van
het kantoor, waar de post naar toe gaat, van den tijd en het
uur van het finaal vertrek door middel van de postlijsten
of tij dlij sten der postcon tractan ten. \V egens geen and ere
red en en mogen de post en worden opgehouden.
Overhandiging van
33. De postmeesters zijn verpligt de postzakken persoonpostzakken.
lijk aan den postcontractant of diens postrijder te overhandigen en bij aankomst eener post zal de postmeester zorgcn
dat alle postzakken of pakketten aan hem worden afgeleverd,
Ontvangst van post overeenkomstig opgave in de tijdlijsten. Na ontvangst der
zakken.
1 osten zal de postmeester daarvoor aansprakelijk zijn.
Laat aankomen van
34. Van elke to late aankomst der post moet door den
po£t moet aan Post- postmeester rapport worden gedaan aan den Postmeestermeester Generaal
worden gerappor- GeneraaJ, met vermelding hoeveel uren te laat en zoo mogeteerd.
lijk de vermoedelijke oorzaak. De tijdlijsten moeten in alle
bijzonderheden behoorlijk worden ingevuld. De postmeesters
zullen naauwkeurig toezien dat alle bepalingen van het postcontract door de postcontractanten worden nagekomen, en
van elke nalatigheid kennis geven aan den PostmeesterGeneraal.
Bedral? van_ porto35. Het porto benevens de registratieO'elden
voor iederen
0
.
en rcgistratiegelden b'
.
.
· mnen 1an d seh en bnef,
bnefkaart,
pakket en meuwsblad,
zullen respectievelijk zijn volgens de schaal van betaling in
de aan deze 1vet gehechte schedule aangeduid; doch iedere
meesters en Postagenten.
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brief, bri~fkaart, pakket of nieuwsblad per post van eenige
plaats bmten de grenzen van dezen Staat gezonden, zal binnen dezen Staat worden verzonden en afgeleverd vrij en
zonder verdere betaling, behalve zooals hierna zal worden
vermeld en behal ve waar het noodzakelijk is om het brievenport in te vorderen onder eene schikking of Conventie welke
reeds aangegaan is of hierna moge worden aangegaan, in
welk geval alle gelden op zoodanigen brief, briefkaart, nieuwsblad of pakket verschuldigd, zullen mogen ge(Hscht worden
v66r de aflevering derzel ve.
36. Het porto voor buitenlandsche en overzeesche cor- Porto in geval van
respondenti~ w~rdt geregeld in overeenstemming met de buitenlandsch~
postconventtes d1enaang~1ande gesloten of nog te worden aan- correspondentle.
gegaan, zooals die reeds in de Staatscourant gepubliceerd zij n
of hierna gepubliceerd mogen worden.
37. Een ieder die eenigen brief, briefkaart, pakket of Registreren van
nieuwsblad per post verzendt, zal geregtigd zijn die op het brieven, pakketten,
postkantoor waar hij dezel ve post te la ten registreren of aan- enz.
teekenen, mits betalende de registratiegelden; doch die aanteekening zal niet worden aangemerkt alsof de Regering, of
de Postmeester-Generaal, of eenig beambte van het postkan- Postrn. Gener. noch
toor daardoor verantwoordelijk wordt voor het verloren gaan de Rege~ing verantvan eenigen zoodanigen brief, briefkaart, pakket of nieuws- wo~:deliJk
voor
1
blad, en alle zulke brieven, briefkaarten, pakketten of nieuws- ver es.
bladen zullen persoonlijk aan den postmeester of zijn vertegen woordiger moeten worden afgeleverd, op of tusschen
zulke dagen en uren als de Postmeester-Generaal van tijd
tot tij d zal vaststellen.
38. Geen brief wordt aangeteekend die niet aan alle Aangeteekende briezijden gesloten is, in dier voege dat het onmogelijk is hem v.:n moeten gesloten
te openen of op een of andere wijze iets uit te ligten, zon- ZlJIL
der den omslag te scheuren, of het zegel of een der zegels Inhou<l. mag niet op
waarmede de brief verzegeld is te verbreken of te schenden. brid vermeld worOok mag op den brief niet vermeld staat wat de brief be vat. den.
39. De ter aanteekening bestemde brieven worden op Register van aangehet postkantoor geboekt in een daarvoor bestemd register, teekende brieven.
inhoudende den datum van ontvangst, nommer, naam van
afzender, van hem aan wien geadresseerd en datum van verzending. De Postmeesters zullen van de ontvangst daarvan Kwitantie.
cene kwitantie geven aan den afzender, volgens gegeven
model.
40. W aar het in eenig geval tot de kennis van den Hoe te handelen
Postmeester of ander beambte van het postkantoor zal komen waar verm?ed wordt
..
d ' dat een met aangeof wanneer een Postmeester redehj ken grond van vermoe en teekende brief of
heeft dat een binnenlandsche of buitenlandsche brief of pakket geld of and er
pakk'et, niet aangeteekend zij nde, geld of andere kostbaar- kost ba~rheid bevat.
heden bevat zal die Postmeester verpligt zijn zoodanigen
brief of pakket te registreeren, en daarop het dubbele registratiegeld te laten betalen ; en dat bedrag zal door den geadresseerde bctaald moeten word en, v66r dat dezel ve aan
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hem afgegeven wordt tenzij die persoon v66r of bij de aflevering van den brief of het pakket dezel ve, in tegen woordigheid van den Postmeester of postbeambte zal openen en
blijkt geen geld of and ere kostbaarheden te bevatten; in
welk geval het regit>tratiegeld hem zal worden teruggegeven.
Aan wien aan ~etee41. De Postmeesters door wien aangetcekende brieven
kende brieven enz. ontvangen worden zullen die niet afgeven dan aan den
moe ten 'aiVorden
persoon aan wien zij geadresseerd zijn, of diens gevolmagafge1ever .
·
·
1{Wl'tant1e
·
tigde, en dan alleen na tee k en1ng
van zoo d amge
als daartoe wordt vastgesteld. De gevolmagtigde hierin verRegister van aange- meld, zal 1 ene behoorlijke wettige volmagt moeten overteekende brieven
handigen, ten genoege van den Postmeester. Alle aangeteevan elders ontkende brieven zullen onmiddelijk na ontvangst van elders
vangen.
.
11et daarvoor bestern d e regis
. t er.
geregistreerd worden 1n
Rekenschap van aan42. De Postmeesters zullen ten alien tij de rekenschap
gateek;nde brieven rnoeten geven van geregistreerde brieven door hen ontvan1oc~f/ ~~~~!~:!~~~r gen. Bij vermiss~n? van e.enen aanhgeteekdenden .hrief heeft .de
in geval aangetee- afzender eene CIVIe1e ache tegen em
oor w1ens verzmm
~ende brief verloren de brief verloren is geraakt. De Postmeester-Generaal en de
18
geraakt enz.
respectieve Postmeesters zullen alle maatregelen in hun be.
.
.
0 psporen van zoo- .
danige vermiste
re1k aanwenden 1n het opsporen van zoodamgen verm1sten
brieven.
brief.
Postvrij verzending
43. De verzending van iederen brief, briefkaart, pakket,
van teruggezonden enz. teruggezonden en gereadresceerd en naar elders binnen1ands
en geadresseerde
brieven er.z.
verzonden, zal postvrij naar de plaats z\jner bestem::ning gaan.
Hoe te handelen
44. Alle inlandsche brieven, boekposten of pakketten
waar in:andsche
gepost, waarop gedeeltelijk of in het geheel niet, door aanbrieve?, pakkett~~ hechting van postzegels is betaald, zullen geregel 1 verzonden
enz. met behoor~IJk
.{' l
d
d
d och voor
,. ,. d e a fi evermg
·
b'mnen d en
van zegels zijn voor- en a1ge ever wor en,
zien.
Staat, zal er dubbele betaling van briefport in geld geschieden voor hetgeen men alzoo verzuimd heeft vooruit to betalon, en de som alzoo te worden betaald zal op den brief
of het pakket worden geschreven of gedrukt door den Postmeester die dezel ve verzendt of aft evert.
Verzending en
10. Briefkaarten van wege den Postmeester-Generaal
inhoud van brief- uitgereikt zulle:n verzonden kunnen worden doch OI) de voor
kaarten.
zijde mag enkel het adres geschreven staan, en niets anders,
ook mag niet over het zegel geschreven worden. Op de
achterzijde zal de mededeeling geschreven of gedrukt kunnen
worden. Niets mag aan briefkaarten gehecht worclen, ook
mogen dez·lve niet worden gevouwen, gesneden of veranderd.
Wat ondn Boekpost
46. Onder boekpost worden begrepen de navohrende
wordt begrepen ·
.. 1n
· couverten open
t:>
ar t'k
1 e1en, we ll{8 b es1oten moeten ZIJll
aan
het einde vvor inspectie.
Handelspapieren.
a. Handelspapieren, die niet den aard van hrieven of
Wettelijke docuwerkelijke of persoonlijke correspondentiE! hebben;
menten. Copien van
documenten van wettelijke handelingen; stukken
acten.Vrachtbrieven
en facturen. Muziek.
opgetrokgen door publieke beambten; copieen of
Manuscript, enz.
uittreksels van acten, vrachtbrieven, vrachtlijsten,
facturen en andere handelsdocumenten; documen-
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ten van maatschappijen; allerlci soorten beschreven
muziek; het handschrift van boeken en and ere
letterkundige werken van publieken aard.
b. Gedru.kte papieren, zooals tijdschriften, bocken (in~ Tijdschriften, boegenaald of gebonden), brochuren bladen van mu- ken, brochuren.
ziek (gedrukt); gedrukte kaartj~s; pro(wen Yan Muziek, drukwerk,
t f
· 1
d h d
..
plate:1, portretten,
d ru 1~.''er{,
me o zon er et aar1 lJ behoorende teekeningen, lijsten,
schnJfwerk; gedrukte platen; portretten (wanneer enz.
n~et op glas of in ramen die glas bevatten); teeke~
nmgen, plannen, 1andmeterskaarten, lijsten, prospectussel'l, aankondigingen en bekendmakingen van
verschillenden aard, hetzij gedrukt, gegraveerd of
gelitografeerd, en in het algemeen alle afdruksels
verkregen op papier, perkament of lmart, door
drukken, lithograph~ren of ander werktuigelijk
proces, dat gemakkelijk herkend kan worden; en
verder al datgene wat noodzakelijk aan de voormelde artikelE:n behoort en tot de veilige overbrenging per post dienen kan; alsmede gedrukte,
gegraveerde of gelithografeerde circulairen, al zijn
die in den vorm van een brief.
47. Stalen of monsters van goederen, die in zichzelvenstalen, monsters
geen innerlijke waarde hebben, en waarvan de hoeveelheid enz.
'
niet zoo groot is, dat dezel ve eene verkoopbare waarde heeft
mogen als "staal" of "monster'' pakketten verzonden worden, doch hetzij open of ingesloten in zakken, moeten zij zoo
gebonden worden dat dezelve gemakkelijk los en vast gemaakt kun nen word en ter inspectie.
48. Pakketten mogen per post worden verzonden, doch Inhoud dcr
mogen niet bevatten: kruit, patronen, lucifers of and ere pakketten.
artikelen van ontplofbaren of gevaarlijken aard; levende
dieren of insecten; smerige of besmettelijke artikelen; visch,
v leesch of dergelijken; glas, messen scharen, naalden of
andere scherp0 of gevaarlijke instrumenten; vloeistoffen of
poeders (tenzij die zoodanig zijn ingepakt, dat daardoor geen
schadJ of nadeel aan de postbeambten of zaken den post
toevertrouwd, kan worden aangebragt). Alle zoodanige pakketten mogen niet worden verzonden en moeten door de
postbeambten worden geweigerd. Geen pakket bevattende Geen pakket mag
edelgesteenten, munten, geld, goud (ru w of bewerkt) of struis- goud, geld, of edelvederen mogen verzonden worden, tenzij tegen betaling van gtest~;nten ~etvattedn
.
.
.
enzlJ gereg1s reer .
bnevenport, behoorhjk gesloLen en gereg1s ree:rd.
49. Alle pakketten moeten geopend kunnen worden Pakkettt:n moeten
voor inspectie of voorzien zijn van eene verklaring door den geopend kunnen
c
·
a1zender
geteekend dat d ezel ve gee ne b neven
of an d ere ar t'1 worden ·
kelen, bevatten, onderhevig aan een hooger porto of strijdig
met de bepalingen dezer wet. Zij mogen niet meer dan drie Groote en gewigt
voet lang en een en ecn half voet breed cf dik zijn en van der pakketten.
niet meer dan zeven ponden gewigt. Ieder Postmeester is
geregtigd, indien er gron~.len voor suspicie bestaan, dat voor1
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melde bepalingen overtreden zijn, pakketten te openen en
zich van den inhoud te ovcrtuigen, in de tegenwoordigheid
van den afzender of cen getuige.
50. Als couranten of nieuwsbladen worden beschouwd
Couranten of
Nieuwsbladen.
alle dag-, week- en maandbladen welke op geregelde tijden
verschijnen; namelijk alle publication die geheel of grootendeels bestaan uit politiek of and er nieu ws, of artikelen daaromtrent of andere onderwerpen van den rlag met of zonder
advertentien; boven aan tle eer.3te bladzijde moet den vollen
titel en Jatum van publicatie gedrukt staan, en den geheelen
of gedeelte van den titel en datum boven aan ieder der
volgende bladzijden. B~jvoeg~els bij eene courant behoorende
Bij voegsels.
en met dezelve verzonden, worden niet geacht afzonderlijke
nieuwsbladen of couranten te zijn.
Hoe couranten
51. Couranten moeten verzonden worden zonder coumoeten worden ver· vert, enkel met een omslag open aan beido einden. Er zal op
zonden,
of in de courant, op of binnen den omslag geene medeMogen geen gedeeling, teeken, figuur of cijfer mogen zijn, anders clan de
schrift bevatten.
titel der courant, met de gedrukte namen van den drukker
of uitgever of afzender en het adres; ook zal niets in of met
het nieu wsblad word en ingesloten of het vergezellen.
Strafbepaling in
52. Ingeval eene courant op de post wordt gedaan in
geval van Couranten strijd met de voorgaande bepaling, zal dezelve verzonden
worden als brievenpost, doch indien de afzender bekend is,
za.l hij gestraft worden met eene boete, geen Vijf Ponden
Sterling te boven gaande of gevangenisstraf van eene maand.
Dien~t-Brieven.
53. Alle ambtenaren van den Staat zijn gerechtigd
hunne dienstbrieven of ofii.cieele correspondentie postvr~j te
verzenden; die brieven moeten bovenaan gemerkt zijn met
de woorden "In Dienst" en onderaan op do linkerzijcle van
couvert moet de naam en betrekking van den ambtenaar
geschreven of gestempeld staan.
Wat niet daarotH.1er
Acten van transport, verband of andere acten voor
begrepen.
Landdrosten gepasseerd en door hem aan den Registrateur
van Acten toegezonden, brieven van Baljuws en Geregtsboden,
behelzende zaken van private partijen en all0 correspondentie tusschen den W eesheer en de Landdrosten en tusschen
den Meester der Insolventen Boedelkamer en de Landdrosten,
private boedels betreffende, zijn aan het gewone briefport
onderworpen. 1)
Brieven en Couran54. Brieven, couranten en boeken van en naar het
ten van en naar
Krijgscommando in tiJ. d van oorlog en van militairen in
Kommando.
~
velddienst in deze Republiek zijn postvrij.
Correspondentie aan
55. Onderwijzers en Secretariss-:n van Schoolcommissien
Superin~.ende~~t van zijn geregtigd hunne correspondentie aan den SuperintendentOnderwlJS vnJ.
G eneraa 1 van 0 n d erWIJS,
..
· a 11een op h et on d enVIJS
.. bem1ts
trekking hebbende, postvrij te verzenden, met, inaehtneming
van de bepalingen vervat in art. 53 clezer wet.
Postmeester mag
pakketten openen.

1) Zie nu wet No. 19, 1887.
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56. Brieve~ geadresseerd in dionst aan hoofden van Brieven geadresdepartementen In hunne oflicieele capaciteit, door particu- sef'nl in dienst.
liere personen, mogen door den Postmeesier bij wien dezel ve Aan Hoofden van
..
d
d
..
'
.
Departementen.
gepost ZlJn verzon en wor' en; doch blJ de afievenng kan de
Postmeester door wien zoodanige brief wordt ontvangen
cische? dat ~ezel ve in zijne tegenwoordigheid worde geopend:
ten emde z1ch te overtuigen of de brief over o:fficieelo of
particuliere aangelegenheden handelt, en in het laatste geval daarvan rapport doen aan den bevoegden ambtenaar,
ter handhaving van art. 60 dezer wet. Ingeval een PoJtmeester echter redelijkerwijze vermoeden kan, dat brieven
als voormeld verzonden worden strijdig met de bepalingen
in dit artikel vervat zal hij de bevoegdheid hebben van
den afzender te vorderen, dat de inhoud aan hem wordc
vertoond.
57. Memories of petitien gerigt aan den HEel. Achto. Memories aan den
Volksraad of aan een Lid daarvan, met of zonder een be- Volksraad of lid.
geleidenden ·brief, zijn postvrij. Buiten op het couvert zal
gesch1 even moeten zlJn ''Memorie voor den Volkraad," en
ond.eraan den naam en woonplaats van dengene die dezelve
verzendt. Alle c01·respondentic van den Volksraad, door d.en
Secretaris gevoerd zal in dienst worden verzonden, overeenkomstig art. 53 dezer wet.
58. Indien de Staatscourant in een omslag gesloten, open Staatscourant wanaan beide einden, en met de worden "In Dienst," te zamen neer postvrij.
met deszelfs titel en naam van den drukker, daarop gedrukt, en bij het Generaal Postkantoor van het kantoor van
den drukker wordt ontvangen, zal zij van porto vrij zijn,
anders niet.
59. Bij voorkomende gelegenheden zal door ZHEd. den President. kan vrijStaatspresident vrijdom van postgeld kunnen vvorden toe- dom van porto vergestaan.
lJenen.
60. v\' anneer het blijken mogt dat am btenaren of anderc Strafbepaling waar
personen misbruik maken van het in dienst vcrzenden van ambtenaren private
brieven ir~ dienst
·
of pa11
( cetten, we11(e pn· vat e b e1angen b eva tt en, zu 1- verzenden.
b rreven
len zij voor eene regtbank worden beboet met eene boetc
van vijf ponden sterling niet te bovengaande, bij de eerste
overtreding, en bij herhaling door den bevoegden ambtenaar
worden vervolgd, wegens falsiteit of bedrog.
61. Alle onafgehaa1de brieven en pakketten welke naar Onafgehaalde ~Hie
het Generaal Postkantoor worden gezonden en die niet oor- 1vend '·1an 't bdmten.
..
ll
cl
d
an {Omen e.
spronkehjk binnen dezen Staat gepost ZIJn, zu en oor ·en
.
Postmeester-Generaal worden ovrrgezonden aan de bevoegde
authoriteiten van dat land waarin de brieven of pakketten
waren gepost. Alle zoodanige brieven en pakketten welke Onafgehaalde briebinnen d.ezen Staat gepost waren zullen in tegenwoordigheid ~er~ van 't binnenvan den Postmecster-Generaal of een beambte van het Ge- an ·
neraal Postkantoor dam·toe specinal door hem gelast worden
geopeucl en zooveel mogelijk aan de schrijvers worden teruggezonden; indien echter den naam en het ad res niet kunncn
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worden uitgevonden en dezel ve geen dokumenten of artikelen
van waarde inhouden, zullen zij worden verbrand ; wil de
schr~jver of zender dezelve niet weder terug ontvangen, dan
zullen zij naar het Generaal Postlmntoor worden teruggezonden en vernietigd.
Bewaring v. brieven
62. Alle brieven of pakketten geld of waal'de bevaf_tengeld enz. bevattende de, waarvan de geadresseerde of de zender niet lmn worden
uitgevonden, znllen voor den tijd van drie maanden door
den Postmeester-Generaal worden bewaard. Indien binnen
Hoe te handelen
waar die niet na
dien tijd geen navraag daarnaar gedaan wordt zullen de
drie maanden wor- brieven vvorden vernietigd en d8 inhoud verkocht of tot geld
den afgebaald.
gebragt worden op zoodanige wijze als de Post neester-Generaal zal bevelen en het bedrag met. eene lijst van bijzonderheden gedeponeerd worden bij den Thesaurier-Genera~l.
De zender van on63. De zender van een onafgehaalde brief of pakket,
afgehaalde brief
geopend onder bepalingen dezer wet, zal op n:mvraag moebetaald porto.
d
d
ten betalen de port- en andere gel en respectievelijk aarop
verschuldigd, indien dezelve niet behoorlijk gcfrankeerd was
bij de verzending, en in geval van weigering, zal hij indien
schuldig bevonden, eene boete betalen niet te bovengaande
twintig schilling sterling, en in eenige vervolging ter verkrijging der gezegde boete zal de persoon van wien de brief
of dat pakket verondersteld word te komen, voor de zender
daarvan worden gehouden, tenzij hij zal bewijzen, dat die
brief of dat pakket niet door hem gezonden werd.
Thesaurier voorziet
64. De Thesaurier-Generaal voorziet op aanvrage den
P. M. Generaal met Postmeester-Generaal met zooveel postzegels a18 door hem
zegels.
benoodigd zij n, en het is den Thesaurier-Generaal verboden
aan iemand anders postzegels af te geven <lan op schriftelijke order daartoe van den Postmeester-Generaal ontvangen.
Thesaurier houdt
65. De Thesaurier-Genaal houdt een afzonderlijk boek
zegelboek.
van alle voorhanden zijnde en uitgegeven postzegels.
P. M. Generaal
C6. De Postmeester-Generaal zorgt dat op alle postkanvoorziet postkan· toren postzegels verkrijgbaar zijn voor een iecler tegen betoren met zegels.
taling van het bedrag daarop uitgedrukt of door ZHEd. den
Zegelboek en ver- Staatspresident bepaald. Hij houdt een boek van ontvangen
slag aan Auditeur. en uitgegeven postzegels en doet maandelijks verslag aan
den Auditeur-Generaal.
Tijd voor het ver67. Het verkoopen van postzegels op de verschillende
koopen van post- postkantoren zal plaats vinde!l binnen de uren v'ln 9 tot
zegels.
12 in den voormiddag en van 2 tot 3 in den narniddag;
maar op postdagen worden geene postzegels later clan een
uur Yoor het vertrek der posten verkocht.
Vorm en waarce
68. De postzegels dragen het wapen der Zuid-Afrider rostzegels.
kaansche Republiek en de aanduiding der geldwaarde. De
soorten en kleuren van postzegels worden door ZHEd. den
Staatspresident bepaalcl.
Onbruikbaar maken
69. Ieder postzegel kan slechts eenmaal gebruikt worvan postzegels.
den en zoodanige zegels worden op het kantoor van afzen-
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ding onbruikbaar gemaakt. Brieven, couranten, enz., voorzien Hoe te handelen
van een of meer postzegels, die reeds eenmaa1 gediend heb- waar reeds g.ediende
ben of die vervalscht of beschreven zijn of waarop gedrukt zegels g.ebrmkt wor.
d ·
'
den, of zegels verlS word en gestel
1n handen der am btenaren be last met het valscht worden.
vervolgen van misdrijven, om te warden behandeld volgens
de in het volgende artikel voorkomende bepaling.
70. Indien iemand met voornemen om bedrog te p1egen Moedwillig afhalen
van een brief, paket of nieuwsblad, door de post verzonden, van zegels op brieeen zege1 afhaalt dat daarop geplakt za1 zijn, of moed willig ven :_ndz. geplakt, of
.
.
..
verwiJ eren van
van een vroeger gebrmkt zegel eemg merk zal verW~Jderen postmerk op zegeis.
dat daarop aan eenig postkantoor za1 gemaakt zijn, of des
bewust, zulk een postzege1 za1 uitgeven of gebruiken, zal h~j,
8chu1dig bevonden zijnde, onderhevig zijn aan eene boete
van niet meer dan veertig ponden sterling, of gevangenisstraf met of zonder h-:uden arbeid voor een tijdperk van
niet meer dan zcs maanden.
71. Zoo wie zich aan eenige van de volgende misdaden Strafbepaling.
za1 schuldig maken, za1 onderhevig zijn aan gevangenisstraf
met harden arbeid voor een tijd niet bovengaande zeven
jaren :a. Indien h\j eenig postzegel, couvert of postwissel Vcrvalschen, vHanin gebruik of gemaakt op gezag van ZHEd. den deren, namaken enz.
· den d ezer wet, za1verten,ofpostwissels
van postzegels, couStaatspres1·d ent voor d e doe1em
vervalschen, ve~anderen, namaken, of za1 helpen
die te vervalschen, te veranderen of na te maken,
of eenige nagemaakte of vervalschte postzegeJ,
couvert of postwissel gebruiken za1 afstaan of aanbieden, wetende dat die vervalscht is of met bedriegelij k opzet.
b. Indien hij op een plaat of eenig materiaa1 eenig Ongeoorloofd gravezegel, enz., voor de doe1einden dezer wet in gebruik, ren van zegels, enz.
za1 graveren, zonder gezag van ZHEd. den Staatspresident (het bewijs van het gezag za1 in dit geval op den beschuldigden persoon liggen).
c. Indien hij eenigen vorm, raam of ander werktuig, Maken of in bezit
waaraan eenige woorden, letters, cijfers, merken, hebben van vormen
·
·
d'1~ aan pap1er
· d at men enz.
waaraan woorstrcpen of d ev1sen
mgenaar
dPn, cijfers enz.
gebruikt voor zege1s of postw1ssels za1 maken, laten eigenaardig aan
maken of in zijne bewaring of bezit za1 hebben papier gebruikt
zonder wettige verschooning (waarvan
het bewijs vootr
~egells of
.
pos w1sse s.
op den beschuldigden persoon zal hggen) of wanneer eenig persoon zal maken, laten maken of
helpen maken, of in zijn bezit of bewaring ~~1
hebben zonder wettige verschooning (het bewiJS
waarva~ op den beschuldigde zal liggen) eenig
papier in de stoffe waarvan ec~ige '~?ord.en, letter.s,
cijfers, mm·ken) strepen of deVIsen ZIJ n, mgena~rd1g
aan het papier dat voor postzege1.s of postw1sse1s
gebruikt wordt, en bedoeld om d1e na te maken
of daarvoor door te gaan.
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d. Indien hij zonder wettige verschooning (het bewijt;
waarvan op den beschuldigde zal liggen) eenig
papier, waarop postzegels of geldorders of postwissels gedrukt zijn, v66r die voor publiek gebruik
zal uitgeven zijn, za.l koopen, verkoopen, verhandelen, ncmen, of in bewaring of bezit zal houdcn.
e. Indien hij tot eigen voordeel en doe], of met beTot eigen voordeel
of hedriegc1ijk gedriegelijk opzet, gebruik zal maken van eenige
bruik maken van
plant,
zegel of kleursel, verschaft door iemand die
eenige plaat, zegel
belast is met het vervaarJigen van zegels, kleurof kleursel enz.
sels of platen voor doeleinden dezer wet.
72. In zoodanige postkantoren als waar private brievrnPrivate brievenlokketten.
loketten door of van wege het Gouvernement z~jn opgerigt,
mogen die worden verhuurd tegen een j aarlij ksche betaling,
waarvan het bedrag door den Postmeester-Generaal zal worden bcpaald. De betaling zal vooruit moeten geschieden, en
de hu ur onderworpen zij n aan zoodanige voorwaarden als
de Postmeester-Generaal zal bepalen.
Verzenden van pri73. Personen langs een postweg wonende, mogen cen
vate postzakken.
private postzak hebben, waarin hunne briev. n, enz., van het
naaste postkantoor met de postkar mogen worden verzonden,
onder de volgende voorwaarden :
Zoodanige zak door
a. de zak moet worden verschaft door den persoon
particulier verschaft
die van dit voordeel wenscht gebruik te maken.
Jaarlijksche huur
b. Een huur van een pond sterling per paar zal daarer voor.
voor vooruit moeten betaald worden. In geval de
huurder echter verlangt dat de zak moet dienen
voor beide postkantoren aan het einde van den postwog, zal de huur dubbel zijn.
Zak te worden
c. De zak moot onderworpen worden aan de goedgoedgekeud door
keuring van den Postmeester en de huurder zal
P. J\L
zorg dragen voor behoorlijke middelen van sluiting
derzelve.
Huurder zorgt voor
cl. De huurder zal zorg moeten dragen dat de post bij
ontmoeting der post
deszelfs aankomst worde ontmoet voor de ontvangst en afievering der zak. In geen geval mag
de post worden opgehouden indien de huurder niet
gereed is.
P: IV~. Generaal kan
7 4. De Postmeester-Generaal mag zijne beambten of
u:treiken va:1 post- sommigen hunner magtigen postwissels uit te reiken voor
Wissels ma<>tJaen.
.
.
o o
sommen geen t1en ponden sterhng te bovengaande.
Staatspresident kan
7 5. ZHEd de Staatspresident heeft de magt zoodanige
regulaties maken
regulatien uit te vaardigen te veranderen of te wijzigen,
enz. aangaande postt b et rell
·
t ot d e postw1sse
' · 1-a d illll1lS
· · t ratw
· as
1 van t"d
wissel administratie. me
c nng
IJ
tot tijd noodig zal worden geoordeeld en het regelen van de
commissie te worden betaald voor de uitgifte van postwissels.
Alle zoodanige regnlatien door ZHEd. den Staatpresident
gemaakt, zullen bindend en beslissend zijn voor alle ambtenaren van het postwezen en voor bela.nghebbonden aan wien
postwissels respectievelijk zullen geg;even of uitgereikt worden,
Verkoopen, koopen,
nemen of in bezit
bebben van postzegels of geldorders,
v6or die voor pn·
bliek gebruik zullen
zijn uitgegeven.
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en de gezegde regulation zullen in alle opzichten dezefde
kracht en uitwerking hebben als waren zij in deze wet opgenomen en begrepen.
76. Alle brieven, pakketten of pakjes, verondersteld Openen van brieven,
wordende kostbaarheden of verkoopbare artikelen te bevatten pakketten enz. ver· st riJ"d me t of m
· ovcrtre d'mg van eemge
· 'onderf'teld
kostbaar·
· ts m
· h ou d en d e 1n
ot. 1e
, t
b
11 e-1uen enz.
''1 · k
d
e
ewet b etrekl{e11J { m omen e regtcn of orders gegeven onder vat ten.
gezag dier wet, of die gepost zijn met het doel om de daarop
verschuldigde gelden te ontduiken, zullen in tegenwoordigheid van den pemoon aan wien zij geadresseerd zijn, of
zijn wettigen vertegen woordiger, word en geopend en de
daarop verschuldigde invoerregten, door den postmeester worden ingevorderd, v66r de aflevering. De postmeester zal op Kennis aan persoon
ontvangst van zoouanige brieven, enz.~ voormeld, daarvan aan wien geadresonmiddelijk kennis geven aan den persoon aan wien zij ge- seerd.
ad resseerd zij n.
77. Indien wegens een grooten toevloed van cor:;:espon- Brieven gaan voor
den tie of boeken het verzenden der brieven mogt worden pakketten in geval
vertraagd door de geheele post zonder onderscheid te ver- toevloed v~n cor'
.
respondenhe.
zenden, mogen pakketten tot een volgende verzendmg warden teruggehouden. Pakketten zullen ook niet verzonden
worden naar zulke kantoren, waarheen de gelegenheid het
niet toelaat en de postmeester van het na:-tste postkantoor,
waarheen zulk een pakket gezonden wordt, zal aan den goadresseerde daarvan kennis geven.
78. ZHEd. de Staatspresident zal van tijd tot tijd, in Postregelingen of
overleg met den Postmeester-Generaal, postregelingen of con- Oonventies voor
·
·
d e welke doeleinden
ventws
mogen ma k en of veran d eren met d c b evoeg
authoriteiten van het buitenland of andere staten voor de
volgende doeleinden:
a. Voor het uitreiken en de betaling van postwissels PostwisselP.
tusschen deze en andere staten.
b. Voor het verzenden naar eenige plaats buiten dezen Verzenden van
Staat van brieven, pakketten, b1 iefkaarten, nieuws- brieve~ enz. vrij
. l
..
b . f
t f
l
van bnefport.
bl a d en of postw1sse s, VflJ van r1e por , o vo gens
zulke termen aangaande het postgeld of boete bij
de afleving te worden betaald en omtrent de toepassing daarvan volgens overeenkomst.
c. Voor het bepalen en de in vordering van port en Invordering van
andere gelden op brieven, briefkaarten, pakketten port euz.
en nieuwsbladen vervoerd tusschen dezen en eenigen
anderen Staat.
d. Omtrent de verdeeling en onderlinge verantwoor- Ver?eeling en oncling en betaling van gelden onder cenige overeen- derlmdf?e verant-d
.
woor mg v. gel en.
komst mgevorderd.
e. Voor doeleinden vermeld in afdeelingen c en d, met Ingeval van brieven
betrekking tot brieven briefkaarten pakketten en enz. ;Joor een ande.
:
'
d
S
ren Staat verzonden
n1euwsbladen door m1ddel van een an eren ~ taat of ontvangen naar
of Kolonie verzonden of ontvangen naar of van of van een ander
eenig deel der wereld.
deel der wereld.
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Betalinf!: van postf. Voor de betaling (ten volle of anderzins van portgelden, brieven enz,
gelden verschuldigd op brieven en pakketten.
Proclamatie door
79. Zoodra eeuige postregeling of conventie onder geStaatspresident van zag dezer wet zal gemaakt zijn, zal ZHEd. de Staatspresipostconventie.
dent eene proclamatie mogen uitvaardigen een tijd vasstel-

lende waarop zoodanige regeling of conventie van kracht
zal zijn, en van en na zulk een tijd zullen de portgelden
en regulatien daarin vermeld worden opgelegd, betaald en
inachtgenomen.
Afschriften van Con80. Afschriften van alle conventies en overeenkomsten
venties en Regula- tusschen ZHEd. den Staatspresi lent en de bevoegde authotien
voor Volksraad
. ·
te worden
O'elegd. nte1ten
van an d ere Stat·en aangegaan, a 1sme d e a £se h n'ft en
o
van alle regulatien of orders door ZHEd. den Staatspresident onder bepalingen dezer wet uitgevaardigd, zullen in de
eerstvolgende zitting daarna voor den Volksraad worden
gelegd.
Zondcr authorisatie
81. Behalve de Postmeester-Generaal zal niemand gevan P. l\1 Generaal regtigd zijn de postzakken, postbussen, of postpakketten te
mogen geen postl
..
f
k zon d er d e vereisc
· 11te
zakken enz. geopend openen, 1etz1J op weg o waar oo
worden.
authorisatie van den Postmeester-Generaal, zullende een ieder
die zich hieraan schuldig maakt gestraft worden met van zes
maanden tot drie jaren gevangenisstraf met of zonder harden
arbeid,
Straf voor het ver82. Ieder die de posten op weg zijnde opzettelijk in
hinderen der posten. hunnen voortgang verhindert, of aan wiens schuld het te
wijten is, dat de posten in hunnen voort,gang worden verhinderd, zal beboet worden met eene boete van Vijf Ponden
Sterling voor ieder uur oponthoud of gedeelte daarvan of
bij wanbetaling, met gevangenisstraf van ten hoogste een
maand.
Personen en Veld83. Ieder pri vaat per soon en bijzonder ieder Veldcorcornet verpligt ver- net of assistent Veldcornet zal verpligt zijn, het vervoer van
voer
der posten te d e pos t en zoovee1 moge l"k
· d'1en noo d'1g
bevorderen.
IJ t e b evor d eren en m
b2hulpzaam te zijn waar het vervoer door omstandigheden
gestremd is.
Straf voor het ope84. Indien het kan bewezen worden dat brieven, enz.,
nen ofontvreemden door een postambtenaar geopend of ontvreemd ziJ·n, zal zulk
van brieveu enz,
door postambteambtenaar dadelijk van zijn ambt ontslagen en met gevannarm.
genisstraf met of zonder harden arbeid, voor den tij d van
twaalf maanden tot vijf jaren gestraft worden.
Verdere Strafbe-·
85. Ieder die zich schuldig maakt aan een van de volgenpaling.
daden of misdrijven, zal, indien daarvan overtuigd, onderhevig zijn aan eene boete van niet meer dan Twintig
Ponden Sterling, of tot gevangenisstraf met of zonder harden
arbeid voor een tijdperk van niet meer dan zes maanden.
Schrift of medea. Als hij in een postkantoor een pakket of boekpost
deeling in pakket
zal werpen of in of op hetwelk of op het couvert
of boekpost.
daarvan een brief of mededeelidg zal zijn, niet bij
deze wet toegelaten of moedwillig op de buiten
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kant van een pakket eene valsche opgave van den
inhoud er van zal schrijven.
b. Als hij moed willig eene plaats bestemd voor de Beschadigen van
ontvangst van brieven, enz., zal misvormen, breken plaats of bus be~
of beschadigen, of in eene bus bestemd voor de stemd voor brieven
ontvangst van brieven, eenigerlei zelfstandigheid enz.
zal plaatsen waardoor schade kan worden aangebragt aan een brief, briefkaart, pakket of nieuws~
blad of het personeel van het postkantoor;
c. Als hij een brief, briefkaart, pakket of nieuwsblad, Terughouden, ver~
dat aan iemand anders behoorde te zijn afgeleverd, bergen.. vernietigen
of een postzak, ldst, brief, briefkaart, pakket of van bnef, pakket,
·
bl a d , d at door hem of iemand anders zal enz.
n1euws
gevonden zijn, terughoudt, verbergt, houdt of vernietigd:
d. Als hij onder valsche voorwendselen of beweringen Ow1er valsche vooreen postmeester of ander beambte van het post- wendsels een postkantoor beweegt hem een brief briefkaart pakket be~mbte te bewegen
bneven enz. aan an.
.
'
.
'
0~ n1eu wsbad met aan hem gengt, te overhan- deren geadresseerd,
d1gen.
af te geven.
86. Alle binnenland ·che posten (behal ve waar die door Contract voor 't
inboorlingen gedragen worden) worden vervoerd onder con~ vervoer der posten.
tract; gesloten voor een tijd van vijf achtereenvolgende jaren,
tenzij ZHEd. de Staatspresident een korteren termijn mogt
be pal en. Het Gou vernement behoudt echter het regt het
contract met een kennisgeving van vier maanden op te zeggen.
87. De posten zullen vervoerd moeten worden op zoo~ Tenders te worden
danige wijze als bij aanvrage van tenders bepaald. De aangevraagd.
aanname van den tender is onderworpen aan de goedkeuring
van ZHEd. den Staatspresident en het contract wordt van
wege de Regering door den Postmeester-Generaa] aangegaan.
88. De postcontrac~anten zullen verpligt zij n de post te Vervoeren der posvervoeren van het eene postkantoor naar het andere binnen ten door contractant
den in het contract bepaalden tijd en zijn gehouden alle op
hunne postweg gevestigde of nog te vestigcm postkantoren
of postagentskantoren aan te doen voor ontvangst en afgifte
van postpakketten, zullende de tijd van oponthoud door den
Postmeester-Generaal worden bepaald.
89. Door den Postmeester-Generaal zullen in zake van Late aankomst der
te late aankomst der posten geene verschooning hoe ook posten.
genaamd worden in aanmerking genomen, anders dan op~
onthoud door volle ri vieren, spruiten enz., of oorzaken van
stormen, waardoor het den postcontractant feitelijk onmogelijk was door te gaan, zonder gevaar van postzakken te
verliezen, welke verschooning echter ten genoege van den
Postmeester-Generaal, des noods door beeedigde verklaring
moet worden bewezen. In alle andere gevallen zal de boete Boete.
bij contract vermeld streng worden toegepast en bij herhalingen worden verdubbeld. De boete zal echter voor de eerste te
late aankomst geen Een Pond Sterling per uur te boven gaan.
2
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wanneerwegens late
90. Onaangezien de bepalingen in de voorgaande artiaankomst der post kels vervat, zal de Postmeester-Generaal het regt hebben,
P?stm Genderaal indien de postcontractant drie achtereenvolgende reizen in
meuwe
. . d e post b'1nnen d en b epaald en t''d
vragen. ten ers mag gebreke bhJft
IJ over to
brengen, dadelijk tenders te vragen voor een nieuw contract
voor het vervoer der bedoelde post, en zal eenige schade
daardoor aan het Gouvernement veroorzaakt door den in gebreke zijnden contractant of zijne borgen worden geleden.
Verdere gronoen
91. Ingeval een postcontractant, bebalve te ]ate aanvoor het opzeggen komst, over het algemeen blijken geett van voortdurende
van contract.
achteloosheid in het nakomen zijner verbindten~s, het bezigen
van slecbte, ongeschikte rijtuigen of paarden, slechte bedienden, enz., za1 de Po:::tmeester-Generaal, met toestemming
van ZHEd. den Staatsprm-ddent: het regt hebben het contract
dadelijk op te zeggen, zonder dat daartoe eenig bewijs of
vorm van proces noodig zal zijn, en of van de borgen van
den contractant de verdere uitoefening van het contract te
vorderen of nieuwe tenders te vragen, waarvan het hooger
bedrag der aannemingssom en de gemaakte kosten op de
ingebreke zijnde contractanten of hun borgen zal worden
verhaald.
92. De postrijder of drijver za1 met een hoorn moeten
PostrijJer moeten
met hoorn zijn
moeten voorzien zijn, om daarmede het vertrek en de aanvoorzien.
komst der post bekend te maken; alsmede om langs den
weg aan drijvers van rijtuigen kennis te geven om voorStraf voor personen ziening te rnaken dat de post niet wordt opgehouden. Indien
die nieL ruimte ma- na het tijdig blazen van den hoorn personen weigeren de
ken voor'tpasseeren noodige ruimte te geven voor het passeeren der post zal
der post.
d
.
'
e bepa1mg van art. 82 dezer wet op hen kur..nen worden
toegepast.
Straf voor postrij93. Wanneer een postrijder in de vervulling van zijne
ders die zich in
pligten zich :::chu1dig maakt aan dronkenschap of misbruik
dienst aan drank van ster1{en d ran k , of zw
· h za1 op h ou d en langs d. en weg
overgeven.
zonder wettige verhindering, waardoor de post niet op den
bepaa1den tijd hare bestemming bereikt, za1 hij, na overtuiging, onderhevig zijn aan eene boete, geen tien ponden
sterling te bovengaande, of eene gevangenisstraf geen drie
maanden te bovengaande, met harden arbeid. Dit verhindert
echter niet dat de contractant onderhevig b1ijft aan boete,
in art. 89 dezer wet bepaald.
Aansprakelijkheid
94. De postcontractanten en hunne borgen z~in persoonvan contractanten of1ijk aansprakelijk voor alle schade en verliezen welke door
bo:gen voor nalatig- hun toedoen, nalatigheid of achteloosheid van hen of hunne
he1d enz.
·
· 1eu
on d ergesch'kt
1 en, aan b neven,
pakketten of andere art1ke
·mogten worden veroorzaakt en zullen die schaden en ver1iezen, hetzij door het Gouvernement of door private partijen,
op hen kunnen worden verhaald.
Contracten verpligt
95. De postcontractanten zullen de posten moeten verposten te vervoeren voeren langs den bijzonderen weg in het contract vermeld
langs bepaalden weg h
l l
'
· oewe c e Postmeester Generaal de magt heeft die te ver-
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anderen, zoolang de distantie niet aamnerkelijk vermeerderd Postm. Generaal kan
wordt. Zij · moeten zich onvoorwaardelijk onderwerpen aan dit, en tijd van verde tijdsveranderingen voor het vervoer der posten, onver- voer veranden.
schillig of clat vervoer bij dag of bij nacht moet plaats vinden, van wege het Gouvernement bepaald wordende zonder
daarvoor bijzondere vergoeding te kunnen eischen. '
96. \Vanneer binnen een uur nadat de post moet ver- Regt van postmees
trekken de postkar of postwagen niet. voor het postkantoor ter om anderen kar,
is , zal de postmeester van uat kantoor gereotigd
ziJ'n
om wagen
b
•
huren en paarden te
·
kar, paarden en drij ver te huren, welke de post zal vervoeren voor rekening van den contractant en zullen de
kosten van de aannemingssom worden afgetrokken: zonder
dat de in gebreke zijnde contrac1-ant daartegen in verzet zal
knnnen komen, behoudens andere instructies, in bijzondere
gevallen door den Postmeester Generaal aan den Postmeester
te geven.
97. Ingeval het bij aankomst eener postkar aan den Rapport aan Postm.
Postmeester blijkt dat niet alle postzakken, postpakketten, ~enera~~ waar
of andere artikelen tot de post behoorende, overeenkomstig oehoorhJk ge.tal
. ZIJn,
..
pos zakken
cl e t lJ"dl"IJS t aanweZig
zal cl e p os t meester d aarvan d a d el"k
IJ aanwezig
is. met
rapport doen aan den Postmeester Generaal, en zal de in Boete opgelegd in
gebreke zijnde postcontractant
door den Postmeester Generaal zulkt
getvaltop
.
cGn rac
an .
voor elke verm1ste postzak, pakket, enz., worden beboet met
eene boete geen vijf en twintig ponden eterling te bovengaande, tenzij de contractant genoegzaam bewijzen kan, ton
genoege van den Postmeester Generaal, dat zoodanig verlies
is ontstaan door van hem ( contractant) of zijne ondergeschikton gcheel onafhankeE~ke onvoorziene omstandigheden.
De postcontractant en dicns borgen zullen nogthans, volgens Verdere amsprakeart. 94 dezer wet, aansprakelijk zijn voor aJle schade en vcr-lijkheid van post. d aard oor ge1ed en.
contraktanten.
11es
98. Bij het vtrtrek eener post zal door den Postmeestor Opmaken en overcone behoorlijke tijdlijst aan den postrijder worden over-I:~ndigen a?:n r.osthandigd, vermeldende dag en nur van vertrok der post on nJder van tiJdhJst.
het getal postzakken on pakketten, met opgave van den
naam der plaats hunner bostemming. Deze tijdlijst zal door
iederen Postmeester of Postagent bij wiens kantoor de post
stilhoudt worden afgeteekend, ver:Y'eldende tijd van aankomst en vertrek en het afncmen of bij voegen van postzakken of pakketten.
99. Het zal den postcoutractant of zijncn postrijdor Poskontractant of
niot gooorloofcl ziJ'n brievon couranten of pakkctten buiten rijder wm:neer ver' .. d l
d
d
t
t
boden bneven enz.
do post mode te nemen, tenziJ eze vc oor e pos mees ers mede te nemen.
of postagenten zijn overhandigd. Betaa1de brieven kunnen
echter door hen worden vervoord, maar moeten aan den
postmeester of postagent van het oerstvolgend kanto?r wordon afgegeven. 1~enjgc overtreder van dezo bepalmg. zal Boete.
boboot kunnen worden met cone boetc van een pond sterlmg.
100. Er mogen met de posten goene voorwerpen wor- Ontplofbare voordcn vervoerd, waardoor brand of ontploffing kan ontstaan, werpen.
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of door breking van fiesschen als anderzins schade kan
worden aangebragt.
Vervoer v. kantoor101. De postcontractanten zijn verpligt kantoor- en
en schrijfbehoeften schrijfbehoeften voor de Gouvernements kantoren in de
voor Gouvernement. buiten districten met de post te vervoeren, zonder daarvoor
eenige bijzondere betaling te kunnen eischen.
Open houden van
102. De postcontr:;tctanten zullen wanneer daartoe een
plaats voor ambte- uur voor het vertrek der post wordt kennis gegeven, eene
naren of anderen
plaats open moeten houden voor eenig ambtenaar ofprivaat
~=r~~;~r~a;. wege persoon, die op last van de Regeering met de post moet vertrekken, zonder eenige vergoeding daarvoor te ontvangen.
Niemand zal echter van dit recht gebruik mogen maken
zonder schriftelijke order van den Staatssecretaris.
Betaling van aan103. De aannemingssom zal door den Thesauri er Gene~emings~om door raal aan den Postmeester Generaal warden uitbetaald, minsThesauner Generaal. tens eenmaal in de drie maanden. De Postrneester Generaal
zal echter geene uitbetalingen doen voor dat alle verbeuroe
boeten en aEe andere gelden door den postcontractant door
het niet nakomen der bepalingen van zijn contract verschuldigd, zijn afgetrokken.
Borgen te worden
104. De postcontractanten zullen bij het sluiten eener
gesteld door post- overeenkomst met den Postmeester Generaal twee gegoede
con tractan t.
borgen stellen (ter goeder naam en karakter bekend staande
personen) gedomiliceerd binnen dezen Staat en ieder eigenaar van onbelast vast eigendom, minstens ter waarde van
£500 (vijf honderd ponden sterling), binnen dezen Staat gelegen, welke voor den contractant, ten behoeve van den Staat en
ook ten behoeve van private partijen, die door verlies van brieven of postpakketten schade komen te lij den, zich zoowel gezamentlijk als afzonderlijk, verbinden alle schade en verliezen,
welke door nalatigheid of onwil, of welke andere oorzaak ook,
door of van wege den contractant zijn te weeg gebragt, enter
vergoeding waarvan de contractant blijken zou niet bij magte
te zijn te zullen vergoeden, en ingeval de contractant, voor wien
zij borg staan, in gebreke mogt blijven de bepalingen van zijn
contract na te komen, ten gevolge waarvan het contract door
den Postmeester-Generaal zou warden opgezegd, zij daaraan
zu]en voldoen alsof zij die verpligtingen ieder voor zichzelven hadden aangenomen. Terwijl, indien de PostmeesterGeneraal het beter mogt oordeelen onder bepalingen dezer
wet, voor het verdere vervoer der post, nieu we tenders te
vragen, zij ook daarmede genoegen zullen nemen en alle
schade en verlies, daardoor veroorzaakt, zullen vergoeden.
Geen brief voor
105. Geen brief zal voor huurgeld of belooning vervoerd
belooning te word en warden anders dan door de post en geen brief zal vervoerd
vdervoertd d~n door warden door een rijtuig voor het publiek vervoer van pase pos en m post.
b .
.. .
kantoorzak.
s~g1ers ge rmkt, of het moet ZIJ11 In een postkantoorzak,
dw daarmede vervoerd mag warden ; die een brief met zulk
een ~ijtu!g of anders dan door de post verzendt of vervoert,
en die ziCh voor de betaling daarmede belasten zal, zal in-
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dien schuldig bevonden aan gezegd vervoer, onderhevig zijn
aan de betaling eener boete van niet minder dan tien ponden sterling voor iederen vermelden b1ief. Niets in dit Uitzondering
artikel begrepen zal zich uitstrekken tot brieven omtrent hierop.
verzonden goederen die daarmede moeten worden afgeleverd,
of omtrent handelingen of pleitredenen in een geregtshof,
verklaringen of attestatien, noch tot een brief verzonden
door iemand omtrent zijne private zaken of tot een brief
verzonden of overgebragt naar of van een postkanbor.
106. In eenige vervolging voor eenige misdaad of over- In geval van Crimitredmg gedaan ten opr.igte van eenige postzak, brievenbus, ~e~le r;rvo1gintg is
of pakket, of brief, briefkaart of nieuwsblad per post ver- ~=w~·~n °J~t ~1 ete
zonden, of eenig eigendom, gelden, geldorders of postwissels eigendomsregt bij
onder beheer en bestunr van den Postmeester-Generaal; ofden Postm: Ge~eraal
·
. berust
of m isZlJn
wanneer eemge
cl aa d za1 ZIJ·· n be drev en of ge d aan met eemg
wetti"' bezit
enz.
boos, schadelijk of bedriegelijk doel, hebbende betrekking
op, of die het postwezen of eenig eigendom, gelden of postwissels aangaan, zal het voldoende zijn te verklaren dat het
eigendomsregt bij den Postmeester-Generaal berust, of in
zijn wettig bezit is, en eenige misdaad alzoo begaan, gedaan
is met opzet om den Postmeester-Generaal te benadeelen of
te bedriegen, zonder zijn naam te vermelden.
107. Wanneer eenige boete opgelegd onder de bepalin- Bij niet betalen van
gen dezer wet niet dadelijk betaald wordt zal het Hof dat ?oete zal de persoon
.
d hee f t seh u ld'1g b evon d en, ge1asten
'
d at h''IJ 111
. de m
gevang;.!ms
gezet
zoo 1eman
worden
voor niet
gevangenis wordt gezet, voor een tijd van niet langer dan langer dan 12
twaalf maanden, en die persoon zal in bewaring blij ven, maanden.
tenzij de boete hem opgelegd betaald wordt.
108. Alle wetten in strijd met de bepalingen dezer w.JtTegenstrijdige
worden bij deze herroepen, behalve contracten aangegaan ofwetten herroepen.
overeenkomsten gesloten voor het vaststellen dezer '\vet.
109. Deze wet zal in werking treden dadelijk na pu- In werking treden
blicatie in de Staatscourant.
der wet.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
b

\V. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 21 Mei 1886.
Schedule.

SCHEDULE (ART. 35).

BINNENLANDSCH POSTTARIEF.

Op de post gedaan ter aflevering binnen dezelfde
Brieven.
stad of dorp, voor ieder half ons of gedeelte
daarvan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Een Penny.
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Op de post gedaau ter afievering door een ander
postkantoor binnen den Staat, voor ieder
half ons of gedeelte daarvan . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nieuwsbladen.
Voor ieder nieu ws blad van niet meer dan vier
onsen gewigt .•.....................................
Briefkaarten.
Voor iedere briefkaart .................................
Boek- en monsterp. Voor iedere drie onsen of gedeelte daarvan ......
P~\kketten.
Ieder pakje van niet meer dan vier onsen gewigt ...
Voor iedere vier onsen daarboven of gedeelte
daarvan . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registratie.
Voor het registreren van ieder afzonderlijk artikel

Twee Pence.
Half Penny.
Een Penny.
l!Jen Penny.
Drie Pence.
Drie Pence.
Zes Pence.

WET No. 2, 1886.
TOT WIJZ[GING VAN WET No. 8, 1881.

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Edel Achtb.
Volksraad, art. 380, d.d. 31 Mei 1886.)

ART. 1. Art. 4 van \Vet No. 8, 1881 1) wordt. hierbij
gewijzigd als volgt : Geneeskundige zonIemand die zonder licentie
der. Iicentie geen. Verloskundi()'e hulp verleent en
.
ache voor beloomng
b

te hebben Genees-, Heel- of
voor zijne of hare diensten
d
beta1mg vordert, zal geen aanspraak kunncn rraken op e
bescherming der wet tot verhaal van belooning voor zijne
of hare diensten.

Welke Pharmacopeia te worden
gebruikt.

2. Art. 12 van \Vet No 8, 1881, wordt gewijzigd als
volgt:Alle Apothekers, Chemisten en Drogisten of verkoopers
van Medicijnen zullen hunne Medicijnen klaar maken volgens zulke Pharmacopeia als door den Geneeskundige bij
recept wordt voorgesch'!:even.
3. Art. 13 wordt hiermede opgeheven.

S. J. P. KRUGER,
Staa tspresident.
\V. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gou vernemen tskan to or,
Pretoria, 17 J unij 1886.
1) Zic Wetboek bl. 990; en Wet No. 12, 1886 infra.
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WET No. 3, 1886.
OP HET VAN KRACHT ZlJN VAN SERVITUTEN.

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Edel Achtb.
Volksraad, art. 516, d.d. 12 Juni 1886.)
ARTIKEL 1. Indien v66r het in werking treden dezer Registratie van serwet in een koopkontrakt of ander schriftelijk dokument een vituten e.1? binnen
servituut is verlecnd, zal zoodanig servituut van kracht zijn, welken tlJd.
mits het dokument~ of een behoorlijk door den Registrateur
van Akten gecertificeerde kopie er van, binnen den tijd
van twee jaren, in het registratie-kantoor geregistreerd of
gevoegd zal zijn bij het transport van het eigendom, waarop
het servituut bestaat, al maakt het transport zelf geen melding
van genoemd servituut. Mondelinge kontrakten waarbij Mondelinge konservituten zijn verleend, zullen in den hierbov~m genoemden trakten van sevituut
tijd moeten in schrift worden gebracht en ter registratie
worden aangeboden.
2. Geen servituut, verleend na publicatie dezer wet, zal Geen servituut van
van waarde zijn tegenover derde personen, tenzij in het ~aarde tege1;_oyer
transpor.t van het eigendom, waarop het servituut beetaat, tr~r~8e 110' 1.~enziJ_ Inld
·
p
venne '
· serVItuut
·
b eh ...,or]"k
zoo d amg
IJ
verme ld en b esch reven IS.
3. Deze wet, we1ke alleen kracht van wet heeft op ser- In werldng treden
vituten uit kontrakten ontstaan, treedt in werking zes maanden d 8 r wet.
na publicatie in de Staatscourant.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
W. EDUARD BOK,
Staa tssecretaris.
Gou vernementskantoor,
Pretoria, 1 D J uni 1886.

No. 4, 1886.

BIJLAGE
tot de bestaande Regulatien der vroeger verkeerdelijk genoemde Transvaalsche Troepen, nu te lezen "Rijdende
A rtillerie en Politiecorps der Z. A. Republiek.

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluitvan den E. A.Volksraad,
art. 548, d.d. 17 Junij 1886.)
N ADEMAAL het wenschelijk gebleken is bepalingen te
maken tegen het leggen van beslag op soldijen, toekomende
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aan officieren of manschappen der Artillerie en Politie der
z. A. Republiek, zoo is het dat hierbij vastgesteld wordt
als volgt:Geen beslagopsoldij
ARTIKEL 1. Geen beslag hoegenaamd zal worden verleend
aan of gedoogd op gelden berustende onder den Thesaurier~nder-offim~ren. of Generaal of eenig ander ambtenaar, en bestemd om als soldij
hd
der art1llene of aan eemg
. on d er-o ffi Cier
· of manse h ap d er A r t'll
·
p 1' ·
politie.
1 ene en o 1tle
van de z. A. Republiek te worden uitbetaalcl.
Komdt.-Generaal
2. Op de in art. 1 bedoelde soldijen zal door den
kan korting van Kommandant-Generaal korting kunnen worden verleend
soldij verleenen.
ander de bepalingen, in de volgende artikelen vastgesteld.
Appel naar Uitv.
De partij, die ontevreden is met de beolissing van den
Raad.
Kommandant-Generaal, zal zich ter eindbeslissing kunnen
wenden tot den Uitvoerenden Raad.
Schuld moet 1 jaar
3. Geen korting kan worden gevraagd dan voor eeiJ.
oud zijn.
schuld, die minstens een jaar oud is.
Geen kortingv. hotel
4. Wegens verteeringen en gemaakte schulden in hotels,
of kantien rekening. kantiens of drinkhuizen zal nimmer korting worden verleend.
Wanneer korting zal
5. Insgelijks zal geen korting verleend worden voor
worden verleend interest, dan alleen in het geval van voorgeschoten of gevoor interest.
leencle gelden, waarvoor een schriftelijke verbintenis is aangegaan, waarbij het betalen van interest uitdrukkelijk bedongen is geworden.
Geen korting waar
6. Geen korting zal mogen verleend warden op de
onder-officieren of soldijen van onder-officieren of manschappen die zich te
manschappen te
velde of op kom- velde, op kommando of in den oorlog Levinden.
mando zijn.
De schuldeischers zullen de terugkomst van zulke onderofficieren of manschappen rnoeten afwachten tot het instellen
of voortzetten hunner eischen.
Verleende korting
De kortingen, die reeds verleend mochten zijn · v66r het
geschorst waar on d.- te velde, naar kommando of oorlog trekken der respectieveoffic. opof kommando
manschap-l"k
. d er-o ffi Cieren
·
pen
lJ e on
of manschappen, zu11en op h ou d en gezijn vertrokken.
durende dien tijd, tenzij de Kommandant-GeLeraal anders
mocht beslissen.
Hoe aanzoek te do en
7. led er die eenige korting ten laste van een onder offici er
om korting te
of een der manschappen zou willen vragen, zal zich ten dien
erlangen.
einde bij verzoekschrift moeten wenden aan den KommandantGeneraal, daarb~j opgevende den naam en den rang van zijn
schuldenaar, met voldoende bewijzen der schuld en der wijze
en den tij d waarop die is aangegaan.
Wie geene Iwrting
8. Geen officier, onder-officier of manschap zal ten laste
kunnen aanvragen. van een anderen onder-officier of manschap eenige ko:rting
kunnen aanvragen.
Komdt.-Gen. moet
9. De Kommandant-Generaal zal den onder-officier of
bfetrokkhenond.-offic. manschap, ten wiens laste de korting gevraagd wordt daaro man ooren alvot
.
..
'
rens korting toe te om rent .In ZlJ n belangen hooren.
staan.
. ~nd1en dez~ de wettigheid der schuld erkent, of anderszins In de kortmg toestemt, zal die dadelijk verleend kunnen
worden.
toekomen~e
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Wanneer hij echter de schuld weerspreekt en de Kom- Illiquide eischen
mandant-Generaal, na het inwinnen van alle zoodanige in- worden naar gewoformatien als hij zal noodig oordee1en, den eisch illiquide nen rechter ver· d en, za1 h..IJ d en persoon die om korting vraagt wezen.
mocht b ev1n
verwijzen raar den gewonen rechter.
10. Wanneer door den Kommandant-Generaal aan eeni- Stilzwijgen van
gen onder-officier of manschap een bepaalde termijn zal zijn onderofficierofmanvoorgeschreven, om nopens een ten zijne laste gevraagde tsch?-P kan alls erl·dkenf · _('
·
ems van se 1u
· h
korting te b enc ten o In10rmatlen te geven, en zoodanig worden beschouwd.
onder-officier of rnanschap nalatig mocht blijven aan zijno
verplichting in dezen te voldoen, zal zijn stilzwijgen als eene
bekentenis van de wettigheid der schuld aangemerkt en de
korting dadelijk verleend kunnen worden.
11. \Vanneer de Kommandant-Generaal nadere informa- Bij verzuim van
tien van den persoon die korting vraagt, mocht verlangen, nadere informatie te
· ge b re k e bl"ft
verschaffen
wordt
en d eze 1n
lJ om b'mnen d en h em voorgesc h re- eisch
van aanzoeker
ven tijd die informatien in te dienen, zal ·hij worden gere- als vervallen bekend van zijnen eisch te hebben afgezien en mitsdien het schouwd.
verzoek om korting gehouden worden voor vervallen.
12. Indien verschillende kortingen tegelijkertijd gevraagd Hoe te handelen
worden op de soldij van een onder-officier of een manschap waar korting door
,
.
' meer dan een tegedan zal de Kommandant-Generaal daaromtrent beshssen, lijk verzocllt wordt.
terwijl kortingen ten behoeve van de Regeering altijd den Regering geniet den
voorkeur zullen genie ten, zelfs dan wanneer reeds korting voorkeur.
ten behoeve van een ander verleend mocht zijn, welke korting
dan zoo lang zal kunnen ophouden, waarover de Kommandant-Generaal beslissen zal, totdat de schuld aan den Staat
geheel zal zij n gekweten.
13. Deze Bijlage treedt in werking dadelijk na publicatie In werkiug treden
in de Staatscourant.
der wet.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
\V. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 30 Junij 188G.
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WET No. 5, 1886.
VOOR HET W£JZIGEN DER BESTAANDE TARIEVEN
VOOR DE GE REGTSHOVEN DER Z. A. REPUBLIEK.

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Ed. Achtb.
Volksraad, art. 594, dd. 21 Junij 1886).

N ADEMAAL het wenschelijk en noodzakelijk is WlJZIgingen te maken in de bestaande tarieven, zooals door de
\Vet No. 8 van 1883 voorzien, waaronder kostenrekeningen
van zaken, die voor de verschillende Geregtshoven der Z. A.
Republiek gediend hebben, wordeu getaxeerd, zoo is het dat
het na' 7 olgende wordt va~tg-:steld en bepaa]d:
Tarief v. maximnn1,
ARTIKEJ, 1. De woorden: "Tarief van minimum leges
leges voor advo- voor advocaten" voorkomende onder art. 3 van \Vet No. 8,
·
eaten.
1883, 1) zij n en word en hierbij veranderd a1s volgt: "Tarief
voor maximum leges voor advocaten."
2. De bepaling in \Vet No. 8 van 188'\ 2) onder het
Toelage aan
getuigen.
hoofd "Getuigenkosten in civiele zaken," art. 1, wordt bierdoor herroepen. Ieder blanke getuige zal geregtigd zijn tot
10s. per dag. Kleurlingen 1s. 6d. per dag.
Zegelregt op kosten3. De bepaling in \Vet No. 8 van 1883, 3) onder het
rekeningen ten kan- hoofd "Tarief van Zegelregten voor het Kantoor van den
tore van den Griffi.er Griffier " die voorzienina maakt dat op alle kostenrekeningen
2 per cent
'
e
·
5 percent
op het bedrag zal worden getaxeerd: wordt bierdoor gew\jzigd als volgt : "Kostenrekeningen in alle zaken
en applicaties 2 percent op het bedrag te worden getaxeerd."
4. Het tarief vastgesteld door de vVet No. 8 van 1883, 4)
Prokureur's rekevoor prokureurs in lagere hoven practiseerende, wordt hierdoor
ningen in lagere
hoven getaxeerd
herroepen. De rekeningen van prokureurs in de lagere hoven
volgens tarief voor zulJen voortaan getaxeerd worden volgens het bestaande
agenten.
tarief van toelagen aan agenten voor de lagere geregtshoven.
Vonnis voor't b~ta5. Waar uitspraak gegeven is door de lagere geregtslen van geld geeft hoven voor het betalen van geld zal de prokureur of agent
ge£n regt t~t kosten niet geregtigd ziJ'n tot kosten van collectie.
van collect1e.
·
.
.
P rocureur en agen t
d 6. Geen prokureur
.
.. of agent 1n de lagero hoven.. practiseeverp1igt kostenreke-ren e zal gereghgd ZlJn betaling to ontvangen op ZIJnO kosten·
ning tela ten taxeren rekening voor en aleer dezel ve zal zij n getaxeerd, onder straf
van schorsing of schrappen van do rol, naar den aard der zaak.
7. Dezo \Vet zal in working tredon van af publica tie in
In werking treden
der wet.
de Staatscourant.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresiden t..
Gouvernementskantoor,
VI. EDUARD BOK,
Pretoria, 30 Junij 1886.
Staatssecretaris.
1)
2)

Zie Wetboek, Bl. 1202.
Zie ib., ib.

3)

4)

Zie ib., Bl. 1205.
Zie ib., Bl. 1206.
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WET No. 6, 1886.
BIJLAGE TOT \VET No. 10, 1886.
OP DE INVORDERING DER DIRECTE BELASTINGEN.

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den E. A.
Volksraad, art. 626, dd. 23 Junij 1886).
UIT kracht van art. 20, van Wet No. 10, 1885, 1)
luidende : "De Regeering is gemachtigd om indien noodig toe"voegingen en aanvullingen aan deze Wet te maken, die van
"kracht zullen zijn tot nadere beslissing daaromtrent van
"den Volksraad," is hiermede, met advies en consent van
den Uitvoerenden Raad, bepaald als volgt: ·
ARTIKEL 1. Voor elke oproeping in de Staatsco~trant, Bed rag te worden
bedoeld in art. 6, 2de lid van Wet No. 10 1885, zal voor betaald door persoelke plaats of erf of gedeelte daarvan ten behoeve van den ~~~n~~;1tt~~l~~~~ch
Staat door den belastingschuldige moeten worden betaald de oproeping ·in St. ot.
som van twee shilling en zes pence, invorderbaar op dezelfde wijze als de verschuldigde belasting zel ve.
?,. Indien volgens art. 9 van \Vet No. 10, 1885, een Publica tie in St. ot.
lastbrief ter parate exe:::utie zal zijn uitgereikt tegen een be- van lastbrief ~e~
lastingschuldige
wiens woonplaats
onbekend is of die
in het parate
executle m
•
•
+
•
plaats van beteekebmtenland woont, zal het, 1n plaa~s van beteekemug, vol- ning voldoence.
doende zijn, eenmaal in de Staatscourant te publiceeren,
met verwijzing naar de oproeping, gesc~ied zijnde volgens
art. o, 2e lid van \Vet No. 10, 1885, dat zulk een lastbrief
is uitgereikt.
Wordt binnen een maand na den datum dier publicatie Hoe te handelen
de belasting nog niet betaald, dan zal de verdere ten uit- indien binnen .
voerlegging plaats hebben als in art. 9, van Wet No. 10, 1 .ma~nd belastmg
1885, bepaald.
met 1s betaald.
Voor deze publicatie geld ook de bepaling van art. 1
dezer bijlage.
3. De verkooping van onroerend goed, bedoeld in art. 9, Onroere~d goed
van \Vet No. 10, 188.5, zal plaats hebben zonder rese ve. zon1derliteserve
.. da del"k
ver ;:oc l .
4. Deze Bijlage zal van kracht ZlJn
lJ na pu bl'wat'1e In
werking treden
in de Staatscourant.
der wet.
8. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
\V. EDUARD BOK,
Staa tssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 30 Junij 1886.
1) Zie Wetboek bl. 1410.
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WET No. 7, 1886.
OP DE TARIEVEN V AN REIS- EN VERBLIJFKOSTEN
VAN CIVIELE AMBTENAREN IN DE
Z. A. REPUBLIEK,

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Ed. Achtb.
Volksr~ad, art. 7 53, dd. 30 J unij 1~86.)

Persoonl. Toelage.

1.-PERSOONLIJKE TOELAGE VOOR ONDERHOUD OP REIS.

1. Aan den Staatspresident
£1 10 0 p. dag.
2. Aan de Leden van den Uitv. Raad, de
Strafregters, de Hoofden van Departementen en de Landdrosten, wanneer
zij buiten hun district gaan
0 15 0 " "
3. Aan andere ambtenaren
0 11 3 "

"

Geene hotel-rekeningen zullen worden tocgelaten.
Deze toelage begi11t van den dag dat een amtenaar zijne
woonplaats verlaat tot den dag van zijne terugkomst of aankomst ter plaatse van bestemming, beide dagen ingesloten.
Deze toelage zal echter aan den ambtenaar niet verleend
worden tenzij de ondernomen reis hem noodzaakte een nacht
over te blij ven, alsook niet voor eenigen dag die onnoodig
op reis vertoefd of verzuimd wordt.
Huur van paarden.
kar of wagen,

Il.-PERSOONLIJKE VERGOEDING VOOR HUUR OF GEBRUIK
VAN PAARDEN, KAR OF WAGEN.

1. Het volgende tarief zal worden toegestaan :
Voor gebruik of huur van paarden per dag voor
elk paard
£0 5
, paardenvoer ...
0 2
, kar of wagen
0 u
, huur van -wagen en ossen met inbegrip van
leider en drij ver per dag
0 15
<)

9
3
9

0

Niet meer dan
twee paarden.

Betaling voor meer dan twee paarden wordt niet toegestaan dan alleen op speciale authorisatie door den Uitv. Raad.

Speciale authorisatie voor het huren
~~~t!na~~j~ voor

2. Indien een ambtenaar genoodzaakt is om kar-paarden
met of zonder drijver te huren voor een vasten prijs voor
de reis of per dag, zal hij daarvoor eene speciale autorisatie
moeten verkrijgen, en zullen hem de kosten worden terugbetaald op vertoon en overlegging der rekening, aantoonende
dat zulk bedrag, indien billijk en redelijk of volgens overeenkomst, werkelijk is betaald.
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3. Een dag reizens te paard of met een kar en paarden Mijlen en uren per
zal berekend worden tegen 36 mijlen of 6 uren per dag, en dag.
met een ossenwagen 24 mijlen of 8 uren per dag; de oorzaak van eenig verzuim of afwijking daarvan moet in het
certificaat, dat aan de rekening gehecht wordt, worden vermeld.
Ill.- ALGEMEENE REGELEN.

1. Een ambtenaar, die met de post- of passagierskar, Reizen met post of
of in eenig and er publiek vervoermiddel moet reizen, zal de passagierskar.
kosten van vervoer van hemzelf eB zijn bagage terugontvangen op vertoon en overlegging der rekening door hem
betaald.
2. Een ambtenaar, die door verplaatsing of anderzins Wagenh~ur voor
verpligt is zijne familie of huisraad te vervoeren zal ter ver~l~atsmg ':"an
.
'
fam11Ie of hmsraad.
tegemoetkommg voor wagenhuur betaald worden voor elken
dag reizens van 24 mijlen £1 2s. 6d.
3. Geene hotel-rekeningen of kosten voor wijn of andere H.otelrekeningen
"extra's " op de reis gemaakt zullen worden terugbetaald. met toegelaten.
4. Geene rekening zal betaald worden tenzij daar een Rekening moet
certificaat is bijgevoegd, dat omtrent het volgende zal in- ver~ezeld. gaan van
houden :
certificaat.
"Ik certificeer dat ik, in overeenstemming met den bier Vorm van cert.ificaat
aangehechten brief op den . . . . . . . . . . . . . . . dag van de maand
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ... van ........................ ben vertrokken en op den .. . .. . .. .. .. . .. daaropvolgende te .............. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ben aangekomen (of teruggekeerd); dat de
tijd verloopen om die reis te vervullen was ................. .
dagen, insluitende een oponthoud te ............................ ..
van . . .. . . .. .. . .. .. . .. .. . dagen (2) ..................... ; dat ik (3)
........................ heb gereisd gemiddeld ............... uren
per dag (uitgezonderd de dagen van oponthoud).
''Ik certificeer verder dat zulke kosten als in deze rekening zijn opgebragt en die niet zijn geregeld bij vast tarief,
zijn billijk en redelijk en geauthoriseerd op ( 4) ............ "
(2) Hier op te geven de redenen die dat oponthoud
veroorzaken.
(3) Hier specificeren op welke wijze de reis gemaskt is.
( 4) Hier vermelden de datums der authorisation.
5. \Vanneer eenige kosten gemaakt zijn, die onder de Hoe te handelen
voorgaande regelen de speciale authorisatie der Regering waar spec~ale
· h en, za1 d e re k enmg,
·
/ / d at d'Ie naar h e t A u d't
authonsat1e ververeiSC
voor
1 eurs- eischt wordt.
kantoor wordt verzonden, vooraf moeten worden toegezonden
aan den Staatssecretaris, om de speciale goedkeuring te verkrijgen bij Uitv. Raadsbesluit.
6. Alle rekeningen van reis- en verblijfkosten moeten Opmaken en iuleve-
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worden opgemaakt en ingeleverd. volgens art. 31 der Generale
Instructien. 1)
Op wie deze wet
7. Bovenstaande regelen en tarieven hebben geene beis toepasselijk.
trekging op constabels, cipiers of eenige andere publieke
dienaren, enz., van denzelfden rang, of op ambtenaren omtrent wier rei:;onkosten speciale regulatien bestaan of met
wien daaromtrent speciale overeenkomsten zijn gemaakt.
Beteekenis van bet
8. Onder het woord "bagage" bedoeld in art. l, onder
woord Bagage.
"III algemeene regelen" zal verstaan worden de extra bagage
niet te boven gaande vijf pond gewicht gerekend buiten en
behal ve het gewicht aan bagage door een postcontractant
aan een passagier toegestaan onder het vervoer van zijn
persoon.
In werking treden
9. Deze wet treedt in werking dadelijk na publicatie in
der wet.
de Staatscourant.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
ren van rekeningen.

\V. EDUARD BOK,
S taa tssecretaris.
Go u vernemen tskan to or,
Pretoria, 7 Julij 1886.

WET No. 8J 1886.
OCUPATIEWET VOOR GOUVERNEMENTSGRONDEN,
GELEGEN IN HET DISTRICT ZOUTPANSBERG
EN EEN DEEL V AN W ATERBERG.

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Edel Achtb.
Volksraad, art. 821, dd. 3 Julij 1886).
Inspccteeren en ver·
ARTIKEL 1. In het distrikt Zoutpansberg, en indien door
deelen van Gouv. den Uitvoerenden Raad noodig a('acht ook in het noordgron.len
en plaatsen
d lt
1 t d'IS t ne
· t ~u
in zoutpansbero·
en oos t el"l
IJ { ge ee e van 1e
vv a t er'b erg, zu 11 en G ou ver-

nementsgronden, tot dat doel aan te wijzen door den Uitvoerenden Raad, worden ge'inspectecrd in plaatsen en reeds
geinspecteerde plaatsen aan het Gouvernement behoorend,
worden verdeeld in kleinere plaatsen.
Gemiddelde grootte.
2. Deze plaatsen en deelen van plaatsen, bedoeld in
art. 1, zullen een gemiddelde groote hebben van 500 morgen
tot 1,.rsoo rnorgen.
Commissie van 3
3. Tot inspectie dezer plaatsen wordt door den StaatsN. D. Waterberi.

1) Zie Wetboek, Bl. 1059.
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president een Commissie benoemd. Deze Commissie bestaat leden.
uit 3 leden, onder welke een landmeter.
4. De belooning dezer Commissie zal zijn volgens de wet. Eelooning d. Oomm.
5. De Staatspresident verleent aan de Commissie zoo- Bescherming aan
danige bescherming als noodig geoordeeld wordt, om haar Cornmissic.
in staat te stellen hare werkzaamheden ongestoord te verrichten.
6. Bij de aanwijzing der gronden, bedoeld in artkel 1, Houtsbosschen
zullen groote houtbosschen worden uitgehouden.
uitgehouden.
7. De commissie richt op de door haar ge1nspecteerde Oprigter, v. Bakens.
plaatsen en gronden bakens op tot aanwijzing der scheidingslijnen.
8. De commissie maakt van a11e door haar ge1nspec- Schetsen en inspecteerde plaatser1 en gronden twee afzonderlijke schetsen en tie-rapporlen en
inspectie-rapporten, waarvan de vorm door den Staatspre- algemeene plan.
sident wordt voorgeschreven, alsmede een algemeen plan.
9. De Voorzitter der Commissie zendt de schetsen en Schetsen en rapporinspectie-rapporten zoo spoedig mogelijk in aan den Staats- t~n n. Staatssecretasecretaris, die dezelve volgens wet behandelt.
ns te zeuden.
10. De in artikel 1 bedoelde plaatsen worden om niet Plaatsen orn niet
uitgegeven, onder de hierna te vermelden voorwaarden.
uitgegeven,
11. De Staatspresident doet in de Staatscmtrant, alsmede Kennisg3ving in
in zoodanige and ere nieuwsbladen als hij nuttig acht eene Staatscouranl en
·
·
bladen applik ennlsgevmg
opnemen, waarb''lJ h"IJ a1 d egenen, d''1e eene andere
catie verzoekende.
plaats verlangen te ontvangen, oproept, om zich daartoe
binnen eenen door hem te bepalen tijd in geschrifte bij den
Staatssecretaris aan te melden.
12. De toekenning der plaatsen geschiedt in de vol- Orde van toekengende orde:
ning der plaatsen.
a. aan burgers der Z. A. Republi<?k;
b. aan persor...en ingekomen of nog in te komen in de Spoedige toeken.
Z. A. Republiek, hoewel nog geen burgers zijnde. ning ~er plaatsen
13. Zoodra mogelijk worden door den Uitvoerenden der UJtv. Raad.
Raad de plaatsen toegekend aan degenen die daarom aanzoek gedaan hebben, voor zoover zij er toe gerechtigd blijken te zijn. met inachtneming van de orde in art. 12 vastgesteld.
14. Deze toekennillg geschiedt echter niet dan nadat Geene toekenning
door den Staatspresident bU kennisgeving op dezelfde wijze dan :r;a ve.rdere
· art. 11 1s
· b epaaId , d e aanzoe k ers ZIJn
· · opgeroepen om kenmsgevmg.
as
1 1n
op zekere door hem vast te stellen dagen, hetij in persoon,
hetzij door een schriftelijk gemachtigde, hetzij in geschrifte
aan den Uitvoerenden Raad, hunne belangen voor te dragen,
zoowel met betrekking tot de plaats, welke zij boven andere
verkiezen, en de personen naast wie zij begeeren te wonen,
als in eenig ander opzicht.
15. Ieder, die eene plaats ontvangt, is verplicht zich in Ontvanger van
geschrifte te verbinden tot de stipte nakoming der voor- plaats gehouden de
't
,
voorwaarden van
voorwaard en waarop d eze1ve wore1en u1 gegeven, en waarvan uitgifte stipt na te
een afdruk aan elken grondbrief wordt gehecht.
komen.
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16. Elke plaats moet voortdurend door dengene, aan
wien dezel ve toegekend wordt, in persoon of door een weerbaren blanken plaatsvervanger warden bewoond.
Aan gcen persoon zal meer dan eene rlaats warden
Ieder gerechtigd
tot eene plaats.
toegekend.
Begin v. bewoning.
17. De bewoning vangt aan binnen eenen door den
Staatspresident te bepalen dag, welke tijdig en zoo algemeen
mogelijk worde bekend gemaakt.
18. Hij, die verhinderd wordt om v66r den door den
Verlof van latere
bewoning.
Staatspresident bepaalden dag met de bewoning een aanvang te maken, moet van dezen verlof verkrijgen om zulks
later te doen.
19. Elke plaats is als eene leeningsplaats onderworpen
Elke plaats als
leeningsplaats on
aan de belastingen in overeenstemming met de wetten van
derworpen aan
het land.
belastingen.
20. Ieder persoon aan wien eene plaats is toegekend,
Grondbrief bij uitgifte van plaats.
is verplicht eene grondbrief van z~jne plaats te ontvangen
en bij de ontvangst daarvan te betalen de kosten van inspectie en grondbrief.
Later eigenaar on21. Ieder nieuw eigenaar eener plaats is onderworpen
worpen a~m oorspr. aan de stipte nakoming der voorwaarden, waaronder de
voorwaarden.
·· m'tgegeven.
p 1aa t sen oorsprorj k el''k
IJ ZIJn
Bij niet-nakomen
22. Indien de eigenaar eener plaats niet stiptelijk eu
. der voorwaarden
voortdurend voldoet, aan de voorwaarden, vervat in artikelen
kan pla::ttsvervallenl6, 17, 18, 20 en 21, kan hij, bij besluit van Uitvoerenden
Raad, van zijn regt van eigendom daarop en. van alle aanspraak op vergoeding wegens de daarop aangebragte verbeteringen worden vervullen verklaard.
Geen vervallen ver23. Zoodanige vervallen-verklaring geschiedt niet, dan
k:aring dan n~ ken- nadat de eigenaar door den Staatssecretaris schriftelijk is
ms en oproepmg. opgeroepen om op eenen door den Staatspresident te bepalen
dag, in persoon of door eenen schriftelijk gemachtigde voor
den Uitvoerenden Raad te verschijnen, ten einde in zijne
belangen te worden gehoord.
Verdere oproeping
Buiten de schriftelijke oproeping zal er eene geschieden
in Staatscourant.
in de Staatscourant, en deze twee oproepingen zullen beschouwd worden, voldoende te zijn om den Uitvoerenden
Raad recht te geven tot het vervallen verklaren eener plaats
wanneer daartoe term en bestaan; ook indien het blijkt dat
de schriftelijke oproeping niet in handen van den belangBelanghebbende
hebbende gekomen is. Het staat den belanghebbende vrij,
kan zich bij Uitv. indien hij zulks verkiest zijne belangen in geschrift aan den
Raad vervoegen.
Uitvoerenden Raad voor te leggen.
Vervallen plaats op
24. Indien de eigenaar eener plaats van zijn recht van
nieuw uitgegeveven. eigendom daarop vervallen is verldaard, kan die op nieuw
warden uitgegeven met inachtneming der voorschrften vervat in artikelen 11, 12, 13 en 14.
U~tv. Raad k~n be2.5. De Uitvoerende Raad heeft in zoodanig geval macht
8 1
~ ssen dat b1uteu~e te bepalen, dat de nieu we eigenaar eene zekere som zal beeigenaar ver e enn- l
gen uiibetaald.
ta en voor de op de plaats aangebrachte verbeteringen, en
voortdurend occupatie der plaats.
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dat die som geheel of gedeeltelijk in 's lands schatkist gestort of aan den vorigen eigenaar toegekend zal worden.
26. De Uitvoerende Raad is belast met het vaststellen Uitv. Raad bevoegd
der instructies en het maken der Regula ties, welke noodig ins.tructies en reguzijn tot de behoorlijke uitvoering van deze wet.
laties vast te stellen.
27. Deze wet zal in werking treden dadelijk na publi- In werking treden
catie in de Staatscourant.
der wet.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gou vernementskantoor,
Pretoria, 14 J ulij 1886.

No. 9, 1886.

Wijziging van Wet No. 6, 1882

l)

en wel in 't bijzonder van art. 3. Vastgesteld bij besluit van
den HEd. Achtb. Volksraad, artt. 611, 613, 618,
619-621, 624, 628-635, 637, 640, 642-645, 647,
649, 652-658, 660, 663-667, 669-680, dd. 22,
23 ~m 24 Junij, 692 dd. 25 Junij, 804-806 en
808, dd. 2 Julij 1886.

ART. 3. (Als een nieuw artikel 7 dezelfde ordonnantie).
1. Alle goederen van buiten af ingevoerd zijn, be- 5 pet. op goederen
houdens de nadere bepalingen in deze Wet, onderworpen v. buiten ingevoerd
aan een regt van vijf percent der waarde met uitzondering
van de navolgende goederen, die geheel vrij gesteld worden
van invoerregten : a. Alle soorten van Levende Have.
Vrijgestelde goeder.
b. Banknoten of andere circulatiepapier en munt- Banknoten enz.
specien -die als wettig betaalmiddel in dezen Staat
zijn toegelaten.
c. Landbou w-machinerien, als snij-, dorsch- en wan- Land b. machinerie.
machines.
d. Machinerie voor fabrieken, die de voortbrengselen Fabriek machinerie
van het land verwerken, (hieronder begrepen het enz. ·
materieel noodig voor de zamenstelling van machines
e. Lees- en muziekboeken en gedrukte school be- Lees- en Muziekb.
hoeften.
Schoolbehoeften.
1) Zie Wetboek bl. 1118.
3
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f. Goederen door de jacht buitenlands verkregen door

de burgers der Republiek.
2. Bij de berekening der waarde van goederen regtstreeks van overzeesche markten of door kooplieden of handelshuizen van over zee regtstreeks ingevoerd, zal vooraf
drie en dertig en een derde percent gezet worden op de
factuursprijs.
Verdere extra
3. De volgende artikelen zijn boven en behalve het
invoer belasting.
a]gemeen invoerregt ad 5 percent, nog onderworpen aan eene
speciale invoerbelasting als omschreven achter elk artikel.
25 pet. extra op
De navolgende artikelen zijn onderhevig aan 25 percent.
goud zilver enz.
Goud-, Zilver- en Juwelierswaren.
'Melk, Visch en Vleesch.
s. d.
Verdere artikelen. Geweren en pistolen per loop
10 0
Alle gevulde patronen voor achterlaadgeweren vervaardigd van papier, per duizend
5 0
Alle gevulde patronen voor achterlaadgeweren van
carton, koper of ander metaal, per duizend
2 6
Kruit
... j
0 4
Dynamiet...
I~ 0 1
Lood
... I ~
0 6
Hagel
... ~ & 0 3
Kaarsen
. . . I 85
0 1
Tabak (ruwe staat)
... I ~
1 0
Tabak (gemanufactureerd)
... )
2 6
Boter
... j
50 0
Kaas
I
50 0
Chicorie
I
50 0
Koffij
I
5 0
Thoo
I~
5 0
Meel
I § 15 0
Gebak, Beschuit of Koek in blikje of niet
I ~ 50 0
Mielies en Kafferkoorn . . .
. . . . . . . .. I 'B
5 0
Varkensvleesch, Varkensvet, (Lard), Ham, Spek ~~
~
en Worst...
... ... ... I o 100 0
~~
I~
2 6
Zout
I
5 6
Suiker
I
5 0
Ingelegde en gedroogde Vruchten en Groenten, I
Lekkers en Jams . . .
I
50 0
Zeep (geparfumeerd)
I . 10 0
Zeep (niet geparfumeerd)
I
5 0
Steenkolen
... )
15 0
3 0
... },.......
Bier
Gedisteleerde drank en
.. . ~
6 0
Azijn
... ~
1 0
Sigaren, per honderd
15 0
Kafferpikken, per stuk ...
1 0
Kafferkralen, per pond, ..
0 6

&
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s. d.
0 6
1 0

Koperdraad, per pond ...
Uniform of li vereikleederen, per stuk
Bezemstokken, bijl- en pikstelen, per stuk
Bezem met stok

1 0
1 6

Bo~enstaande wij zigingen, veranderingen en bepalingen, In werking treden
treden mgevolge Volksraadsbesluit art. 692, dd. 2.5 Junij der wet.
1886, van af 1 September, 1886, in werking.

S. J. P. KRUGER,
Staatspresident,
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.

Gouvernementskantoor,
Pretoria, 10 Julij 1886.

WET No. 10, 1886.
OP DE STADSRAD.EN VOOR DE Z. A. REPUBLIEK.

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den
:K A. Volksraad, art. 478, dd. 7 J·ulij 1886.)
TER uitvoering van artt. 11 en 14 der bijlage tot de
Grondwet (\Vet No. 3, 1881), 1) en met herroeping der Wet
No. 16, 1880, 2) wordt bepaald als volgt:
ARTIKEL 1. Elk dorp in de Republiek, met eene bevol- Welke dorpen tot
king van niet minder dan 500 blanke personen kan ver- r.;tad kunnen worden
klaard worden tot eene stad volgens deze wet, m~t de magt verklaard.
en bevoegdheid van een regtspersoon.
2. Zulke stad is geregtigd de regeling en het bestuur Stad gerechtigd tot
van de huishouding der stad, onder een Stadsraad te stellen. Stadsraad en Burgebestaande uit zes of acht leden, naar de bevolking, waarvan meester.
de Voorzitter den titel zal dragen van Burgemeester.
3. De Landdrost van het district is geregtigd en ge- Bijeenkomst met
houden wanneer een schriftelijk verzoek aan hem wordt het doel Stadsraad
. t , _d'oor n1e
. t mm
. d er d an 25 st emgereg t'1gd e h ms
. h ou d ers, op te richten.
geng
eene bijeenkomst van stemgerechtigde huishouders, te beroepen om te beslissen of een Stadsraad zal worden opgerigt.

1) Zie Wetboek, Bl. 1027,
2) Zie
856.

e 11.
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gens, of eene betrekking onder den Stadsraad aanneemt,
waaraan betaling is verbonden, zal zijn ambt als Raadslid
verbeuren.
Hoe te handelen bij
21. Indien er met de kiezing van Raadsleden wordt
verzuimmet kiezing verzuimd, zal het aan den Landdrost vrijstaan, op aanzoek
van Raadsleden.
in geschrifte van vijf of meer stemgeregtigde huishouders,
eene bijeenkomst te beroepen, ten einde zoodanige verkiezing
te doen plaats vinden.
Geregelde bijeen22. De Raadsleden zullen hunne geregelde bijeenkomsten
komst eens in de tot het verrigten van bezigheden minstens eens in de maand
maand.
moeten houden.
Quorum van Raads23. Het quorum van Raadsleden voor de verrigting van
Ieden.
bezigheden bestaat uit een Raadslid meer, dan de helft van
het voltallig gekozen getal.
Secretaris en
24. De Stadsraad kan een Secretaris en Thesaurier beThesaurier.
noemen en zulke andere beambten als volgens Stadsregulatien worden toegestaan, en hen uit hunne bediening ontslaan.
Raadslid ontvangt
25. Geen Raadslid zal uit de Stadskas eenig salaris of
geen salaris.
loon ontvangen voor bijwoning der zittingen, op verbeurte
van zijn ambt.
Notulen v. Stadsraad
26. De Stadsraad zal geregelde notulen zijner verrigtingen houden, die na goedkeuring door den Voorzitter en
Secretaris zullen worden onderteekend. Deze notulen zullen
als getuigenis gelden van de handelingen van den Raad.
Boek v. ontvangsten
27. De Stadsraad zal behoorlijk boekhouden van de onten uitgaven.
vangsten en uitgaven, welk boek ter inzage en tot onde:Lzoek
van stemgeregtigde huishouders op alle gepaste tijden open
zijn zal.
Afsluiten van stads28. De Rekening van Stadsuitgaven en inkomsten zal
rekeningen.
op den 31sten December van elk jaar afgesloten woruen en
een afschrift daarvan voor het einde der maand Januarij
daarop volgende ten kantore van den Stadsraad ter inzage
en voor onderzoek van stemgeregtigde huishouders worden
geplaatst.
Inkom~ten der stad.
29. De inkomsten der Stad bestaan in :
a. De recognitie door ieder eigenaar van een erf of
gedeelte van een erf.
b. Uit een zekere penning van de getaxeerde waarde
der bebouwde en onbebouwde erven en woningen.
c. De opbrengsten der markt-, schut- en weigelden.
d. Huur van het gebruik der stedelijke eigendommen.
e. Alle boeten op overtredingen der Stadsverordeningen.
f. Alle andere Stedelijke inkomsten.
Heffing v. belasting
De Stadsraad zg,l voor het heffen van eenige belasting
vereischt goedkeur. d
Volksraad.
e goedkeuring van den Volksraad vooraf ontvangen.
Welke kerkgebou30. Geen regeringseigendommen of erven waarop kerken
wen en pastorien
zijn
gebouwd
(voor zoover deze laatste als openbaar kerkplein
niet onderhevig
zullen blijven dienen) benevens erven waarop pastorien zijn
aan belasting.
gebouwd, zullen met eenige belasting worden bezwaard.
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31.. De Sta~sinkomsten worden ingevorderd door den Invordering en verThesauner of eemg door den Stadsraad gemagtigd persoon antwoording van
en door dezen aan de Stadskas verantwoord.
stadsinkomsten.
32. De Stadsbelasting kan zoowel van den eigenaar als Wie aansprakelijk
van den bewoner van het belaste vastgoed of van beiden voor stadsbelasting,
worden gevorderd, zonder beneming van het recht van schadevergoeding van den een of den ander, en met dien verstande
dat geen bewoner die geen eigenaar is aansprakelijk zal zijn
voo;r belasting, die betaalbaar is geworden op het door hem
bewoonde goed voor den tijd zijner inwoning.
33. De Stadsraad wordt gemagtigd nachtwachten en Nachtwachten en
straatbewaarders aan te stellen, als opzigt over straten en straatbewaarders.
publieke werken en eigendommen en tot bewaring der rust
in de stad met de magt van policiedienaren.
34. De Stadsraad wordt gemagtigd toi:. het aankoopen Brandspuiten, lamvan brandspuiten, het oprigten van lampen aan de straten, pen, bruggen, dan:pleinen en andere open bare plaatsen in de stad het leggen v.
men etnz., vberdl eetl.mg
wa er en e as mg
van bruggen, dam men en and ere waterwerken, het verdeelen daarop, publ. straten
van het water tot bevochtiging van erven en het heffen van
·
belasting daarop, het instandhouden en beheer van alle
publieke straten, bruggen, watersloten, enz., binnen de Stadsgronden.
35. De Stadsraad wordt gemagtigd tA het oprigten van Oprichten v. markmarkten en schutkralen, onder zulke regulatien als daarom- ten en schutkralen.
trent door de stemgeregtigde huishouders zullen zijn goedgekeurd en door den Uitvoerenden Raad bekrachtigd.
36. In de Stadsregulatien zullen ook voorzieningen Onderzoeken en
voorkomen voor het onderzoeken en ijken van maten en ge- ijken v~n maten
. t en, voor h et aan h ou d en vans1ag t enJen
..
. h e1'db''
Wig
en rein
IJ en en gewigten.
in dezelve, omtrent het geweldig drijven of jagen door de Slagterijen. Geweld.
straten met wagens, karren, of te paard, voor de wegruiming drijven: ':Vegruimen
van hindernissen en vuilnis, en eindelijk voor hetgeen er meer van vmlms.
te pas mogt komen in een geregeld Stadsbestuur.
37. De Stadsraad mag in overeenkomst treden voor het Overeenkomst voor
do en van open bare werken en het leveren van benoodigd- het
maken v. open b.
werken. Tenders
heden, doch geene zulke overeenkomst mag worden gesloten boven de £30.
voor eene som £30 te boven gaande, zonder dat tenders zijn Geen Raadslid mag
aangevraagd en geen raadslid zal direct of indirect een aandeel deelen daarin.
in zulke overeenkomst of tender hebben, onder verbeurte van
al het voordeel van zulk aandeel en onder straffe van het
verlies van zijn ambt als raadslid.
38. De Stadsraau is geregtigd om huizen of land voor Koopen en huren v.
Stadsdoeleinden dte ko?pen of te. hut ren,t dochd ind hedt eetrste ~t~~:~o~~ei~~~n~oor
geval zal de goe keurmg van mms ens wee er en er s emgeregtigde huishouders aanwezig op eene openbare bijeenkomst wettiglijk tot dat einde te warden beroepen en de
bekrachtiging van den Uitvoerenden Raad moeten warden
verkregen.
39. Het eigendomsregt opal de gemeene vaste stadseigen- Eigendomsregt op
dommen is in den Stadsraad gevestigd zonder magt van ver- gemeene vaste
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eigendommen.
vreemding, hetzij bij wijze van verkoop, schenking, verhuur
Wanneer alleen ver- als anderzins, tenzij de toestemming daartoe gegeven worde
vreemding.daarvan op eene openbare vergadering der stemgeregtigde huishournag geschleden.
ders, wettiglijk bijeengeroepen, waar minstens een-vierde

dier huishouders tegenwoordig is, door minstens twee-derden
der stemmen. Daarna is nog de goedkeuring van den Uitvoerenden Raad noodig, die volkomen bevoegd is zijne goedkeuring te weigeren.
Eigendomsregt in
40. Het eigendomsregt op al de gemeene losse stadsgemeene losse stads- eigendommen is in den Stadsr!:tad gevestigd, die over dezelve
goederen.
naar de vereischten van de belangen der stad kan beschikken.
Opleggen van boete.
41.. De Raad legt ter eerster instantie de boeten en
straffen op die bij de Stadsregulatien zijn voorgeschreven,
Bepaling van
en bepaalt het bedrag der belasting dat wettiglijk verschulbelasting.
digd is, op de wijze door de Stadsregulatien te worden vastLanddrost voert
gesteld. Bij gebreke van betaling wordt de Landdrost van
u~tspraak van Raad het district gemagtigd en is hij verpligt de uitspraak van
mt.
den Raad uit te voeren, op dezelfde wijze als een vonnis of
regtspraak, die door hem is geveld; van de uitspraak van
den Raad zal de verongel~jkte partij in hooger beroep voor
Appel naar Hoogere den Landdrost en vervolgens voor de Hoogere Hoven mogen
Hoven.
komen, op dezelfde wijze als in de regulatien voor civiele
en crimineele procedures is voorzien.
Bueten ten behoeve
42. De boeten onder de Stadsregulaties opgelegd zullen
der stadska.'il.
ten behoeve der stadskas zijn, doch zal het aan den Stadsraad geoorloofd zijn een gedeelte daarvan aan den aanbrenger
in eene zaak toe te staan.
Wie stemgeregtigd
43. Ieder blank manspersoon, die volgens de wetten des
is.
lands stemgeregtigde is, zal, wanneer hij in een stad woont,
regt van stemmen hebben in alle zaken of kiezingen betreffende stadsaangelegenheden.
Van den Voorzitter
44. Bij alle bijeenkomsten in deze wet bepaald en waar
en wanneer gekozen. er geene voorziening is gemaakt wie voorzitter zal zijn, zal
de voorzitter door de meerderheid der bijeenkomst worden
gekozen, tenzij and2rs in de Stadsregulatien is voorzien. De
Staken v. stemmen. voorzitter zal bij staking van stemmen eene beslissende stem
hebben, en ter eerste instantie over de verkiesbaarheid van
eenen kandidaat beslissen, die bij de bijeenkomst wordt
voorgedragen.
Stadskas draagt
45. Alle kosten tot het in werking brengen van de vooronkosten.
zieningen dezer wet, zullen door de stadskas worden gedragen.
~egenstrijdige bepa46. Alle bepalingen, voorkomende in wetten of in Stadslmgen herroepen. regu
. 1at'..
· strlJ.. d , wor d en h'1ermede h erroepen.
1en, me t deze we t 111
St.adsregulatie~ in Alle Stadsregulatien zullen in overeenstemming met deze
overeenstemmmg
. t
· ·
·
met deze wet.
we
moe t en wor den gebragt. De beshssmg
h1erover
en d e
regeling hiervan zijn opgedragen aan den Uitvoerenden Raad.
Erven staande op
47. Erven, staande op naam van het Gouvernement, op
naam der Regering. het oogenblik dat een Stadsraad in werking treedt, zullen
Staatseigendom blijven, tenzij _zij uitdrukkelijk op den Stadsraad worden getransporteerd.
Goedkeuring van
Uitv. Raad.
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De gemeene dorps- of stadsgrond zal beschou wd word en Dorpsgrond het
de eigendom te zij n der stad, en de regeling van het gebruik eigendom van de
daarvan zal aan den Stadsraad opgedragen zijn. Wanneer stad.
echter de Regering v0or militaire of andere doeleinden van Uitzondering voor
staatsbelang de dorps- of stadsgronden of een deel daarvan militaire doeleinden.
voor tijdelijk of permanent gebruik noodig heeft kan daartoe
door den Ui voerenden Raad verlof word en ~egeven. De
regeling en beslissing van den Uitvoerenden Raad daaromtrent zal finaal zijn.
48. Deze wet zal in werking treden dadelijk na publi- Inwerking treden
catie in de Staatscourant.
der wet.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresiden t.
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 21 Julij 1886.

WET No. 11, 1886.
HOUDENDE MAATREGELEN TEGEN DE VERSPREIDING V AN BESMETTELIJKE EN
AANSTEKELIJKE ZIEKTEN.

(Goedgekeurd en voor een jaar in werldng gesteld bij besluit
van den E. A. Volksraad, art. 1277, dd. 2 Augustus 1886.)
DE Volksraad, overwegende dat het noodzakelijk is
maatregelen te nemen tegen de verspreiding van besmettelijke en aanstekelijke ziekten, besluit :
KINDERPOKKEN.
ARTIKEL 1. Indien er gevaar bestaat dat Kinderpokken Staatspresident kan
van buiten den Staat kunnen worden ingebracht, zal ZHEd. voorzorgmaatrege1
de Staatspresident de macht hebben zulke voorzorgsmaatk~nndneemek,nk
tegen
•
1
rpo en
van
re gel en langs de grenzen te do en nemen en zoodamge regu- buiten.
latien te doen proclameeren als ZHEd. moge oordeelen
'
vereischt te worden om het inbrengen der ziekte binnen den
Staat te voorkomen.
2. ZHEd. de Staatspresident wordt hiermede gemachtigd, Staatspresident kan
zoo dikwijls ZHEd. ter bewaring van de algemeene gezond- door proclamatie
·
plaatsen als besmet
h e1'd moch t noo d'1g oor dee1en, b"
1J proc1amat'1e eemge
grens verklaren.
van den Staat, eenige stad, eenig dorp of eenige wijk te
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Staatspresident stelt verklaren als door de
daaromrtent regula- van het verkeer over
ties vast.
zulk dorp of zulke

Kinderpokken besmet, en ten opzichte
zulke grens of met en uit zulke stad
wijk en de limieten daarvan, en d~
voorzorgsmaatregelen aldaar in acht te nemen, zoodanige
regulatien vast te stellen en te publiceeren als ZHEd. moge
oordeelen vereischt te worden. Dergelijke regulatien zullen
van kracht zijn totdat zij door ZHEd. den Staatspresident
bij proclamatie buiten werking worden gesteld.
Proclamatien en
3. De proclamation vermeld in artt. 1 en 2 dezer wet
strafbepalingen
en eenige strafbepalingen in die proclamatien opgenomen,
voorloopig kracht zullen kracht van wet hebben totdat ziJ' door den Volksraad
van wet.
in zijne eerste op de publicatie volgende zitting zullen zijn
bekrachtigd, gewijzigd of ter zijde gesteld.
Hoe te handelen
4. Onmiddelijk wanneer in eenige stad of dorp de Kinderw.aar kinderpokken pokken mochten uitbreken, zal de Landdrost of Residentmtbreken.
Vrederechter aldaar, per telegram, indien er een telegraafkantoor is, of anders per expresse, den Staatssecretaris
daarvan kennis geven en zal hij zoodanige voorloopige
maatregelen nemen als vereischt, ter voorkoming van verdere
verspreiding der ziekte.
v.?orl.o~pigestappen
5. Wanneer in eenig wijk binnen den Staat de Kinderb~J 't mtbreken van pokken mochten uitbreken, zal de Mij ncommissaris, de
kmderpokken.
Veldcornet of de Assist en t-Veldcornet der wijk, of de Corn·
missaris van Naturellen zulke voorloopige stappen nemen
a1s vereischt, ter voorkoming van verdere bestreiding der
, ziekte en zal hij onmiddelijk nadat het ter zijner kennisse
is gekomen, den Landdrost van het district daarvan rapport
doen, die zonder eenig verzuirn zal handelen als in art. 4
bepaald.
radelijke kennis
6. Eenig geneesheer, eenig patient behandelende en bedoor geneesheer te vindende dat zoodanig persoon lijdende is aan Kinderpokken,
worden gegeven.
zal daarvan dadelijk de naasLbestaanden van den patient,
indien die er zijn, en den Landdrost of Resident-Vrederechter
van het dorp, den Mijncommissaris, den Commissaris van
Naturellen of den Veldcornet der wijk (indien de zieke op
het platteland woont) kennis geven.
Plaatsen .Yan geele
7. Eenig inwoner van dezen Staat, in wiens huis, hut
vlag. nabiJ besmette of kraal de Kinderpokken mogten uitbreken of heerschen
womng of kraal.
.
'
zal ten teeken daarvan en tot waarschuwmg voor anderen
een geele vlag, zooveel mogelijk aan alle kanten zichtbaar,
op of nabij zijne woning of kraal plaatsen, en tevens zorg
dragen dat geen verkeer en geene gemeenschap plaats vinde
tusschen de· personen van zijn huigezin of inwonenden en
anderen.
Hoe te handelen in
8. Reizigers zullen moeten vertoeven ter plaatse waar zij
geval van reizigers door de ziekte worden aangetast, en indien zij op de aanaangetast door
·
·
k unnen b ek omen, za1 d e
kinderpokken.
gek omen p 1aat s geene h msvest1ng
eigenaar of bewoner derzel ve van de ziekte on verwijld ke1mis
geven aan den eersten Veldcornet, Resident-Vrederechter,
1\:lijncommissaris of Commissaris van Naturellen, die verplicht
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is eene verblijfplaats voor den zieke aan te wijzen en b~j
onvermogen van dezen in zijne verrleging te voorzien voor
rekening van het Gou vernement.
9. Zoodra de ziekte zich op eenige plaats vertoont, hetzij Verplichting van
onder de blanken of de gekleurden aldaar wonende, zal de eigenaar ~r bewon~r
eigenaar
of bcwoner der plaats verplicht ziJ'n, onmiddelliJ'k tom
dadehJk
.
e geven
van kenms
verkenms te geven aan den eersten Commissaris van Naturellen, huizing der ziekte.
Resident-Vrederechter, Veldcornet of Mijncommissaris, die
het dadelijk in zijne wijk zal bekend maken en aan den
Landdrost van het district rapporteeren.
10. In gevallen waar het gansche huisgezin aan de ziekte ~eldcor~et gemachlijdende is en geene hulp kan krijgen J zal de Veldcornet het tigd
assistenten
te
benoemen
tegen verrec?t ~ebben ee~ of meer personen te benoemen orn zulk goeding waar geheel
hmsgez1n te ass1steeren, waarvoor door het Gouvernement, huisgezin lijdende is
op de noodige verklaring van den Veldcornet, betaling zal
worden verstrekt, indien geeischt.
11. De V eldcornet zal geregeld om de 14 dagen van den Rapport iedere H
staat en den voortgang der ~iekte in zijne wijk aan den dagen door Veld.
cornet.
Landdrost van het district verslag doen.
12. Ingeval van onvermogen van eenige persoon of kleur- Ingeval van onverlinO'0 aan de ziekte lijdende zal de te verleenen hulp van moge': verleent
'
•
Regermg genees- en
genees- en levensm1ddelen door het Gouvernement worden Ievensmiddelen.
vergoed, mits onder beeedigde verklaring dat de hulpmiddelen geleverd zijn en de zieke zelf onvermogend was.
13. De kleederen en het beddegoed, hetzij door blanken, Reinigen ofverbranhetz~j door ldeurlingen gedurende de ziekte gebruikt, zullen den van kleederen
op last van den geneeskundige gereinigd of verbrand worden,eCnonbedendsegt~ed.
.
d er b elworl"k
1p a Ie er
on d er vergoe d mg
IJ d oor onpartiJ"d'1gen ge t axeer d e voor.
~aarde door het Gouvernement, en het huis waar de ziekte Zuivering v. huizen.
geheerscht heeft, moet worden gezui verd op kosten van het
"Comite van Gezondheid."
14. De Commissarissen van Naturellen en de Veldcor- Naturellen Commisnetten zullen toezien. en zorg draO'en
dat er geen gemeenschap netten
sarissenzorgen
en veldcoro
dat
of verkee~ plaats vmdt tusschen de bewoners van p]aatsen geen verkeer geof kafferkralen en anderen, tot tijd en wijle de Commissaris schiedt met plaatsen
van Naturellen of de Veldcornet der wijk daaromtrent deen kafferkralen.
noodige maatregelen heeft genomen, die hij verplicht is
zonder eenig verzuim te nemen en in werking te brengen.
15. Eenige overtreding van eenige bepaling dezer Wet of Strafbetaling £10
van eenige der bepalingen der in deze Wet vermelde regu- ?oete t~nzij anders
Jatien waarvoor geene bepaalde boete of straf is vastgesteld, Is voorzien.
zal worden gestraft met eene boete, £10 Stg. niet te boven
gaande, of bij gebreke van betaling gevangenisstraf, drie
maanden niet te boven gaande.
16. De hoven van Landdrosten, Mijncommissarissen en Landdrosten, MijnResident Vrederechters en de Commissarissen van N aturellen commissaris, R. Vre.. d e kleurlmgen
·
· · d'IC t'1e m
· eemge
· vervo1gmg
· rellen
derechter
en Natuhe bb en JUriS
Commissaris
b lJ
voor de overtreding der bepalingen dezer Wet of eenige hebben jurisdictie.
proclamatie, order of regulatie gemaakt en vastgesteld onder
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deze Wet, welke overtredingen door den Publieken Aanklager
van het Gouvernement zullen moeten vervolgd worden.
Bijeenkomst van
17. J?e Voorzi.~ter van elken Stadsraad zal verplicht zijn
inwoners te worden zoo spoed1g mogehJ k na het van kracht warden dezer Wet,
geroepen.
eene bijeenkomst van inwoners der stad op te roepen; deze
oproeping zal geschieden door publicatie minstens 7 dagen
van te voren in de Staatscourant en door aanplakking eener
Kiezen van Comite kennisgeving op meedere plaatsen in de stad. Op deze
van Gezondheid.
bijeenkomst zullen bij meerderheid van stemmen gekozen
warden 5 personen als een Comite dat den naam zal dragen
van "Comite van Gezondheid" en waarvan bovendien de
Landdrost, de Voorzitter van den Stadsraad, de DistrictsDiensttij d van
geneesheer en de Veldcornet ex officio led en zullen zij n. De
Comite.
aldus gekozen leden van het Comite zullen in die betrekking
door ZHEd. den Staatspresident voor den tijd van twee
jaren warden aangeste1d en die aanstelling zal in de Staatscourant warden gepubliceerd. Wanneer de tijd van 2 jaren
van een aldus gekozen en aangesteld lid om is, kan hij als
zoodanig warden herkozen.
Comite kan voorDoor het Comite van Gezondheid zullen, wanneer in
zorgsmaatregelen
zulk eene stad de besmetting mocht uitbreken, voorzorgsnemen.
d
maatregelen wor en genomen en tevens regulatien overeenkomstig deze Wet en de proclamaties door ZHEd. den
Staatspresident uitgevaardigd voor het doel worden opgesteld,
~egulatien verwelke regulatien, na door ZHEd. den Staatspresident te zijn
e:s?hen b ektratchbekrachtigd
in
de Staatscourant zullen worden gepubliceerd
t 1gmg v. 8 aa spres.
.
,.
en onmiddehJk daarna kracht van Wet hebben voor en
binnen de limieten van zulke stad en daarbij behoorende
dorpsgronden. Deze regulatien zulien van kracht blijven,
tot dat zij door ZHEd. den Staatspresident bij proclamatie
buiten werking zijn gesteld.
Inhoud der Regulatien.

18. De in het voorgaande artikel vermelde regulatien
zullen mogen inhouden : Bepalingen en beperkingen omtrent het publiek verkeer met en binnen zulke stad of zulk dorp.
N em en en toepassen van ontsmettings maatregelen op
personen en goederen, zulke stad of dorp binnenkomende of verlatende.
Afwijzing en beperking van verkeer tusschen kleurlingen komende van buiten en komende en verblijf houdende in zulke stad of dorp.
Machtiging tot aanstelling van personen belast met de
uitvoering der bepalingen der regulatien.
Machtiging tot het nemen van :maatregelen voor den
algemeenen reinigheidstoestand der stad of van
het dorp, en daartoe inspecteeren van woningen
en grond der inwoners.
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Machtiging tot oprichting van ontsmettingshuizen,
hospitalen en afzonderings-gebouwen.
Machtiging tot afzondering van door de ziekte besmette of daarvan verdachte personen.
Bepalingen omtrent G.en tijd, de plaats en de wijze
van begrafenis van aan de ziekte overleden personen.
Strafbepalingen omtrent overtredingen van de bepalingen der regulatH3n.
En zulke andere maatregelen als voor het doel om de
gezonden te beschennen en aan de zieken, waar
vereiscbt, de benoodigde hulp te verleenen, mogen
worden beschouwd te zijn vereischt en noodig.

19. Op dorpen waar geen Stadsraad bestaat zal de Land-Hoe bijeenkomst
drost of de Resident-Vrederechter, naar het geval moge zijn, geroepen waar geen
zoo spoedig mogelijk eene bijeenkomst van de inwoners van Stadsraad.
het dorp bijeenroepen, op de wijze en voor heLzefde doel
als in art. 17 bepaald. Het Comite van Gezondheid zal in Comite van gezonddit geval bestaan uit 3 gekozen leden, benevens den Land- heid in zulk geval.
drost of Resident Vrederechter, naar het geval moge zijn,
den Veldcornet en den Districtsdocter als ex offico leden.
Voor dit Comite en de door hen opgestelde regulatien gelden
de respectieve bepalingen van de artikelen 17 en, 18.
20. De Veldcornetten der verschillende wijken zullen in Bijeenkomsten in
elke wijk zoo spoedig mogelijk na het van kracht worden wijken.
dezer Wet, eene bijeenkomst van de inwoners dier wijk bijeenroepen op dezelfde wijze en voor hetzelfde doel als in
art. 17 bepaald en wel op eene "plaats" in de wijk gelegen.
Het Comite van Gezondheid zal in dit geval bestaan uit Comite van gezond3 gekozen leden, ben evens den Landdrost, den Mijncom- heid in wijken.
missaris, de Veldcornetten en de Assistent-Veldcornetten, de
Commissarissen van Naturellen, de Districts-geneesheer en
de practiseerende Geneesheer, zoo die er zijn, als ex officio
leden.
Voor dit Comite en de door hen opgestelde regulatien,
zullen de respectieve bepalingen gelden van de artikels 17
en 18.
21. Het Comite van Gezondheid, gekozen en aangesteld Speciale belasting
volgens de artikels 17 en 19 voor eenige stad of dorp is door Con::ite van
.
.
.
.
.
' Gczondhe1d op vaste
gerecht1gd voor het doel en de u1tvoenng, en tot het goed- eigendommen in
maken der kosten benoodigd voor het uitvoeren der regu- stadsgronden.
latien in art. 18 dezer Wet vermeld, eene speciale belasting
te heffen van eene penny per pond niet te bovengaande
en per jaar op alle vaste eigendommen binnen de stads- of
dorpsgronden gelegen, volgens taxatie van het Comit~ van
Gezondheid, en dezelve te innen op de gewone wijze.
22. Het Comite van Gezondheid, gekozen en aangesteld Belasting te worden
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gehevendoorComite voljrens art. 20 dezer Wet voor eenige stad
van Gezondheid in rechtigd voor het doel en de uitvoering en
stad of dorp.
der kosten benoodigd voor de uitvoering

of dorp, is getot goedmaken
der regulatien
vermeld in art. 18 dezer Wet, eene speciale belasting te
heffen niet te bovengaande zes pence per pond en per jaar
en gerekend op het bedrag der huurpenningen door huurders van vaste eigendommen binnen de stads- of dorpsgronden gelegen, aangenomen te betalen als huurwedde.
Zulke belasting zal van de huurders van vaste eigendommen
worden gevorderd en verhaalbaar zijn bij civiel proces op
de wijze voor civiele procedures in dezen Staat bepaald of
te worden bepaald.
Belasting geheven
23. Het Comite, overeenkomstig art. 20 dezer Wet gein wijken.
kozen voor eenige wijk, zal gemachtigd zijn tot het heffen
eener buitengewone hoofdbelasting van tien shillings, te
worden betaald door elken blanken of gekleurden mannelijken inwoner dier wijk, ouder dan 18 jaar, en zulke belasting zal uitsluitend worden besteed voor het doel en de
uitvoering en tot goedmaking der kosten van uitvoering der
regulatien, vermeld in art 18 dezer Wet, en zal verhaalbaar
zijn bij civiel proces, op de wijze door chiele procedures
bepaald of nog te worden bepaald.
Uitbetaling door
24. Het Gouvernement zal, indien volstrekt noodig, bij
Gouvernement.
tekortkoming van de bijdragen als door de inwoners van
zulke stad, dorp of wijk bijeengebracht, de kosten gemaakt
voor de doeleinden vermeld in art. 18 dezer Wet, eene uitbetaling doen die gelijk kan zijn aan het bedrag door de
inwoners bijeengebracht.
Voorgaande bepa25. Alle voorgaande artikels in deze Wet zullen ook van
~ii~~e~Pv:~dtoepas- toepassing zijn op alle andere epidemische ziekten, indien
epidemische :r:kten. zij op eene wijze optreden die als bijzonder gevaarlijk kan
worden aangemerkt. De beslissing hieromtrent staat aan
ZHEd. den Staatspresident.
INENTINTING EN WEDER-INENTING.
Beteekenis van
zekere woorden.

26. In dit. gedeelte der Wet zullen de volgende woorden
en uitdrukkingen de respectieve meeningen hebben die daaraan hierin nader gehecht zijn, dat is te zeggen:
Ouder.
Het woord "ouder" zal insluiten de vader en de
moeder van een echt kind, en de moeder van
Pokstof.
een onecht kind. De benaming "pokstof" zal
beteekenen pokstof genomen van eene vaars of
van eene volgroeide koe den 5den of 6den dag,
of van een zuigeling of kind den 7 den of Ssten
dag na de inenting, en het voorwerp waarvan
die pokstof genomen wordt, zijnde een gezonde
zuigeling of kind, of eene gezonde jonge vaars
of volgroeide koe, die niet te voren waren ingeent.
Inenting verplicbt.
27. Een ieder in dezen Staat wonende of verblijf hou-
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dende, zal verplicht zijn, tenzij door ziekte verhinderd, om
zich te laten inenten of wederinenten in tijd van gevaar, de
beslissing waarover aan ZHEd. de Staatspresident verblijft.
28. De Staatssecretaris zal altoos op die plaatsen, die de Voorraad pokstof.
Staatspret1ident zal bepalen, een vooraad g2zonde pokstof
laten houden, ten einde distrikts-geneesheeren en practizeerende geneesheeren met zooveel van de pokstof zonder betaling te voorzien als zij billijkerwijze noodig hebben. De
kosten voor het verschaffen, aanhouden en voorzien van die Kosten er van.
pokstof zullen word en bestreden uit geld en die de V olksraad
voor doeleinden dezer wet zal toekennen.
29. De Staatspresident mag regulatien uitvaardigen voor R0gulatien voor
het gratis inenten en wederinenten door distrikts-geneesheeren gratis inenten en
of personen opzettelijk als inenters aangesteld en voor het bepa.l.en van plaats
en tlJd kunnen door
.
.
'
.
bepalen van plaatsen waar de 1nentrng moet worden u1tge- Staatspresiderit
voerd, en ook om van tijd tot tijd kennis te geven van de worden vastgesteld.
dagen en uren waarop de district-geneesheer of een ander
aangesteld inenter op die plaa.ts tegenwoordig zal zijn om
diegenen die nog niet met goed gevoJg ingeent zijn en die
daar mogen verschijnen in te enten.
30. Wanneer iemand, ouder dan veertien jaren, door een Laten verschijnen
distriktsgeneesheer of iemand door den Staatpresident daar- van gratis ingeente
toe aangesteld, ingeent of wederingeent is, zonder dat zoo person en.
iemand er voor heeft betaald, zal de distrikts-geneesheer of
inenter zoo iemand mogen gelasten op dezelfde plaats en op
denzelfden dag in de volgende week te verschijnen, ten einde
zoo iemand onderzocht kan worden en men het gevolg der
operatie kan te weten komen ; en de distrikts-geneesheer of
inenter zal, indien noodig, den persoon die ingeent ofwederingeent is en die daar verschijnt een certificaat geven aangaande het gevolg der operatie. Indien iemand zal weigeren
te verschijnen of de distrikts-geneesheer of inenter zal toelaten het gevolg der operatie te onderzoeken, zal hij onder- Strafbepaling voor
hevig zijn aan eene boete niet te boven gaande tien shillings. niet verschijnen.
31. In ieder geval waar een kind dcor een distrikts-ge- Laten verschijnen
neesheer of inenter door den Staatspresident aangesteld zonder van kinder~n ond~r
betaling zal ingeent zijn, zal de ouder of persoon die de ~ 4 ~~gten ..d1e grahs
. d h ee ft , naar h et geva l mog t ZIJn,
.. mgeen ZIJn.
verzorging van het k m
dat kind laten nemen op denzelfden dag in de volgende
week naar den distrikts-geneesheer of inenter door wien de
operatie werd gedaan, zoodat hij dat kind kan onderzoeken
ten einde het gevolg der operatie te weten te komen, en
desverkiezende pokstof van dat kind te nemen om andere
operatien te doen.
32. De Staatspresident zal de inenting der inwoners van Staatspresident
gevangenissen bandieten-stations gekkenhuizen verbeter- ?elast inenting van
·
·'
van hospigehuizen,
hosp1talen
en an d ere p 1' aatsen w• aar d'e arm en ofmwoners
vanO'enissen
kranken ontvangen worden, mogen gelasten ten tijde hunner tale~, enz. '
aankomst of daarna, en zal eenen ouderdom mogen verklaren
waarna inenting onder dit artikel niet verpligtend zal zijn.
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33. De inenting met vocht uit de pokken van aan kinderpokken lijdende personen is ten strengste verboden.
SYPHILIS.

V erplich ting van
persoon met syphilis
besmet.

Hoe te handelen
waar syphilis onder
kleurlingen voorkomt.

In geval van Kralen
onder Kapi teins of
onder-Kapiteins.

Locaties of dorpen
maandelijks te worden onderzoch t.

Districts geneesheer
rapporteert aan
Landdrost.
Regeering kan verblijf aanwijzen voor
Syphili tische
kranken.

Wanneer besmet
persoon 11aar elders
kan worden
vervoerd,

34. a. Elke in dezen Staat wonende of verblijfhoudende
persoon zal, indien met eene der aanstekelijke
vormen dezer ziekte besmet, steeds verplicht zijn
zich door eenen geneesheer te laten behandelen
en genezen.
b. Zoodra de ziekte zich op eenige plaats onde.r gekleurden vertoont, zal de eigenaar of bewoner
der plaats dadelijk den naasten Landdrost, Mijncommissaris, Re si dent-V rederech ter, V eldcornet,
Assistent Veldcornet of Commissaris van Naturellen daarvan kennis geven, die dan verplicht
zal zij n volgens Wet te handelen.
In alle Kralen waar Kapiteins of onderKapiteins bestaan, zullen ook zij dadelijk aan den
naasten am btenaar rapp8rteeren zoodra de ziekte
in hunne Kraal uitbreekt of zoo er vermoeden
bestaat dat de een of ander met de ziekte besmet
is. W aar geen Kapitein of onder-Kapitein bestaat,
zal de Veldcornet of Commissaris van Naturellen
het recht hebben een hunner als voorman aan te
stellen, welke voorman verantwoordelijk zal zijn.
c. De Landdrost van elk district zal minstens eenmaal
per maand door den districts geneesheer de locaties van kleurlingen op dorpen doen onderzoeken
en zoo dikwijls de Regeering het noodig oordeelt,
de locatie of verzamelplaatsen van Kaffers in elk
district.
d. De districts geneesheer zal elk geval van Syphilis,
door hem bij het bovenbedoeld onderzoek ontdekt, dadelijk den Laudd1 ost rapporteere:a.
e. De Regeering heeft de macht om plekken aan te
wijzen waar zulke Syphilistische kranken zullen
moeten verblijf houden en hospitalen of gedeelten
daarvan voor dat doel in te richten, n:et zooveel
mogelijk bijzondere afdeelingen voor blanken en
gekleurden, mannen en vronwen. Bij Kralen zal
een gedeelte der Kraal daartoe kunnen ingericht
word en.
Mocht de ruimte op de door de Regeering
bepaalde plaatsen te beperkt zijn of worden, dan
zullen de respectieve ambtenaren verplicht zijn de
besmette personen naar andere, daarvoor geschikte
plaatsen te doen vervoeren. Zij zullen verplicht
zij n aan de Regeering dadelijk rapport daarvan te
doen,
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De Landdrost zal onmiddelijk na ontvangst van het Vervoer van besmet
rapport des geneesheers den met de ziekte besmetten persoon.
persoon doen vervoeren naar eene der door het Landdrost onder
Gou vernement bepaalde plaatsen. Hij zal tevens zoekt ve:mogens
"k
d
k ·
omstand1gheden v.
~d a d el IJ .een on erzoe . mstellen naar de vermogens zulk persoon.
omstand1gheden van zulk een persoon.
g. Zulk een met de ziekte besmette persoon zal van Afsluiting van
de prisoniers en alle anderen worden afgezonderd besmet persoon.
gehouden en zal in voormelde plaats moeten blijven tot dat hij door den gEmeesheer als genoegzaam hersteld zal zijn verldaard om haar te kunnen
verlaten.
h. De kosten van onderhoud van zoodanigen persoon Kosten van onderworden betaald door de Regeering met dien ver- houd van besmet
stande echter dat indien de persoon, aldus met de persoon.
ziekte besmet en verpleegd, goederen bezit de kos- Wanneer die kan
ten van onderhoud van hem gevorderd en bij worden teruggevorweigering op hem bij ci viel proces zullen kunnen derd.
worden verhaald.
i. Gelden noodig voor het bestrijden yan Syphilis Kosten in geval
onder Naturellen zullen van Naturellen alleen, naturellen.
kunnen worden gevorderd. De regeling hiervan is
overgelaten aan ZHEd. den Staatspresident in overleg met den Superintendent van Naturellen Zaken.
35. Alle overtredingen van voorschriften in deze afdee- Strafbepaling.
ling zullen gestraft worden volgens art. 15 dezer Wet.
MELAATSCHHEID OF LAZARUSZIEKTE. (LEPHA.)

36: Elke in dezen Staat practiseerend gelicentieerd ge- Gene:~heer moet
neesheer zal elken patient aan eene der aanstekelijke vormen dadleh~k hghev~dl van
.
..
me aa"sc e1
dezer ziekte lijdende onm1ddehjk aan den naasten ambtenaarrapporteeren.
ra pporteeren.
De Regeering zal maatregelen nemen om zulk eenen Maatr:gelen die
persoon afgezonderd te houden op zulk eene plaats als door ~egerlikngmag nemen
m zu
geva 1 .
haar zal worden bepaald. Alle kosten zullen d oor d e R e- Kosten v. verpleging
geering betaald worden, tenzij de zieke iemand is, wiens
middelen het toelaten, zelf de kosten zijner verpleging te
dragen.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.

\V. EDUARD BOK,
S taa tssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 16 Augustus 1886.
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WET No. 12, 1886.
Om te voorzien in de toelating van behoorlijk bevoegde personen
om in deze Republiek te practiseren als Genees-, Heel- en
Verloskundig.en, Apothekers, Chemisten en Drogisten, en ter betere regaling van den verkoop
van Drogerijen en Mediciinen. 1)

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Edel Achtb.
Volksraad, art. 1313, dd. 5 Augustus 1886).
NADEMAAL het wenscbelijk is dat zij, die geneeskundige hulp behoeven in staat zijn om onderscheid te maken
tusschen bevoegde en onbevoegde practiserende geneesheeren, en dat voor de veiligheid der ingezetenen voorzien
wordt in het verkoopen van vergift in deze Republiek, en
om te voorzien in de toelating van behoorlijk bevoegde
personen om in deze Republiek te practiseeren als genees-,
heel- en verloskundigen, apothekers, chemisten, drogisten,
en ter betere regeling van den verkoop van drogerijen en
medicijnen:
En het verder wenschelijk is de Schedule No. 18 te
herroepen-" Genees- en Heelkundigen" van de Ordonnantie
No. 2, van 1871, 2) genaamd "Vaststelling van en bepaling
omtrent Licentien, Zegelregten, Kantoorpenningen en Salarissen, waartoe de onderscheidene van Regeeringswege aangestelde of toegelaten person en en collegien geregtigd zij n,
vastgesteld bij Volksraadsbesluit, Art, 305, dd. 8 November,
1871":
Zij het daarom vastgesteld als volgt : Sched.18, Ord. No.2,
Artikel 1. De Schedule genommerd "Achttien-GeneeslS7l, herroepen.
en Heelkundigen," van de Ordonnantie No. 2. van 1871, 3)
getiteld: "Va·3tstelling van, en bepaling omtrent Licentien,
Zegelregten, Kantoorpenningen en Salarissen, waartoe de
onderscheidene van Regeeringswege aangestelde of toegelaten
personen en collegien geregtigd zijn, vastgesteld bij Volksraadsl>esluit, Art. 305, dd. 8 November 1871," waarb~j zekere
gelden, kosten en belooning voor Genees- en Heelkundigen
worden bepaald en vastgesteld, zg_l herroepen worden, en is
bij deze herroepen. Met bepaling, dat die terugroeping geen
betrekking heeft op iets gedaan of toegelaten op eenig verkregen regt of privilegie of pligt of verantwoordelijkheid,
opgelegd of veroorzaakt, of belooning verzekerd v66r het
passeeren dezer Wet, onder en uit kracht van de bij dezen
herroepen Schedule.

Jnleiding.

2) Zie ib., Bl. 440.
3) Zie ib., ib. (Wet No. 8, 1881) en ante Bl. Wet, No. 2, 1886.

1) Zie Wetboek, Bl. 440.
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2. De Staatspresident zal regt hebben tot het aanstellen Geneeskundige
eener commissie bestaande uit drie of meer personen be- Commissie.
hoorlijk bevoegd tot uitoefening van geneeskunde of het
toedienen van medicij nen, met name "Geneeskundige Commissie der Z. A. Republiek," en die het opzigt zal hebben
over de civiele geneeskundige belangen in de Republiek,
onderworpen aan de voorzieningen hieronder gemeld ; en
het zal den Staatspresident vrijstaan, als hij goeddunkt, Bevoegdheid van
eenige leden van die co-:nmissie te ontslaan, of ingeval van Staatspresident
·
· h e1'd , on b evoeg dh e1'd of d ood daaromtrent.
b ed an k en, verwiJ··d ermg,
a f wez1g
van een of meer hunner, een ander of anderen. zooals hij
goeddunkt, in zijne of hunne plaats te benoemen.
3. Iemand, die na dezen wenscht toegelaten te worden Geneeskundigen en
om te practiseren als genees- heel- en verloskuudige of om Apothokers mot>ten
medicijnen of drogerijen uit ie deelen of uit te ve~ten als gelicenti~erd zijn.
apotheker, chemist of drogist, mo::t tot dat einde eene
Licentie hebben van den Staatspresident. En ieder die als
bovengezegd wenscht te practiseren zal, tot verkrijgen van
zoodanige Licer.1tie, zijn diploma of ander getuigschrift over· Overlegging van
leggen tot onderzoek en goedkeuring van gezegde commissie, G~tuigschrift of
· d e t e b tWlJzen
··
d a t lllJ.. wer1\:e l"k
· van zoo- Diploma.
t en em
lJ b evoeg d IS
danig vak of zoodanige vakken van het geneeskundige
ber8ep dat hij wenscht uit te oefenen, als hij voorgeeft.
4. Iemand die zonder Licentie te hebben Genees-, Heel- Ongelicentieerd
of Verloskundige hulp verleent. en voor zij ne of hare diensten persoon geen ver:
.
d
.
haal voor beloonmg
b etal mg vor ert zal geen aanspraak kunnen maken op de van diensten.
bescherming der wet tot verhaal van belooning voor zij ne
of hare diensten.
5. Iemand die niet korter dan vier jaren als leerling Examineeren en
bij een behoorlijk gelicentieerd apotheker in dezen Staat toel~ting van
..
. d h ee f t, za1 een L'lCen t'1e k nJgen
ge d1en
om a l s apo th ek er t e leerlmgen
Apothekers.als
practiseeren, na het passeren van een examen voor gezegde
commissie, en tot voldoening van de leden er van.
G. De pligt van de Geneeskundige Commissie der Z. A. Lijst v.an reeds
Ret>ubliek zal zijn om, zoo spoedig mogelijk na het passeeren geadnntteer~en
..
k
ll
d'
/ / d . Geneeskund1gen en
d ezer \Vet, eene hjst te ma en van a en 1e voor e In Apothekers, opgewerking treding dezer Wet, toegelaten zij r: om genees-, heel- steld do?r .Gen.
en verloskunde uit te oefenen: of om medicijnen of droge- Commmissie.
rijen als apoihekers of chemisten en drogisten in den Sta1.t
uit te deelen of uit te venten. Ook zal het de pligt zijn
van gezegde Geneeskundige Commissie om een register te
houden van alien die onder de voorzieningen dezer Wet Register van onder
toegelaten ziJ'n om eenigen tak van het geneeskundig beroep dGeze welt tode~elatene
.
·
d' ..
. t
k
t enees cu'1 1gen en
u1t te oefenen, en van 1e 1lJSt eene cop1e e ma en om e Apothekers.
doen publiceeren in de Staatscourant, minstens eens in de Publicatie jaarlijks
maand J anuarij van elk jaar. Deze lijst, of dit register, zal in Staatscourant.
opgesteld en gehouden worden, zooveel mogelijk in overeenkomst met den vorm in de Schedule dezer Wet, of tot
hetzelfde effect.
7. Iemand die met opzet zich doet aanstellen, of trachtStrafbc>paling voor

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

52

[1886

het voorgeven of zich te doen aanstellen of registreeren onder deze Wet, door
vertoonen van
het maken of vertoonen van va1sche of bedriege1ijke voorvalscl_Ie voorstelling stelling hetzij mondeling of schriftelijk, za1 vo::>r zoodanige
ten emde aangesteld
' .
· d
d
d'1e h em daar b"IJ h e1p t en
f eregistreerd te overtredmg, met 1e er an er
~o;den als genees- bijstaat, beschouwd worden a1s schu1dig aan misdaad of
kundige of
overtreding, strafbaar door boete of gevangenisstraf, en za1,
Apotheker enz.
na schu1dig bevonden te zijn, veroordee1d worden tot eene

boete van niet meer dan vijf-en-twintig ponden sterling, en
bij niet-betaling, tot gevangenisstraf met of zonder dwangarbeid voor den tijd van niet meer dan zes maanden.
In welk geval reeds
Wanneer een geregistreerd practiseerend geneesheer, ·
verleende licentie behoorlijk onder de bepa1ingen van deze of eene vroegere
katn wkkorden terug- Wet toege1aten, om eenige tak van het geneeskundig beroep
ge .ro en.
·
uit te oefenen, za1 seh u 1d'1g b evon d en wor d en aan eemge
misdaad of overtreding, of na behoor1ijk onderzoek der
Geneeskundige Commissie door de Wet aangeste1d, schu1dig
za1 zijn aan schandelijk gedrag in zijne qua1iteit a1s geneeskundige, za1 de Commissie den Staatspresident aanbeve1en
om de licentie aan zoo iemand ver1eend, terug te trekken
en te vernietigen. Daarop zal de Staatspresident regt hebben
om, wanneer hij dit goedvindt, genoemde licentie terug te
Kennis in Staats- trekken en te vernietigen, en daarvan in de Staatscourant
courant.
bekendmaking te doen. Daarop za1 de naam van zoodanig
geneeskundige geschrapt worden van het register.
9. Elk apotheker, chemist, drogist en verkooper van
Botte1s of pakjes
inhoudende vergijt medicijnen zal alle botte1s of pakjes waarin rottekruid,
als zoodanig te
opium of dergelijke krachtige medicijnen, gewoon1ijk vergift
worden gemerkt.
genoemd, behoor1ijk merken met den naam van den inhoud
en het woord VERGIFT, en dat bewaren op veilige p1aatsen,
achter slot houden, en zorgen dat deze1ve zonder schrifte1ijke
permissie van een Landdrost, of het voorschrift van een
Bewaren en verkoo- erkend geneesheer, niet verkocht worden in gevaarlijke maat
pen van verg1jt.
of hoevee1heid. En als het blijkt dat een apotheker of verkooper van medicijnen zulke giftige of gevaarlijke medicijnen
zonder behoorlijke zorg laat, of die verkoopt in gevaarlijke
maat of hoeveelheid, zonder schriftelijk verlof of voorschrift
als boven gezegd, of bedorven geneesmiddelen of drogerijen
houdt, om die te verkoopen, zal hij, na vonnis te .hebben
S trafbepaling.
gekregen, vervallen in eene boete van niet minder dan vijf
ponden Sterling, en niet meer dan vijf-en-twintig ponden
Sterling, en bij niet-betaling gevangen gehouden worden met
of zonder d wangarbeid voor niet langer dan zes maanden.
Strafbepaling voor
10. Een apotheker, chemist, drogist of verkooper van
het voorzien van
medicijnen, die een kind onder tien jaren oud door verkinderen onder 10
koopen of tot dragen zal voorzien met preparaat van rottejaar met ve1·gijt.
kruid, opium of andere krachtige medicijn, gewoon1ijk vergift
genoemd, en dus gevaarlijk, zal eene boete verbeuren van
niet meer dan 10 pond en Sterling, en niet minder dan een
pond Sterling, voor elke overtreding.
Boek te worden
11. Elk apotheker, chemist, of drogist, of verkooper

s:
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van medicijnen zal in een daartoe bestemd boek door hem gehouden van verte houden, schrij ven den naam van hem aan wien vergift koop van vergift.
verkocht of gegeven wordt, in eeue hoeveelheid, or van een
soort die gevaarlijk is voor het levan, naam en hoeveelheid
van het vergift en den dag van verkoop; hij zal in gebreke
zijnde dit te doen, na vonnis, eene boete betalen van niet
meer dan tien ponden Sterling en niet minder clan vijfStrafbepaling.
ponden Sterling.
12. Alle apothekers, chemisten en drogisten, of verkoo- Welke Phar1nacopeia
pers van medicijnen zullen hunne medicijnen klaar maken te worden gebruikt,
volgens zulke Pharmacopeia als door den geneeskundige bij
recept wordt voorgeschreven.
13. Boeten onder deze wet opgelegd zullen ingevorderd Invordering van
worden voor het Landdrosthof van het district waarin de Boeten.
overtreding heeft plaats gehad.
14. Die bericht geeft van eenige overtreding tegen de Aanbrenger ontbepalingen dezer wet, maakt aanspraak op de helft van de ~anft helft der
ingevorderde boete; de andere helft zal gestort worden in de oe e.
publieke kas, en zal, wanneer niet teruggegeven, gebruikt
worden ten dienste der Regeering.
15. Wat hierin vervat is zal niemand die tot nu toe Bestaande regten
geneeskunde uitoefent met licentie of permissie, verleend van practizijns
beschermd.
. .
.
. d
S
onder de voorz1emngen van eemge wet m ezen taat van
kracht, kunnen onbevoegd maken.
16. Deze Wet zal voor alle bedoelingen worden aange- Titel der Wet.
haald als de "Wet op de Geneeskunde. 1886."
17. Alle Wetten en Volksraadsbesluiten, onbestaanbaar Herroepings
met de voorzieningen dezer Wet, zullen herroepen worden clausule.
en zijn bij dezen herroepen.
18. Deze Wet zal beginnen en in uitvoer komen na In werking treden
der wet.
datum van afkondiging in de Staatscourant.
SCHEDULE.
Schedule.
Naam.
A. B.

C. D.

'Voonplaats.

Bevoegdheid.

I Aanmerkingen.

Potchefstroom. Lid van het Koninklijke Collegie van Chirurgijnen.
Gegradueerde
Pretoria.
in Medicijnen
Universider
teit van

Gou vernemen tsk:;mtoor,
Pretoria, 25 Augustus 1886.

S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
\V. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
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WET No. 13, 1886.
TOT HET DAARSTELLEN VAN EEN RA.AD VAN
EXAMINATOREN.

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Ed. Achtb.
Volksraad, art .•563, dd. 18 Junij 1886).

NADEMAAL het wenschelijk en raadzaam is om betere
voorzieningen, dan tot hiertoe bestaan hebben, te maken
voor d,_,genen die wenschen geexamineerd te worden tot
zekere beroepen in de Z. A. Republiek en de geleerdheid in
de letteren en wetenschap hinnen deze Republiek te bevorderen en breeder te verspreiden, zoo zij en wordt door den
Volksraad der Z. A. Republiek vastgesteld als volgt:
Daarstellen v. Raad
Ar-T. 1. De Staatspresident met den Uitvoerenden Raad
van Examinatoren. wordt gemachtigd en hem wordt opgedragen, van tijd tot
tijd, op de wijze hierna breeder in deze W1 t omschreven,
negen person en aan te stellen om te zU n een Iichaam, dragende den naam van de "RAAD VAN EXAMINATOREN IN DE
Z. A. REPUBLIEK." De Superintendent van Onderwijs, de
Hoofdrechter, de Staatsprocureur en de Landmeter-Generaal
zullen ex-officio leden van dezen Raad zijn. De overige
Zamenstelling van vijf leden worden benoemd door den Uitv. Raad voor den
den Raad.
tijd van drie jaren, onder nadere voorlegging en bekrachtiging van den Volksraad.
Voorziening in geval
2. Ingeval van vacature zal de Raad tij dig den Staatsvan vacature.
president hiervan in kennis stellen, t~n einde behoorlijk
daarin te voorzien.
Voorzitter en Secre3. De Raad kiest uit zijn midden een Voorzitter en
tariR huie-houdelijke Secretaris. Hij zal voorts bevoegd zijn zijne eigene huisbepalingen.
houdelijke bepalingen te maken, met inbegrip van de regeling der examens en het stellen van de noodige vereischten
voor de verschillende graden, onder goedkeuring der Regering en nadere bekrachtiging door den Volksraad, waaraan
behoorlijke publicatie zal gegeven worden in de Staatscourant.
Aanstellen van
De Raad zal verder het recht hebben personen die geen
speciale Examina- leden van den Raad ziJ'n aan te ste1len, onder toezicht van
toren door Raad.
den Raad, in eenig speciaal vak of vakken te examineeren.
Tijden voor het
4. De Raad zal minstens tweemaal 's jaars een publiek
houde.n va? publieke exam en houden te Pretoria beginnende op den derden
Examma m Rechts- D'
· d e maan d Maart' en op den derden Dmgs
·
d ag
ge1eHdheid Meetmgs d ag In
kunde en O~derwijs. in de maand September en volgende dagen, indien vereischt, tot het examineeren van kandidaten in de Rechtsgeleerdheid en de Meetkunde en aspirant Onderwijzers, en
het toelaten van applicanten voor de betrekkingen van
Landmeters en Onderwijzers. Verder zal eenmaal 's jaars,
beginnende op den derden Dingsdag in Maart, gehouden
Inleiding.
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worden een examen in de Letteren en \Vetenschap.
Van Examen in Ietteren
beide examens zal minste·1s twee maanden vooraf kennis- en Wetenschappen.
geving geschieden in de Staatscourant. De taal waarin de Kennis in Staatscourant.
examens zu ll en wor d en geh ou d en zal de Hollandsche taal Examina in
zijn, en, voor zoover zij verkrijgbaar zijn, zullen daartoe ge Hollandsche taal.
bezigd worden handboeken in de Hollandsche taal.
5. Alle practi~ijns in de medicijnen en apothekers, die Prac.ti~\jns in
wenschen te practlseeren in de Republiek zullen aanzoek medteiJnt>n en
·
. de
' zaak naar den Apothekers.
d oen b1J.. cl en R aa cl van Exammatoren,
d1e
Geneeskundigen Raad verwijzen zal. De beslissing zal geschieden door den Raad van Examinatoren, na kennisname
van het rapport van den Geneeskundigen Raad. Dezelfde
weg zal moeten gevolgd worden met betrekking tot kandidaten die als Apothekers wenschen geexamineerd te worden.
6. De Raad zal Levoegd zijn getuigschriften, en met Verleenen van
uitzondering van Rechtsgeleerden, ook acten van toehting Getuigs0hriften en
· h ten d er Acten
van Toelaiing
t e ver l eenen aan k an d 1'd at en we lk e aan d e vermsc
uit()'ezonderd
respectieve Exam ens beantwoo:-den; alsmede van applicanten Re;ht~geleerden.
als boven onder artt. 4 en 5 vermeld, die van elders aankomen, acten van toelating te verleenen in geval hunne ge- Bekrachtiging en
tuigschriften voldoende zullen bevonden worden, welke acten publicatie daarvan.
van toelating regtsgeldig zullen zijn in de Z. A. Republiek.
7. Bovengenoemde acten van toelating word en door den
;Raad van Examinatoren aan den Staatspresident en Uitvoerenden Raad toegezonden ter bekrachtiging en publicatie in
de Staatscou,rant.
8. De Raad zal de vereischten voor de verschillende Vereischten der
examens zooveel mogelijk gelijk stellen aan de vereischten verscl~illende
· d e nab unge
· S ta t en en K ol omen
· Examma.
voor d erge11J. · k e examens 1n
van Zuid Afrika, en zal trachten wederzijdsche erkenning te
verkrijgen voor de graden hier en daar uitgereikt.
9. Veranderingen door den Raad van Examinatoren ge- Ver~nderinge~ in
. de vermschten
.
d
l vere1schten met
maakt 1n
voor cl e verseh'll
1 en e examen, zu - binnen 1 jaar van
len niet in toepassing worden gebracht binnen een jaar na kracht.
de publicatie daarvan in de Staatscourant, in overeenstemming
met art. 3 der Wet.
10. De Raad zal jaarlijks een vergelijkend examen hou- ~~arlijksch vergeden voor leerlingen
van de ondersteunde . leerinrichtingen
in leerlmgen
hJke?d examen voor
.
.
der onder•
de Z. A. Repubhek, waartoe de Regeermg zal besch1kbaar steunde scholen.
stellen drie prijzen voor de drie verstgevorderde leerlingen
in de Republiek opgeleid, ondcr nader door den Raad te
maken bepalingen, de eerste prijs £1.5 en de tweede £10 Drie prij1:en toegeen de derde £5. Dit exam en zal een aanvang nemen op kend.
den derden Dingsdag in de maand September van elk jaar.
11. De Raad zal het regt hebben te bezit.ten en te ad- Bezit en administr.
ministreeren zoodanige gelden of legaten alf:l aan den Raad van gelden, Iegaten
•
.
(nZ,
zullen worden toegekend of vermaak t, cl oor par t 1cu11ere personen of corporatien tot het daarstellen van Studiebeurzen
of andere aanmoediging of bevordering van de zaak van het
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onderwijs, waarvan jaarlijks verslag zal gedaan worden aan
de Regeering.
12. Alle wetsbepalingen in strijd met deze wet worden
Herroepings
clausule.
hierbij herroepen, onder anderen artt. 8 tot en met 13 der
op het Hooger Onderwijs, No. 1, 1882 1), wordende de uitvoering van art. 7 der gemelde Wet opgedragen aan het
bestuur der Opleidingsschool.
13. Deze Wet zal in werking treden dadelijk na publiIn werking treden
der wet.
catie in de Staatscourant.

Jaarlijksch verslag
aan Regering.

S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
\V. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.

Gou vernemen tskan to or,
Pretoria, 27 Augustus 1886.

WET No. 14, 1886.
TOT UITLEVERING V AN MISDADIGERS AAN DE
KOLONIE DE KAAP DE GOEDE HOOP. 2)

NADEMAAL het noodig is de wet betrekkelijk de
apprehensie en uitlevering aan de Kolonie van de Kaap
de Goede Hoop van personen beschuldigd of overtuigd van
het plegen van zekere misdaden, binnen de juris<!lictie van
de gezegde Kolonie vast te stellen, zoo besluit de Volksraad
bij dezen als volgt :
ARTIKEL 1. Deze Wet zal toepasselijk zijn op de misdaden vermeld in de eerste hieraan gehechte Schedule.
Uitleveri~g van
2. Eenig persoon beschuldigd met of veroordeeld wegens
beschuldig~en aan een der misdaden of wanbedriJ'ven in deze Wet vermeld te
Kaapkolome voor
.
.
misdaad begaan
hebben gepleegd 111 de Kolome van de Kaap de Goede Hoop,
voor of na deze Wet. en eenig hierna genoemd voortv luchtig misdadiger zal, die
Kolonie verlaten hebbende en in dezen Staat gevonden wordende, kunnen worden geapprehendeerd en terug gezonden
naar de gezegde Kolonie, op de wijze zooals in deze wet
voorzien, en zulks hetzij de misdaad waartoe de uitlevering
is verzocht werd begaan voor of na het passeeren dezer wet.
~anzoek tot u~~leve·
3. Een aanzoek tot uitlevering van een voortvluchtigen
rmg
gedaan biJ
· d a d'Iger t ot Wiens
·
· een 1astb ne
· f IS
· mtgerei
·
'k t
Staatssecretaris.
m1s
appreh ens1e

Toepassingder Wet.

1) Zie Wetboek bl. 1074-5.
2) Zie Wet No. 1, 1873. Wetboek, bl. 476.
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in de gezegde Kolonie, en die is of vermoed wordt te zijn
binnen dezen Staat, zal worden gemaakt bij den Staatssecretaris van fl.ezen Staat. Bij ontvangst van zoodanig aanzoek zal de Staatssecretaris bij order onder zij ne hand aan Bekendmaking daareenigen Landdrost of Vrederechter bekend maken dat zoo- van door Staats· aanzoe k IS
· ge d aan en h em gelasten ZIJn
.. lastbnef
. voor Lan-"ldrost
Fecretaris aan
d amg
of
de inhechtenisneming van den voortvluchtigen misdadiger Vrederechter.
uit te reiken.
4. Een last brief voor inhechtenisneming van eenen Lastbrief ter
voortvluchtigen misdadiger, hetzij beschuldigd van misdaad apprehentie.
of reeds veroordeeld, kan worden uitgereikt : a. door eenen Landdrost of wa'1rnemenden Landdrost, Uitgereikt door
of eenig persoon als zoodanig ageerende of eenigen Landdrost ofVrede·
V re d erecht.er op ont vangs t , of op pu bl'1cat'1e In
· d e rech
ter op order of
van
Staatssecretaris
Staatscourant van de gezegde order van den Staats- publicatie in
secretaris, en op zoodanige getuigenis, als in zijne Staatscoura.nt e1_1 op
meening de uitreiking van den lastbrief zoude welke getmgems.
rechtvaardigen, indien de misdadiger was veroordeeld in dezen Staat en
b. door eenen Landdrost of waarnemenden Landdrost, Uitgereikt door
of eenig persoon als zoodanig ageerende of eenigen Landdrost ofVrede• '
f kl h rechter op klachte
· 1111ormatie
· i!
v re d erecht.er, op z?o d ~mge
o
ac te of inforrnatie, en op
en zoodamge getmgems of na zulke stappen als welke getuigenis.
in de meening van den persoon den lastbrief
uitreikende de uitreiking zoude rechtvaardigen
van eenen lastbrief, indien eene misdaad ware
begaan of de misdadige.c veroordeeld binnen dezen
Staat.
Eenig persoon krachtens dit artikel eenen lastbrief uit- Rapport van uitreikende zonder een order van den Staatssecretaris als voor- reike?- van La~tbrief
.
bi
d
met mformatte enz.
meld zal terstor: d aan d 1en am ,enaar aarvan rapport zen- naar staatssecretaris
den te zamen met de informatie of aanklachte, of gecertifi- te worden gezonden.
ceerde kopUen daarvan en de Staatssecretaris mag, indien
hij goedvindt, bevelen dat de lastbrief worde herroepen en
de persoon die in hechtenis is genomen worde ontslagen.
G. Iedere lastbrief tot de inhechtenisneming van eenigen Lastbrief moet gevoortv luchtigen misdadiger zal gelasten dat hij vooreenigen lasten dat misdadi.
d e I as tb rw
. f IS
. m'tgerei'kt·ger
voor Landdrost
L an dd rost word e ge b rac h t. I n d 1en
wordt gebracht.
geworden zonder de order van den Staatssecretaris, zal de
Landdrost, waarnemende Landdrost of eenig persoon als
zoodanig ageerende, het ontslag van den voortvluchtigen Ontslag te worden
misdadiger gelasten, tenzij, dat binnen zulken tijd als hij met gelast indien geen
.
order van Staatsb etre kk mg
to t d e oms t an d'Ig h ed en d er zaak re d e]"k
IJ moge secretaris
uitgereikt
achten, de gezegde Landdrost van den Staatssecretaris de
·
order, vermeld in het derde artikel van deze \Vet, ontvangt.
6. Wanneer een voortvluchtig misdadiger gebracht wordt Op welke wijze
voor den Landdrost zal de Landdrost die zaak onderzoeken I.anddrost zaak
.. en' zoo ver moge l"k
. . d'1ct'1e en moet onderzoeken.
op dezelfde WIJze
IJ d eze ]i!-l
!Ue JUris
macht hebben, als of de prisonier voor hem gebracht ware
beschuldigd van eene strafbare misdaad begaan in dezen Staat,
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wanneer Landdrost
7. In het geval van een voortvluchtig misdadiger, hegehouden te corn- schuldigd van het plegen eener misdaad waarvoor uitlevering
rnitteeren in geval geschiedt, inclien de lastbrief van de gezegde Kolonie, het
van bewecrde
rnisdaad.
verzoek doende, behoorlijk is geauthenticeerd, en zoodanige

bewijzen worden geproduceerd als (onderworpen aan de voorzieningen dezer \Vet) volgens de wetten van dezen Staat het
committeeren ter terechtstelling van den gevangene zouden
rechtvaardigen indien de misdaad waarvan hij beschuldigd
is, in dezen Staat ware bedreven, zal de Landdrost hem
ter gevangenis corn mitteeren, waar zal anders zijn ontslag
gelasten.
Wanneer Landdrost
In het geval van een voortv luchtig misdadiger, beweerd
gerechtigd te corn- te zij n veroordeeld voor het begaan van eene misdaad waarmitteeren in geval voor uitlevering geschiedt, z 1 de Landdrost, indien zulke
van veroordeeling
bewijzen worden geproduceerd als ( onderworpen aan de
wegens misdaad.
voorzieningen dezer Wet) volgens de wetten van dezen Staat,
zouden bewijzen dat de prisonier voor zulk eene misdaad
was veroordeeld, hem ter gevangenis committeeren, maar zal
anders zijn ontslag gelasten.
Vervoering van
8. Indien de voortvluchtige misdadiger ter gevangenis
beschuldigde in
is gecommitteerd zal hij vervoerd worden naar de hoofdafwachting van Last·
'h et d'1stn'k t, ten em
· d e aId aar cl en 1as tb ne
· f
bdeftot uitlevering. gevangems van
van den ~taatssecretaris voor zij ne uitlevering af te wachten.
De Landdrost zal terstond een certificaat van het committeeren zenden aan den Staatssecretaris, met zulk verder
rapport daaromtrent als hij mogt noodig oordeelen.
Uitreiken van last9. Op vertoon van het certificaat ter committeering zal
brief ter uitlevering het wettig zijn voor den Staatspresident bij lastbrief onder
doorS taatt>presiden t ..
·
' · Staat, te ge]asten
ZlJne h an d en het pu bheke
zegel van d ezen
dat de voortvluchtige misdadiger worde overgeleverd, aan
zoodanige persoon als naar zijne meening door de gezegde
Kolonie, van waar het verzoek voer de uitlevering kwam,
behoorlijk gemachtigd is om den voortvluchtigen misdadiger
te ontvangen en zoodanige voortvluchtige misdadiger zal
dienovereenkomstig worden overgeleverd.
Zoodanig lastbrief
Het zal wettig zijn voor den persoon aan wien zoodanige
wettig geza ~ om
lastbrief is gericht om den misdadiger vermeld in den lastmisdadiger te ontYangen en aan te brief te ontvangen, in bewaring te houden en te vervoeren
houden.
binnen de jurisdictie van de gezegde Kolonie aan wien hij
is uitgeleverd geworden.
Cipier ofge'1ange1 is
De cipier, of andere hoofdambtenaren van eenige gevanan;bten~ar verplicht genis zal op verzoek van eenig persoon belast met bewaring
misdadig._r onder
l
·
·
·
d
lk
1 tb · f
genoemden lastbrief van een voortv ucht1g m1sdad1ger on er zu en as r1e ,
te ontvangrn enz. en bij betaling of aanbod van rf>delijk bedrag voor kosten
zulken misdadiger ontvangen en hem in bewaring houden,
voor zoodanigen redelijken tijd als moge worden verzocht
door den ge·zegden persoon, voor het doel van de behoorlijke
uitvoering van den lastbrief.
Te arresteeren in
Indien de misdadiger ontsnapt uit eenige bewaring waargeval van ontsnap- aan hij moge zijn overgegeven op of ten gevolge van zulken
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Iastbrief, z~I het wettig zijn om hem weder te vangen op ping van persoon
dezelfde WIJZe ais eenig persoon beschuidigd van eenige oyergeg~ven tot
rnisdaad tegen de wetten van dezen Staat. wcder rnag worden mtlevermg.
gevangen.
10. Indien eenig persoon die onder deze \Vet zal zijn Gecommitteerd pergecommitteerd in bewaring te blijven tot dat hij uitgeleverd soon n~ 2 maanden
wordt, overeenkomt~tig verzoek, niet, dienovereenkornstig zai gteerdechtJgd aanztoel.k
··
't I
d b'mnen twee maanden na zoodanig commitoen om on s ag,
ZIJn
Ul ge ever
teeren, zal het in ieder geval wettig zijn voor het Hoog
Gerechtshof van dezen Staat, of eenig rechter daarvan, of
eenig Rondgaand Gerechtshof, indien zoodanig laatstgemeld
Hof, op applicatie door of ten behoeve van zoodanigen gecommitteerden persoon, en na dat kennis van zoodanige Kennis v. applicatie
appiicatie aan den Staatsprocureur zal zijn gegeven, te ge- aan Staatsprocureur.
lasten de aldus gecornmitteerde persoon te ontslaan uit de
gevangenis tenzij voldoende redenen tot het tegendeei warden aangetoond.
11. Verklaringen of opgaven onder eede genomen in de Welke verklaringen
voorzegde Kolonie, hetzij genomen in de tegenwoordigheid en documenten.~.oe.
. d a d'1ger of me
. t en k opiJen
..
van d en voor t vI uc ht1gen
m1s
van gelaten alfl bewlJS.
zulke origineele verkla::ingen of opgaven, en certificaten van
of judiceele documenten het feit van veroordeeling opgevende
mogen indien behoorlijk geauthenticeerd, als bewijs warden
aangenomen, in verhooren onder deze wet.
12. Lastbrievcn van de gezegde Kolonie en verklaringen Welke autenticatie
of opgaven onder eede en kopijen daarvan zullen geacht vard stu~ken
worden behoorlijk gcauthenticeerd te zijn voor de doeleinden vo oen e.
van deze wetJ indien geauthenticcerd zoo als door de wet
voorgescbreven, of indien geautenticeerd als volgt:
1. Indien de lastbrief voorgeeft te zijn geteekend door Authent.icatie door
een Regter Landdrost of anderen competenten ambte- Regter, Landdrost of
'
.
.
.
bevoegd ambtenaar.
naar van de Kolome waar dezel ve was mtgere1kt;
2. Indien de verklaringen of opgaven onder eede of
kopij en daarvanJ voorgeven te zij n gecertificeerd
onder de hand van een Regter, Landdrost of ambtenaar van de gezegde Kolonie te zijn de origineele
verklaring en opgaven, of te zijn ware kopijen
daarvan, zooals het geval moge zijn;
3. Ind£en het certificaat van of judicieel dokument het
feit van veroordeeling aantoonende voorgeeft te zijn
gecertificeerd door eenen Regter, Landdrost of ambtenaar van de gezegde Kolonie, al waar de veroordeeling plaats vond, en indien in ieder geval de
lastbrieven, verklaring, opgaven, kopijen, certificaten
en judicieele documenten, (zooals het geval moge
zijn) geautenticeerd zijn door den eed van eenigen
getuige of door gezegeld te zijn door hPt officieele
zegel van een ambtenaar van het Gouvernement
van gezegde Kolonie, vanwaar het verzoek om uitlevering komt en alle Geregtshoven en Landdrosten
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zullen judicH\ele kennis nemen en van zulk officieel
zegel en zullen het aldus daardoor geautenticeerde
document toelaten als getuigenis te worden ontvangen zonder verder bewijs.
13. De vormen opgegeven in de tweede schedule van
W elke vormen
mogen gebruikt
deze wet, of vormen zoo nabij mogelijk gevolgd als de omstandigheden zullen toelaten, mogen gebruikt worden in alle
zaken waarop zulke vormen betrekking hebben, en zullen,
wanneer gebruikt, geacht worden van kracht en voldoende
te zij n in regten.
Wanneer deze Wet
14. Deze wet zal kracht van wet verkrijgen zoodra de
van kracht.
Staatspresident bij proclamatie in de Staatscourant van dezen
Staat zal verklaren en bekend maken dat de gezegde Kolonie
de Kaap de Goede Hoop behoorlijk voorzieningen heeft gemaakt voor de uitlevering van voortvluchtige misdadigers
die daarheen zijn ontslapt uit dezen Staat.
15. \Vaar het woord of benoeming van Landdrost in
Wie onder Landdrost begrepen.
deze wet voorkomt, zal ook verstaan worden daardoor bebedoeld en begrepen te zijn Assistent-Landdrost of eenig persoon tijdelijk als Landdrost of Assistent-Landdrost ageerende.
Titel der Wet.
16. Deze wet zal worden genoemd: "De Wet No. 14,
1886, tot uitlevering van misdadigers aan de Kolonie de
Kaap de Goede Hoop."
In werking treden
17. Deze wet zal van den dag der publicatie voor niet
der Wet.
!anger dan twee jaren in werking treden.
EERSTE SCHEDULE.
Lijst van misdaden
waarvoor uitlevering
kan geschieden.

Ontvoering (schaking).
Moedwillige verwekking van miskraam (abordus).
Brandstichting.
Aanranding, insluitende onbehoorlijke aanranding op de
persoon van een meisje onder den ouderdom van twaalf jaren.
Aanranding met voornemen om ernstig ligchamelijk leed
aan te doen.
Bigamie (veelwijverij).
Kinderroof.
Schuldige manslag.
Valsche munt slaan of uitgeven van valsche of veranderde munt.
Desertie van eenige politiemagt.
Falsiteit. vervalschen of uitgeven van eenig vervalscht
document.
Bedrog.
Overtredingen onder eenige wet betrekkelijk den handel
in buskruid, lood of vuurwapenen.
Huisbraak (insluitende het breken in eenig kantoor, winkel of hut) met voornemen om eenige misdaad te begaan.
Bloedschande.
Overtredingen door Insolventen tegen Insolventen wetten.
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K waad willige schade aan eigendom.
1\foord, of poging om moord te begaan.
l\!eineed of aanzetting tot meineed.
Verkrachting en aanranding om verkrachting te plegen.
Eenige daad gedaan met voornemen om leed te doen
aan persoon of dgendom op eenige spoorweg.
Roof.
Publiek geweld.
Diefstal, insluitende diefstal door middel van valsche
voorwendsels en diefstal door middel van bedrog.
Medepligtigheid. aan het begaan van eenige der voorzegde misdaden of wanbedrijven.
TWEEDE SCHEDULE.
VORM VAN ORDER TOT UITREIKING VAN LASTBRIEF TOT
APPREHENSIE.

A an den Landdrost (of den heer
Vrederegter) voor het district.

Aangezien ten gevolge eener overeenkomst met de Kolonie Vorm van orde
de Kaap de Goede Hoop waarnaar gerefereerd wordt in de doorStaatssecretaris
· van ZHE d. 'd en Staatspres1'd ent, ge dateerd den op
aanzoek tot
Proclamahe,
uitlevering.
dag van
een verzoek is gerigt aan het Gouvernement van de Zuid-Afrikaansche Republiek door het
Gouvernement van de gezegde Kolonie, voor de uitlevering
van
, onlangs van
, beschuldigd (of
veroordeeld) van het plegen der misdaden van
, binnen de j urisdictie van gezegde Kolonie, zoo maak
ik u, door deze mijn ordtr bekend, dat zoodanig verzoek is
gedaan en gelast u lnven Lastbrief voor de Apprehensie
van den gezegden
uit te reiken, mits dat aan
de voorwaarden van de Wet No.
, tot uitlevering van
misdadigers aan de Kolonie de Kaap de Goede Hoop, betrekkelijk het uitreiken van den zoodanigen Lastbrief, naar
uw oordeel is voldaan.

van

Gegeven onder mijne hand te Pretoria, dezen
J8

dag

S taatssecretaris.
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VORM VAN LASTBRIEF TOT APPREHENSIE OP ORDER VAN
DEN STAA.TSSECRETARIS.

Aan de Veldkornetten, Constabels, Politiebeambten en andere ambtenaren, bevoegd tot het uitvoeren van Crimineele Lastbrieven.
Vorm van Lastbrief
Aangezien ZEd. de Staatssecretaris bij order onder zijne
ter apprehensie op hand aan mij heeft bekend gemaakt dat behoorlijk aanzoek
order van Staats- is gedaan voor de uitlevering van
onlangs
secretaris.

van
beschuldigd van (of veroordeeld wegens)
het plegen van de misdaad van
binnen de
jurisdictie van de Kolonie de Kaap de Goede Hoop, zoo
wordt gij hiernevens gelast in naam van ZHEd. de Staatspresident, onmiddel~jk te apprehenderen den gezegden
, tot uitlevering van
overeenkomstig Wet No. ,
misdadigers aan de Kolonie de Kaap de Goede Hoop, waar
hij ook moge gevonden worden binnen de limiten van dezen
Staat, en hem te brengen of hem te doen brengen voor den
Landdrost van het district
, om redenen te
geven waarom hij niet zoude worden uitgeleverd~ overeenkomstig de gezegde Wet No.
, waartoe deze u zal strekken ten lastbrief.
Gegeven onder mij ne hand te
dag van
18

, dezen

Landdrost (of Vrederechter)
voor het district.

VORM V AN LASTBRIEF TER APPREHENSIE ZONDER ORDER
V AN DEN STA.A.TSSECRETA.RIS.

Aan de Veldcornetten Constabels, Politiebeambten en andere Rechtsbeambten bevoegd tot het uitvoeren van Crimineele Lastbrieven.
Vorm van Lastbrief
Aangezien het aan den ondergeteekende
ter apprehentie
Landdrost (of Vrederechter) voor het district
uitgereikt op
bl k
d
informatie.
ge e en at
onlangs van

is
is beschuldigd van (of veroordeeld wegens) het plegen der misdaad
van
binnen de jurisdictie van de Kolonie de
Kaap de Kaap de Goede Hoop.
Zoo wordt gij hiernevens in naam van ZHEd. den Sta~ts
president gelast den gezegden
onmiddelijk te
apprehenderen, en hem te brengen of hem te doen brengen
voor den Landdrost van het district
om verder
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volgens wet te worden behandeld; waartoe deze n strekke
ten lastbrief.
Gegeven onder mijne hand te
dezen
dag
van
18
Landdrost (of Vrederechter)
voor het distrikt.
VORM V AN LAST BRIEF TOT COMMITTEERING.

Aan den Cipier van de

gevangenis.

Zij het herinnerd dat op dezen
dag van
Vorm van Lastbrief
188
onlangs van
is gebracht voor ter committeering.
mij
, Lrmddrost van het distrikt
om redenen te geven waarom hij niet zoude worden uitgeleverd overeenkoms6g de \V et, No. , op grond dat h\j is
beschuldigd van (of veroordeeld wegens) het plegen van de
misdaad van
binnen .de jurisdictie van de Kolonie
de Kaap de Goede Hoop, en aangezien geene zulke voldoende
redenen aan mij zijn ~ungetoond geworden waarom hij niet
zoude worden uitgeleverd overeenkomstig de gezegde Wet.
Zoo wordt gij de gezegde cipier, hiernevens gelast den
gezegden
in uwe bewaring te nemen, en hem
aldaar veilig te houden tot dat hij van daar ·wordt uitgeleverd overeenkomstig de voorzieningen van de gezegde \Vet
No. , waartoe deze u strekke ten last brief.
Gegeven onder mij ne hand te
18
dag van

dezen

La.nddrost van het district
van
VORM VAN LASTBRIEF VAN ZHED. DEN STAA'rSPRESIDENT VOOR
DE UITLEVERING VAN VOORTVLUCHTIGE MISDADIGERS.

LAST BRIEF
door ZH.Ed. den Staatspresident van de Zuid-Ajrikaansche Republiek
gevangenis en aan (a)
aan den Cipier van de

(Vul in naam van persoon gemachtigd door de Kolonie Vorm van Lastbrief
de Kaap de Goede Hoop om misdadigers te ontvangen).
d?or St.aatspresident
mtgere1kt tot
·
1
A angez1en
on angs van
uitlevering.
beschuldigd van (of veroordeeld wegens) het plegen dermisdaad van
binnen de jurisdictie van de Kolonie
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de Kaap de Goede Hoop werd afgeleverd in de bewaring
van u (vul in naam van cipier)
den gezegden
cipier bij Lastbrief gedateerd (datum der Lastbrief der committeering) overeenkomstig Wet No.
Zoo gelast ik de Staatspresident van de Zutd-Afrikaansche
Republiek, overeenkomstig de gezegde Wet, u, den gezegden
Cipier, om het lichaam van den gezegden
af te leveren in de bewaring van den gezegden (a)
en ik gelast u, den gezegden (a)
om den gezegden
onder uwe bewaring te nemen, en hem te
brengen binnen de jurisdictie van de gezegde Kolonie, en
daar te plaatsen onder de bewaring van eenig persoon of
personen door de gezegde Kolonie aangesteld om hem te
ontvangen, waartoe deze strekke u ten Lastbrief.
Gegeven onder mijne hand en het publieke zegel van de
Zuid-Afrikaansche Republiek, dezen
dag van

Staatspresiden t Z.A.R.
Staatssecretaris
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
\V. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.

Gouvernementskantoor,
Pretoria, 1 Februarij 1887.

Uitv. Raadsbesluit Art. 67, dd. 7 Maart 1887.
A an de Orde :- Minute inhoudende memorie van den
beer S. Marks en 11 anderen verzoekende regeling te brengen in geval dat een claimhouder verzuimd heeft op de
vervallen tijd op nieuw licentie uit te nemen.
Besloten :- Aan het verzoek te voldoen en aan Zij n
Hoog Edele den Staatspresident te adviseeren zoo spoedig
mogelijk een Gouvernements Kennisgeving in de Staatscourant te doen plaatsen, welke regeling kracht van wet
zal hebben tot de aanstaanden zitting van den Ed. Achtb.
Volksraad van den navolgende inhoud : -
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Bijlage tot Wet No. 8, 1885.

l)

NADEMAAL bij Volksraadsbesluit, art. 1424, dd. 12 Inleiding.
Augustu3 1886, de Regeering werd gemachtigd rn haar opgedragen is voorzieningen en regelingen te maken ten armzien van alle zaken waarvoor door den V olksraad geen
voorziening is gemaakt en van zoo dringenden aard zijn,
dat zij niet kunnen blijven liggen tot do volgencle zitting
van den Volksraacl, en verdor bepaald word dat dergelijke
rrgelingen kracht van wet zullen hebhen tot naclere beslissing daaromtrent van den Volksraacl;
Nademaal verder aan de Hegecring gobleken is de dringenJo nooclzakelijkheid om eene regeling te maken voor
het geval dat cen claimhm.1Ller verzuimcl heeft zijne licentie
te vern'cuwen v66r of op <len vervaldag daarvan;
Zoo is het dat hiermede, met ad vies en con:::ent van den
Uitvoorenclcn Haad, bepaald on vastgosteld wo:clt als volgt:
ART. 1. Als eon delvorslicent e verloopt, zonder op ofGcen afbakenPn van
v66r dien vervaldaO'
yernieu wd te zij n zal de claim waar- claims ·door anderen
0
. 1'10011 t'10 was tntgere1
'ld, we cl er 'cl oor ~en an d er per- dan
na 15 vat~
da<Yen na
•
voor d 10
vervaldag
soon kunnen worclen afgebakend, maar nwt voorclat er delverslicenti~.
minstens vijftien dagen verloopen zijn na clien verval<lag.
Gedurende doze vijftien clagen zal do vroogoro houdor Vroeger houder geclier claim het recht hebben zijne rechten op die claim te r~chtigd ;Un claim
..
·
· we l'wen t'10 me t b"b
b1;1nen lo dagen
11er1\.l'ljgen
L·1 oor Ul't nemmg
eencr mcu
IJ e- tern er te :d·ijo·en
taling, voor elke claim, van:- I. Een so m gelds, gelijk- ond~r voon,:'aarden.
staande met de licentiegel<len betaalbaar over het aantal
dagen dat verloopen is na. den vcrvaldag der vrocgcrc licentie,
en 2. Een som van tien shilling~ sterling voor olken dag
die aldus verloopen is.
Ook wanneer, na v01·loop van den genoemden termijn Dit ook toepassPlijk
van vijfticn dagcn, de vroegere rechthebbendc van zulk een na 15 dagen im1ien
· ·d.10 c 1mm,
·
d e gronc1 nog open ZIJDC
.. 1e, op meuw
·
voor grond noo·o open.
c1mm
zich mocht willen afbakenen, zal hU moeten voldoen aa.n
alle \'Oorwaarden van betaJing in de voorg<tandc nline::t vermeld, gerekend over vijftien dagen.
· 2. Doze b\jlage zal van krncht zijn tot nadere besliRsing van den Volksraad.
0. Doze bijla.ge zal in working treden onmiddelijk na
publicntie in de Staatscoumnt.
S. J. P. KllUGER,
S taatspresiden t,

\\r. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gonvernementslmntoor,
Pretoria, 7 1\Ia.art 1887.
1) Zie Wetboek, bl. 13ii, en Wijziging van Wet ~o. 8, 1885, infta.

5
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Wijziging van Wet No. 8, 1885.

l)

ART. 1. Art. 5 van Wet 8, 1885, wordt hierbij gewijzigd als volgt : " ZHEd. de Staatspresident he eft de macht, op ad vies
van en met toestemming van den UitvoArenden Raad,
Gouvernements gronden, en na overleg, indien mogelijk,
met den eigenaar, ook private gronden te proclameeren en
open te zetten als publieke velden.
Aanwezigheid van
'' De Regeering waarborgt niet de aanwezigheid in bemetaal niet ge·
taalbare hoeveelheid van edelgesteenten of edele metalen op
waarborgd.
geproclameerde velden."
2. Art. 10 van Wet No. 8, 1885, wordt hierbij gewijzigd
als volgt : Vinden van edel
"Ingeval een privaat eigenaar vergunning verleend heeft
metaal op private aan iemand, om op zijnen grond onderzoekingen te doen,
gronden.
of ingeval de eigenaar zelf onderzoekingen op zijnen grond
heeft ingesteld, en er betaalbaar edel metaal of edelgesteente
gevonden wordt, zal de Staatspresident, met ad vie' en toestemming van den Uitvoerenden Raad en na overleg, indien
mogelijk, met den eigenaar, de macht hebben zoodanigen
grond tot een publiek veld te proclameeren of bij proclamatie aan een reeds geproclameerd veld te hechten."
Zoeker verliest zijn
3. Art. 11 van Wet No. 8, 1885, wordt hierbij gewijzigd
re.?t. ~iet door
als volgt : WIJzigmg
"D e zoe k er, d'18 vo 1gens ar t'k
1 8 en 9 d ezer we t ,
Re<)'ering van
om grond
1 e s
te proclameeren.
betaalbaar edel metaal of edelgesteente vindt, zal zijne
rechten niet verliezen door de onwilligheid van de Regeering
om den grond te proclameeren tot een publiek veld of
dien bij proclamatie aan een reeds geproclameerd veld te
hechten."
Houder van licentie
4. Het eerste lid van art. 13 van Wet No. 8, 1885,
tot ond~:zoek 1.1eeft word t hi er bij gewij zigd als volgt : bovenook
ZIJnrechten
speCiaal
" J) e h ou-.1er
'
recht
van een '' }'wen t•1e t ot on d erzoe1{ " za1
van gewoon delver. dadelijk nadat op zijn rapport onderzoek is gedaan er.t omtrent de betaalbaarheid van het edel metaal of edelgesteente
in de door hem ontdekte gronden door de Regeering is
beslist, ge1ijk in het voorgaande artikel is bepaa]d, alle
rechten van eenen gewonen delver genieten, behalve zijn
bijzonder recht als zoeker, en deze rechten zal hij hebben
op private gronden, al warden deze niet tot publiek veld
geproclameeed."
. 5. Art. 14 van Wet No. 8, 1885, wordt hierbij gew~j
zigd .als volgt : Eigenaars claims.
" De eigenaar of eigenaren van eene geproclameerde
plaats of plaatsen zal of zullen gerechtigd zijn voor zich

Proclameeren van
gronden als publ.
velden,

1) Zie Wetboek, Bl. 1377, en seq.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

1886]

67

zelven een aantal claims, hetzij rif of alluviaal, die 'eige- Getal.
naars claims' zullen genoemd worden, af te bakenen, n.l.
voor een stuk grond van 50 morgen of daar beneden een
claim, voor een stuk grond van 50 tot 200 morgen twee
claims, en voor elke 250 morgen daarboven een claim meer
met een maximum van 15 claims voor een plaats, en later
onder licentie te bewerken, nadat de zoeker, die het betaalbaar edel metaal of edelgesteente heeft gevonden, zoekersen delvers-claim afgebakend heeft. Na deze afbakening van Afbakening van
zoekers- en eigenaarsclaim zullen andere delvers voor zich zoekers, eigenaars en
delvers claims.
·
k mmen a fb ak enen vo1gens wet.
ze l ven ol a1ms
6. Art. 15 van Wet No. 8, 1885, wordt hierbij gewijzigd als volgt : "Van de opbrengst van zoekers- en delvers-licentien Privaat eigenaar
zal de eigenaar van den pri vaten grond, waarop gezocht of ontvangt opbrengst
gedelfd wordt, de helft ontvangen bij het einde van ieder kwartaals.
kwartaal. Alle gelden van standlicentien en voor vergunningen tot het kappen van bout, op pri vaten grond, komen
den eigenaar alleen toe."
7. Aan artikel 18 van Wet No. 8, 1885, wordt een
nieuwe alinea toegevoegd van den volgenden inhoud : " W enscht de Regering den grond niet te proclameeren Wanneer Regering
of open te zetten voor zoekers, dan zal de Regeering niet een mij.npacht niet
. f t e wmgeren.
.
,
kan we1geren.
l1e t rec ht h ebb en een MlJ.. n pac h t b r1e
8. Art. 19 van \Vet No. 8, 1885, wordt hierbij gewijzigd als volgt : " Wenscht de Regeering een plaats of een deel daarvan Wanneer eigenaar
te proclameeren of open te zetten voor zoekers dan zal de voorkeurclaims mag
.
h et rec ht h ebb en z1c
. h voor
" " an d ere ' d e1vers (d e afbakenen.
e1genaar
zoeker, die het edel metaal of edelgesteente gevonden heeft,
volgens art. 14, uitgezonderd) voorkeurclaims af te bakenen.
"De Regeering zal aan den eigenaar van de plaats, of Een maand vooraf
het stuk gronds, welke zij wenscht open te zetten, een kenni~g3ving door
maand v66r de proclamatie van openzetten geschiedt, kennis Regenng.
geven van haar voor;1emen ten einde den eigenaar in staat
te stellen zijn eigenaars-claims volgens art. 14 uit te nemen."
9. Aan artikel 24 van \Vet No. 8, 1885, wordt hierbij
het volgende toegevoegd : ''De Regeering zal eveneens het recht hebben om in- Aanstelling van
dien noodig voor ieder prospect of geproclameerd veld een specialen Landdrost.
specialen rechterlijken ambtenaar aan te stellen, met den
titel van Specialen Landdrost met crimineele en civiele
j urisdictie gelij k aan die van den Landdrost.
"Bij de benoeming van zulk een rechterlijken ambte- Grenzen van zijn
naar, zullen door de Regeering naauwkeurig de grenzen Jurisdictia.
moeten worden bepaald waar binnen hij jurisdictie hehben
zal. Binnen die grenzen zal dan de Landdrost van het
respectievelijke district geen crimineele en civiele jurisdictie
meer hebben.
"Bij de uitoefening der jurisdictie van dezen Specialen Welke wetten en
1
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Jurisdictie ,in
IIuwelijk.

1•8

Salaris.

Claim-Tnspecteur.

Bevoegdheid yan
den l\1 ijncommissaris.

\Vanneer Crim. en
civiele jurisdictie.
"fJ.v

officio vrede·

regter.

Appel.

Ambtenaren op
vdden geen belan-

[188G

Landdrost zullen de wetten en costumen in Landdrosthoven in gebruik toegepast worden. Ook met betrekking
tot appel op een hooger Hof zullen (met inachtneming van
de artikelen 41 en 4 2 dezer \V et) diezelfde regelen geld en.
Deze 8pecia1e Landdrost zal binnen de grenzen van het
veld, waarover hij jurisdictie heeft dezelfde macht hebben
met betrekking tot huwelijken als aan eenen Landdrost gegeven wordt bij de Huwelijks-Ordonnantie.
'' Omtrent het salaris van den Special en Land.dr st zal
dezelfde hopaling als bovonge1neld gelden.
10. Als een nienw artikel 27(t wordt hierhij tusschen
de artikels 27 en 28, van \Vet No. 8, 1885, oen !lrtikel
gevoegd van den volgendeu inhoud : "Art. 27 a. De Hegeering heeft de macht om, indion
noodig, voor elk veld een Claim-Inspecteur aan te stollen
en omtront diens werkzaamheden znlke regulatien te makcn
als zij mogrn noodig achten. Omtrent het salaris van den
Claim-Inspecteur goldt dezelfde bepaling van artikel 24.''
11. Art. 28 van Wet No. 8, 1885, wordt hierbij gewijzigd als voJgt : "De 1\lijncommissaris zal het toezicht hebben over het
veld of de veld en waarover hij is aangesteld. Hij zal tevens
beldeed zijn met de magt om alle zaken aangaande de delverijen to regelon en te besturen overeenkomstig cleze wet
en alle re_ ulatH~n die krachtens doze wet later door de Rogeering g~publiceerd mogen worclen. Hij zal ook letten op
de grieven der delvers en alles doen wat strekken kan tot
hevordering van den bloei der delverijen en van den gezondheidstoestand harer bevolking, bij v. het bepalen van
plekken waar niet gedelfd of gezocht zal mogen worden
voor het openhouden van wegen a1B anderzins. De Regeering zal de magt hebben hem het innen van persoonlijke
belastingen binnen de grenzen van zijn velcl op to dragen
onder zulke regulatien ab de Regeering noodig zal achten
vast te stollen. Indien er geen Specia1o Landdrost is aangesteld, zal h\j crimineele en civiele jurisdictie hebbcn gelijk
met die van don Landdrost. Ilij za1 ex o.fjicio een Vredercchter
zijn voor de geheele Republiek. \Vat betreft de uitoefening
van ci viele en crimineele jurisdictie door den Mij ncommissaris
zullen de wetten en costumen in Landdrosthoven in gebruik,
toegepast worden. Ook met betrekking tot appel op een
hooger Hof zul1en diezelfde regelen geldcn. Indicn er geen
Specia1en Landdrost is aangrsteld, zal de Mijncommissaris
binnen de grenzen van het veld, waarover hij is aangesteJd,
dezelfde macht hebben met betrekking tot huwelijken als aan
eenen Landdrost gegeven wordt bij de Huwelijks-Ordonnantie."
12. Art. 29 van \Vet No. 8, 1885, wordt hierbij gewijzigd
als volgt : "Het is den Mijncommissaris, Specialen Landdrost
Claim-Inspecteur en hunne klerken op con prospect- en ge~
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proclameerd veld, niet geoor~oofd om, direct of indirect, claims gen in te l1eLben,
te hebben, eenigerlei hanclel te drij ven, eenig agent:: chap noeh har,(lel of
d l
agentschap te
.
van we.ll{en aar d oo1{ waar te nemen, of ecmg aan ee te drijven.
hebben In een vennootschap van delvers of handelszaak.''
13. Artikel 41 van \Vet No. 8, 1885, wordt hierbij gewUzigd als volgt : "Van de uitspraak van den Mijncommissaris of van den Appel op Delvers
Spocialen Landdrost, zoo die er is, in eenige delverszaak ofcomite.
za: k betreffende mij n en zal er a ppel z ij n op het Del verscom i te.
De kosten voor aanteekening van appel zullen zijn 7s. 6d.''
14. Het laa·ste lid van artikel 49 van Wet No. 8, 1885,
wordt hierbij gewijzigd als volgt : ,, Genoemde politie-macht ~al staan onder bevel van Po~itiemacht.
den Specialen LanddrostJ zoo die er isJ en anders van den
Mijncommissaris."
15. Art. 56 van \Vet No. 8, 1885, wordt hierbij gewijzigd
als volgt:" Geen claim, volgens wet door eenen delver afgebakend Jumpen van claim~.
zal door iemand in bezit kunnen genomen warden (gejumped
worden), clan alleen wanneer de houder reeds veertie11 dagen
achter heeft opgehouden daarin te werken of te doen del ven.
" \Vanneer een golicentieerd delver een claim aldus Hoe daari11 to
wenscht in bezit te 1 omen (te jumpen) zal hij eerot den lwndeleu.
grond overeenkomstg de wet afpennen, en zonder vorzuim
den l\Iijncommissaris, alsook den claimhouder of diens
vertegen wo::)rdiger, kennis geven, dat hij alzoo gedaan heeft.
In zoodanige kennisgeving zal hij moeten vermelden orn
welke redonen hij den bedoelden claim in bezit genomen
heeft. De Mijncommissaris zal daarop een dag en uur bepalen na de ontvangst van zoodanige kennisgeving om de
zaak te hooren. De jumper te beschouwen als de eischer
in de zaak."
16. Art. 62 van Wet No. 8, 1885, wonlt hierbij gewijzigd
als volgt : " Ieder gelicentieerd deher zal gerechtigd z~j n onder zij ne Iedc>r deJyer regt
licentien eene voor een aUu vi ale en eene voor een rifclaim te op een alluviaal
.
.. t aan een aan t a l cImms
·
en een rifdaim.
hebben.
Het zal 11em evenwe1 vri.JS
van andere gelicentieerde claimhomlers te koopen."
17. Als een nicuw artikel G2a wordt hierbij tusschen de
artikels 62 en 63 nm \Vet Ko. 8, 1885, con artikel gevoegcl
van den volgenden inhoud : "Art. 62a. \Vanneer de gezamenlijke claimhouders van Bijregistreeren van
een geamalgameerd blok hunne respectievelijke aandeelen arnal¥arneerd b!ok
·
· elaim
kan wder op menw
voor het d oel
van cl'It art1'l~e1 b"I.J d en l\I"IJncommissans
afbakenen.
tegen betaling van vijf ponden sterling hebben laten registreeren, zal elk hunner vrij zijn om op nieuw een claim
af te bakenen."
18. Art. 63 van Wet No. 8, 188.5, wordt hierbij gewijzigd
als volgt:" Een alluviale claim zal groot zijn 150 bij 160 voct, Grootte van
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alluviaal claim.
Grootte van
rifclaim.

Hoekpennen bij
kwartE· en rif-

Breedte en hoogte
van Hoekpennen.
N ommer en naam
op claims.

In werking treden
der Wet.

en zal met duidelijke, zichtbare pennen en voren in rechthoek in de richting van de claim afgebakend wo::.-den.
"Een quartz-claim zal lang zijn 150 voet (d. i. in Je
richting van het rif) en 400 voet breed, de breedte genomen aan een of aan beide zijden van het rif, naar verkiezing. Ten aanzien van een quartz-rifclaim, zullen voor
de zeven eerste dagen twee middelpuntspennen voldoende
bakens zijn. Na verloop van dien tijd zullen vier hoekpennen in de plaats moeten zijn gesteld en de richting
aangewezen worden door goed bepaalde bakens.
"Bij quarts-rifblokken van bijeengevoegde en ineengesmolten (geamalgameerde) claims zullen voor elk blok
vier hoekpennen voldoende wezen, maar de nnmen der
respectievelijke claimhouders in het blok moeten leesbaar
op elke pen gemerkt worden, met datum van ama.Jgamatie."
19. Als twee nieuwe artikelen 63a en 63b worden hierbij
tusschen de artikelen 63 en 64 van Wet No. 8, 1885, twee
artikelen gevoegd, van den volgenden inhoud:
" Art. 63a. De hoekpennen van een claim zullen niet
minder dan twee duim in middellijn mogen zijn en moeten
minstens drie voet boven den grond uitkomen.
" Art. 63b. Alle claims moeten genommerd wezen en
den naam van den eigenaar leesbaar in geschrift dragen,
terwijl de datum der afpenning behoorlijk op de pennen
moet gemerkt zijn."
20. Deze wijziging zal kracht van Wet hebben dadelijk
na publicatie in de StaatscotLrant.

S. J. P. KRUGER,
Staatspresident

vV.

EDUARD BOK,
Staatssecretaris.

Gou vernementskantoor,
Pretoria, 29 J ulij 1886.

VOLKSRAADSBESLUIT, 6 MEI 1886.
z.en~elingspost
d1stnkt Wakkerstroom te worden
verhuurd aan Eermansburger genootschap.

Art. 34. "De Vo~ksraad gelet hebbende op de zaak thans
aan de orde, beslu1t de recommandatie van den Uitvoerende n R aa d verva
.
t 1n
· ZlJn
.. b eEl l mt
. van 5 November 1885, art.
317, goed te keuren, met deze bijvoeging en voorwaarde
echter, dat de Regeering de twee genoemde gedeelten gronds
van de plaats Zendelingspost aan het Genootschap zal ver-
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llUren voor den tijd van twintig ja.ren tegen een huurprijs
van vijf en twintig pond Stg. per jaar, betaalbaar jaarlijks
vooruit 1).

VOLKSRAADSBESLUIT, 14 MEI 1886.
Art. 157. ''De Raad gelet op Uitvoerende Raadsboeluit, £42,000 leening.
art. 98, in dato 13 Mei jl., nu aan de orde, en het groote goedgekeurd.
nut inziende, dat de inbrenging van ongeveer £42,000 stg.
kapitaal in de Republiek onder de tegenwoordige omstandigheden zal veroorzaken, besluit: de Regeering te magtigen de
leening op voorwaarden in het Uitvoerende Raadsbesluit
genoemd te doen uitschrijven." 2)
1) Het Uitv. Raadsbesluit, 5 Nov. 1885, art.. 317, luidt als volgt:
"Aan de orde Minute R. 3514/85, inhoudende verzoek namens den
Eerwaarden beer Chr. \Vagner, Zendeling bij het Hermansburger Zendelinggenootschap, de Gouvernementsplaats genaamd Zendelingpost, gelegen
in het district Wakkerstroom, te mogen blijven bewonen En bebouwen
als een Zendelii1gstatie.
"De Uitv. Raad gezien Uitv. Raadsbesluit art. 101, dd. 3 November
1869, en in overweging nemende dat het genootschap op dat besluit gewerkt, gebouwd en vele verbeteringen op gemelde plaats heeft aangebragt,
"Besluit aan den E. A. Volksraad bij zijn aanstaande zitting te recomrnandeeren toe te stemmen dat van de plaats Zendelingpost, nu opgemeten in 4 gedeelten, de 2 gedeeltt:n ter grootte van 1247 en 860
morgen gelegen ten Zniden van Entomberivier, zal mogen blijven gebruikt
door het genoemde Genootschap als Zendelingstatie, met dien verstande
echter dat het Gouvernement het eigendomsregt blijft voorbehouden.

Het hierboven bedoeld Uitv. Raadsbesluit luidt als volgt.
A an de or de: l\linu te R. 2127/86 inho udende correspondentie over
eene ten name en ten laste der Z. A. R. uit te geven zes percents Obligatie-leening groot f 500,000 Ned. cour., ter bestrijding van eenige buitengewone uitgaven van openbare werken en ter voldoening van eenige
vlottende schulden 11aar aanleiding en ter uitvoering van de Volksraadsbesluiten, artt. 1104 en 1120 van 1885.
Besloten den E. A. Volksraad mededeeling tfl doen van de bepalingen
en voorwaarden waaronder uitvoering of gedeeltelijke uitvoering van genoemde Volksraadsbesluiten van 1886 kon gescnieden en de goedkeuring
van den E. A. Volksraad daarop te vragen nl. als volgt:
1. De leening ten name der ZuiJ-Afrikaansche Republiek nit te geven,
zal in haar geheel vijf honderd dnizend gulden Ne-:1. cour (f 500,000) bedragen, rentende 6 pet.
2. Dit bedrag wordt ten volle in de maand Mei 1886 ter publieke
inschrijving opengesteld in 500 genummerde en door de handteekening
van ZHEd. de Staatspresident gewaarmerkte obligatien aan toonder, ieder
groot duizend gulden Ned, cour. (f 1,000) aflosbaar binnen vijf en twintig jaren.
3. De koers van uitgifte zal zijn a pari.
4. Voor alle kosten van emissie, daaronder begrepen rlit tot het vormen van een bankkrs syndicaat en de aan commissionairs en makelaars
in effecten toe te kennen provisiP, zal aan de firma, die zich met de uitgifte der leening be last, vier percent over het door de inschrijv ers gestorte bedrag door de Zuid-Afrikaansclle Republiek verschuldigd zijn;
2)
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VOLKSRAADSBESLUIT, 17 MEI 1886.
.
0 ccu}'a t1e van gr 0 nden Zoutpausberg.

Ar·t · 218. · "Do Hand- l>esluit het voorstel der liEd.. Hc.
geerin).t, thans aan do ordc, .goeu te .l~eurcn, met machhg~ng
a.an de Hegcoring zoo Si oechg mogehjk oen wet ter regehng
van occupatio ann den Rnacl voor te lrggen." 1)
onder voormelde kosten van emissie zn!Ien alleen niet begrepen zijn rle
kosten van aanmaking en zegeling def uit te geven schuldtitell:l; de
daartoe gevorde1de uitgaven zullen bovendien voor rekening der ZuidAfrikransche Hepubliek komen.
5. De uit te geven scluldtitels zijn Yo::>rzien van halijarige coupons,
groot dPrtig gulden (f 30), beaalbaar te Amsterdam en vers~hijnende
1 ..\1ei en 1 November.
De door de Hepuuliek over de aang 'nomen ins<;h;·ijringen versclmldigde rente in te gaan op den dag der storting.
De eerste coupon te vervallPn op 1 November 188G.
G. Te beginnen met 1 l\fei 1880, zal jaarlijks van de uitgegeven vijfhonderd duizend gnlJen (f 500,000) de som yan twintig duizend gulden
( f 20,000) word en afgelost, betaalhaar te Amsterdam, ~an de houders van
die schu'dtrtels, welke als reehtheb lJende daartoe zijn aangewezen bij
wege eener uitloting telkenmale in de maand J::.nuarij te Amsterdam
te houden.
7. De Hepubliek zal de vovr rente en aflossing verschuldigllc gelden,
vermeerderd met een half perceut (!i ojo) voor commissie, steeds tijdig
ter beschikking stellen van de filma di~ zich met de uitgifte der leening
belast, door remise van te Amsterdam of Londen betaalbaar l1andelspapier, telkens uiterlijk op 1 April en 1 October vervallende.
8. Onverminderd de algemeene waarborg gelegen in de gezamentlijke
Staatsinkomsten, zullen tot bijzondere Sccurjteit aan de h(j)u,:ers der tot
dezj leening behoorende schuldtitels bij voorrang verbonden zijn alle
iukomsten die de Republiek u;t de met een deel van het provenu dezer
leening aan te leggen waterleiding naar de Goudvelden zal genieten en
zal bovendien eo1 eerste hypotheek worden ingeschr-:ven op die in de
Z. A. Republiek gelegen plaatsen, welke tot een gezamenlijke waarde van
vijf honderd dnizend gulden (f 500,000), in overleg met ZHEd. den
Staatspresidcnt, door een persoon aangE>wezen door de firma die zid1
met de uitgift.e der leening belast, zullen worden aannemelijk geacht.
D. Het provenu dezer leening, op straffe van onmiddelijke opeisching
van regtswege der geheele som vijf hor;derd dnizend gulden (f 500,000),
zoodra hieraan in eenig opzigt niet mogt worden voldaan, in de eLrste
plaa(s te worden besteed voor de volgende doeleinden:
a. de aflossing der in 1884 md wijlen den heer J. Groll te Leiden
gesloten leening;
b. de aftossing der met den l1eer Heys gesloten lee:ning;
c. de aflossing l~er vorige ten laste der Hepubliek tfgen een
hoogere rente dan zes percent uitstaande en aftosba.1e vlottende
schult1;
(l. den aanleg eener waterleiding in de Goudvelden;
e. den aanleg eener watervoor ten behoeve van het dorp Christiana,
district' Bloemhof;
f. den aanleg van andere buitengewone uitgaven van openbaar nut."
1) Het bedoeld voorstel der Hegeering luidt als volgt : Aan de orde: Bespreking over de wenschelijkl1eid plaatsen of ge?eelten .van. plaatsen toebehoorende aan het Gouvernement en gelegen
m het d1stnkt Zontpansberg onder occupatie uit te geven.
Besloten aan den E. A Volksraad magtiging te verzoeken daartoe
o\·er te gaan zullt:nde in dat geval alsdan nog gedurende deze zitting
een voorstel van wet daaromtrent door de Regeering worden voorgelegd.
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VOLKSnAADSBESLUIT, 18 MET 1886.
Art. 221. "De Haad gelet hehbende op de stukken clo01· Finale schikking
do Hegecring voorgelegd ten aanzien nm de finale schikking in zake McCorkindoor de R< geerirg getroffen met den hoedd Hm wijlcn 1\Ic dale.
Corkindale en daaronder op Uitvocrcnde Haadsbesluit art.
10 dd. 25 Januari 1 SSG, gel et tevens op het rapport der
Commif:sie benoemd bij Volksraadsbesluit art. 973, van den
2:)sten Julij 1885, hesluit: der Regeering dank te betuigen
voor de schikking door haar getroffen, waardoor deze zoo
]ang hangende zaak tot een bevredigend <in de is gebragt en
beslnit verder der Commissie bovenvermeld eveneens dank
te Lrengen voor haar aan den dag gelegden ij ver en be]angstdling in het ten uitvoer leggn1 van de gegeven opdracht,
voor zoover 'lUlks haar mogelijk is gewcest."

VOLKSIL\ADSBESLUITEN, 1D MEI 1886.
Art. 224. "De Volksraad het Uitvoerende Ra2dsbci:iluit Wet op borgacten
van 7 1\Iei 1886 hen evens de daarhij ovcrgelegde Correepon- stipt te worden
denties in overweging genomen hebbendc, besluit zich te r.agevolgd.
vereenigen met het Uitvoerende Haadsbcsluit en draagt aan
de ncgeeling op toe te zien dat de respcctieve ambtenaren
helast met de uitvoering van de wet op borgacten 1) sti pt
zich daaraan zu1len houden."
Art. 226. "De Haad gelet hebbende op het laatste go- OntsJag van ambLedeeltc van Uitv. ltaadsbesluit, artikel 72, dd. 14 Aprillf.S86 naren die geen borg
nu aan de orde, besluit do llegeering te machtigen, doch stellen.
tevens te verplichten am btenaren, die borgen moeten stellen
en zulks niet doen hinnen drie maanden, te ontslaan. De
Haad besluit verder de Regecring op te dragen dit besluit
t2r p]gemeene informatie te doen r-ubliceeren in de Staatscourant waarna het onmiddelijk van kracht zal zijn."
Art. 22R. "De Raad gelet hebbencle op Uitv. Raadsbe- Vaalkop toegckend
sluit, art. 97, dd. 11 l\Iei 188G en op de toekonning verle-aan l'. T. Vermaak.
den jaar aan den heer Botha, heslnit <le llegoering tc magtigen den heer C.•J. Verrnaak voor de door hem bewezen
diensten het stnk gou \·ernementsgrond toe tc kcnnt>n, genaamd
Vaalkop, groot 105·± morgen en 520 vicrkantc roeden, in
bet Uitvoerende Haadsbesluit bedoeld."
Art. 230. "De Volksraad gelet hebhcndc op Uitv. Raads- Zeker sLuk grond
be:::;lnit del. 16 N ovcmbcr 1 bE5 art. 010, ('ll daarmede in a~n Zwar;igren~ aan
vcrband n1emorie van den beer Neumnn, verzoekende zeker Neuman toegeKend.
stuk grond of plaats gelegen aan de Swadegrens aan d0lijn
bij de baken Kamhalubama. Besluit de Regeering te mag1)

Zie Wetboek bl. 1373.
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tigen aan den heer Neuman gezegdo plaats of stuk grond
toe te kennen onder pacht voor den tijd van 20 jaren voor
de somma van £20 per jaar, vooruit te betalen, de bakens
en grootte der plaats later te bepalen."

VOLKSRAADSBESLUIT, 20 MEI 1886.
Compensatie toege·
Art.. 233. "De Volksraad,
kend aan Wed.
voerende Raadsbesluit, dd. 13
Ferreira.
raadsbesluit, dd. 26 Augustus

gelet hebbende op het UitMei 1886. ingevolge Volks1884, art. 270, betreffende
memoria 'Ved. Ferreira, keurt dat besluit goed, echter lettendo op alle toelichtingen thans in den Raad gegeven,
waaruit blijkt, dat de Weduwe Ferreira onder den indruk
was, dat zij de aan het Gouvernement vervallen plaats van
den heer Uijs kocht en niet eon plaatsrecht, zooals bij de
wet bepaald omtrent het koopen van burgerrechton, voor
de .som van £22 10s., besluit deze znak aan de Regeering
op te dragen met magt aan de WeJuwe Ferreira compensatie te verleenen eenigzins gelijkstaande met het geleden
verlies."

VOLKSRAADSBESLUIT, 26 MEI 1886.
Art. 322. " De V olksraad heeft met de grootste belangstelling kennis genomen van de brieven en stukken hem
door de Regeering toegezonden van wege de Synode der Nederduitsch Hervormde of Gereformeerde Kerk en die van de
Nederduitsch Hervorrr.de Kerk, vergadert te Witfontein, en
meent zijnen oprechten dark te moeten uitspreken voor het
vertrou wen door de eerwaardige kerkelijke besturen uitgesproken op de bescherming door den E. A. V olksraad. De
V olksraad is diep doordrongen van het groote gewicht der
werkzaamheden van de genoemde Synode en der kerkvergadering voor het heil van den Staat. Hij bidt haar van
ganscher harte den zegen Gods toe op hare gewichtige taak,
diep doordrongen van de overtuiging dat de Zuid Afrikaansche Republiek alleen dan bloeijen kan wanneer zij steunt
op de rots van Gods 'V oord.
"Alles wat in het vermogen van onze Vergadering ligt
om de eerwaardige kerken in hare heerlijke taak te ondersteunen en te besche.rmen, verzekeren wij haar van ganscher
harte en blij moedig te zullen do en; niet slechts de bescherming van onze wetten, maar zelfs meer dan dat de bereidvaardige h';llP waar het lmn, door verleening va~ stoffelijke
hulp, nood1g voor de oprichti11g van nieuwe gemeenten, zoo
~lreeds h~rhaaldelijk en nog ten vorige jare kostbare erven
111 versch1llende dorpen daartoe door den Volksraad zijn af-
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gestaan. vVas in vroegere jaren de band van den Staat tot "De Ke1·k van den
de Nederduitsch-Hervormde Kerk een andere, het is de wensch Staat" bestaat niet
des volks geweest hierin verandering te brengen en de Volks- meer.
raad heeft dien wensch moeten eerbiedigen. Staat het derhalve nu niet langer in de magt van den Volksraad aan
eene der Kerken het voorregt te verleenen om te zijn "de
Kerk van den Staat," 1) onveranderd blijft echter de verplichting van den Staat om alle vroegere aangegane verbindtenissen tegenover personen, zooals salarissen, te handhaven.
" De V olksraad verzoekt de Regeering, bij de Synode der
Nederduitsch-Hervormde of Gereformeerde Kerk en bij den
Kerkeraad der Nederduitsch-Hervormde Kerk, de tolk te zijn
van deze zijne gevoelens."
VOLKSRAADSBESLUIT, 27 MEI 18H6.
Art. 352. "De Volksraad gel et hebbende op Uitv. Raads- Veutersdorp niet
besluit art. 17 5 van 21 J ulij 1884; op de memorie van deals dorp te verburgcrs van Ventersdorp, distrikt Potchefstroom; gel et heb- klaren.
bende op de memorie nu bij den Volksraad ingezonden; op
het rapport der Memorie-Commissie; gelet hebbende ook op
den finantieelen toestand des lands; besluit zich te vereenigen met het memorie-Commissie-rapport, en aldus, voor het
tegenwoordige althans, niet te kunnen overgaan tot de verklaring van Ventersdorp als een d.>rp."
VOLKSRAADSBESLUIT, 28 MEI 1886.
Art. 370. "De Volkeraad gelet hebbende op de aanbe- Salaris voor onderveling van den Uitvoerenden Raad, vervat in zijn besluit wiJs in de.
van 12 April 1886. art. 62, neemt met genoegen kennis dat mmeralogie.
de heer Fockens op zich wil nemen onderwijs te geven in
de mineralogie, en lettende op het feit dat er eene som van
£200 's jaars voor cursus-onderwijzers onder het hoofd
'Onderwijs en Opvoeding,' op de Begrooting voorkomt, besluit dat het salaris van zoodanigen onderwijzer zal gevonden
worden uit dien post."
VOLKSRAADSBESLUIT, 29 MEI 1886.
Art. 376. "De Raad, gelet hebbende op Uitv. Raads- Vergunning tot
hesluit art. 108 dd. 28 Mei 1886, nu aan de orde, magtigt tramweg verleend
' ·
· b ~.d oe Id e vergunm~g
· of eer.e aan
HH. Clench
de Regeermg
biJ··' d eze d e d ~arm
en Marks.
in dienzelfden geest, voor een hJdperk van 25 Jaren met
1)

Zie Grond wet Art.

20.
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regt van verlenging onder toestemming van de Regeering,
to verleenen, met voorbehoud evenwel dat de invoerregkn
op de in te voeren machienerie, betaalbaar zullen zijn onder
en volgens de bestaande wet, en dat een zekere percentage'
cler winst., door de Hegeering te bepa1en, zal worden betauld.'' 1)
YOLKSRAADSBE~U_,Ul'f,

Overlevering van
Misdadigeri'l uit de
Kaapko!uJ:L'.

31 MEI 1886.

.Art. 384. "De Volksraad bes1uit de wet "tot uitlevering
van misdadigers aan de Kolonie (le Kaap de Goede Hoop,"
aan te nemen, met opdragt aan de Uegeering om in het
volge11d jaar aan den Volksraad een voorstel van wet in te
dienen, waarbU de Hegeering gemagtigd wordt tractaten van
uitlevering, enz., te sluiten met andere Staten, bij welke
tractaten meer en betere rekening wordt gehonlen met de
manier van crimineele regtsvervolging in de Republiek, dan
in deze tegenwoorc.ige wet."

VOLKSRAADSBESLUIT, 1 .JlJNI.J

18~6,

Premien uitgeloofd
Art. 394. ' 1 De Volksraad gelet hebbende op het verslag
voorde be;.;te proeYe van den Superintendent van Onderwijs art. 4, onder het
in Aardrijkskunde hooJd Premie voor eigen leerboeken, 00'e]et hebbende op
C'll Gesellit>denis
van Zuid-Afrika.
afdeeling 2 Handbook voor Aardrijkskunde en Geschiedenis

van Z. Afrika; gelet hebbende op de aanbeveling .van den
Superintendent van Onderwijs;
·
"Besluit de twee vakken van elkander te scheiden.
"a. Eene premie uit te ]oven van £2.1:5 voor de beste
proeve over aardrijkskunde van Z. Afrika.
"b. Ecne premie nit te loven van £30 voor de beste
proeve over de geschiedenis van Zuid Afrika in
't algemeen; van af den aanleg van de Kaaplwlonie en vervolgens, a1leen zoover die betrekking heeft op onze volkplanting, in een kort
hcstek zamen vattrnue bun ne lotgevallcn, den trek
uit de Kolonie, vestiging in Natal en den Oranje
Y rijstaat, met eene nauwkeurige geschirdenis van
den corsprong en grondlegging van de Z. A.
Republiek, doorloopend tot op heden."
] ) Het Uitv. naadsbe lnit alllier b'-doeld, luidt als Yol~t:
"Aan de orde: l\linute H2379/8G, inhoudeJHle verwek yan de heeren
Clench e1~ Marks om vergunning te verkrijgen tot het aanleggen van een
tramweg m de goud vel den met het dam·op voorgestelde concept-contract
door dt>n tJ taatsprocureur.
"Besloten de geYraagde vergunning op dt> gezegde voorwaarden aan
den. E. A. Volksraad bekeud te stel'en en magtiging te verzoeken, zoodamge vergunning te verleenen en een dergelijk contract te sluiten."
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VOLKSRAADSBESLUIT, 2 .JUNI 188G.

Art. 405. "De Raad, gelet hebl>ende op punt 9 van het Uo::.craria aan
verslag van den Superintendent van Onderwijs, omtrent het onderwijzers.
toekennen van honoraria aan verdienstelijke onderwijzers,
thans a~m de orde, besluit aan de Regeering op te dragen,
om, in overleg met den Superintendent, den onderwijzers
die zich verdienstelijk hebben gemaakt, de honoraria toe te
kennen volgens art. 6 van Wet No. 1, 1882 "

VOLKSRAADSBESLUITEN, 3 JUNI 1886.
Art. 411. ''De lbad, gelet hebl>ende op a;-t. 4 van V<'rmindering yan
Bijlage II tot het verslag ran den staat van het openbaar scho.ol?elden in
onderwijs, nu onder behandeling, vereenigt zich met de al- opleH1mgsschool.
geheele aanbeveling daadn vervat, in zake de verrnindering
van Echoolgelden, als anderzins."
Art. 413. " f'e Raad besluit zijn goedkeuring te hechten Goedkenring ,·an
aan de aanbeveling der commissie, bedoeld in art. 5 van de aanbereling gedaan
bijlage gehecht aan het verslag van den staat van het open- door. C:ommissie
..
c1
b h d . ,
Opleldmgss:~hool.
b aar on d erWIJS nu on er e an e1mg.

VOLKSRAADSBESLUIT, 4 .JUNI 188G.
Art.·' 423. "De Raad gelet hebbende op het verzoek der Oprigting ran YoorCommissie der Hollandsche Studiebeurzen dat geheel in den bereiJingschool in
· d er cd e1e geverH~ 1~
· N
d 1 c1 d.a't d e voor td uren(l e din~school
\'erband met opleigees t 1~
. e er an ,
Pretoria.
opvoedmg tot hoogere ople1dmg van eemge onzer zoons ver- '
zekert en tengevolge ook strekt tot verdere bev...:-stiging van
onze onafhai1kelijkheid; en opgemerkt hebbende dat er eeno
leemte is tusschen onze scholen van midclelbaar onderwijs en
de Hoogere Opleidingsschool te Pretoria, en dat vele Afrikaansche ouder.::~ niet de middelen hebben om voor geruimen
tijd hur.ne zoons in dorpsscholen te plaatsen cm hiertoe
opgeleid te worden; besluit aan het verzoek der Commissie
bovengenoenvl op de volgende- wijze te voldoen, door mede
te werken tot de oprigting van eene Voorbereidingsschool
bij de Op1eidingsschool te Pretoria, en daartoe te bestemmen
de jaarlijksche rent:m van het later gekomen Hollandsch
kapitaal £4ROO, die renten gerekend a 6 pereent, en Jaar
uit het rapport der bovengenoemde Commissie blijkt d:1t de
N eel. Z. A. Vereeniging in N ederland voor het salaris van
den onderwijzer voor die Voorbereidingsschool wil instaan;
besluit de Raad dat bovengenoemde renten besteed worden
tot logies en onderhoud van zulke jongeling<~n aan deze Voorbereidingsschool, als hierin nader zullen bepaald worden.
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"De jongelingen die dit voorregt zullen genieten moeten
zijn : "a. Zonen wier vaders in den Vrijheidsoollog gesneuveld zijn;
"b. Zonen wier vaders in dien oorlog gewond zijn
en niet in staat zijn de opvoeding hunner zonen
te b:kostigen;
" c. Zonen wier vaders zich voor het land verdienstelijk gem~akt hebben en onvermogend zijn.
"Verder besluit de Raad, indien tengevolge van het
Lezigen dezer rent<:n er vooreerst nog niet genoegzaam inkomt in het pensioenfonds om de gewonden te voldoen, het
te kort uit de algemeene landskas zal gedekt warden.
"Eindelijk draagt de Haad aan de Regeering op een
reglement op te trekken over de toekenning van dit voorregt aan de jongelingen bovengenoemd en andere punten
daarmede in verband."

VOLKSRAADSBESLUIT, 8 JUNIJ 1886.
ART. 459. "De RaaJ, gelet hebbende op memorie van
ingezetenen van Potchefstroom, van dato 30 Nov. 1885
Uitv. Raadsbesluit van dato 14 April 1886, LetreffenC!e
kwestie Stadsraad van Potchefstroom re bandieten, besluit het verzoek van de ingezetenen van Potchefstroom in
bovengemelde memorie vervat, toe te staan, om aan den
Stadsraad van Potchefstroom de diensten van de helft der
bandieten af te staan."

Diensten van helft
der bandieten afge- de
staan aan Stadsraad en
Potchefstroom.
de

VOLKSRAADSBESLUIT, 10 JUNIJ 1826.
Toekenning van
ART. 493. "De Raad, gelet hebbende op Uitv. Raadsgrond aan C. T. van be.sluit, art. 383, dd. 5 December 1885, besluit, de Regeering
Staden.
te magtigen den beer C. J. van Staden zoodanige toeken-

ning in grond te doen, als naar regt en regtvaardigheid aan
hem moge blijken toe te komen; in evenredigheid met de
toekenning gedaan aan de heeren Botha en Vermaak, krachtens desbetreffende beide Volksraadsbesluiten van dit en verleden jaar."

VOLKSRAADSBESLUIT, 17 JUNIJ 1886.
Oprigtmg van een

ART.

546. "Het Uitv. Raadsbesluit aan de orde, art. 58,
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dd. 8 April 1886, werd nu met de enkele stem van den dorp nabij ).famu:·n.
heer Venter tegen, goedgekeurd." 1)

VOLKSRAADSBESLUIT, 22 JUNI 1886.
Art. 615. "De Volksraad besluit, met betrekking tot de Commissie ?'e-Dela·
zaak thnns aan de orde, alle stukken en communicaties be- goa-Baai spoorweg
treffende den Delagoabaai spoorweg, in handen te stellen benoemd.
eener commissie van 3 leden, met opdragt alle beschikbare
informatie desbetreffende bij de H. E. Regeering in te winnen
en zoo spoedig mogelijk daarover te rapporteeren aan den
Raad, met zoodanige recommandatie als zij in het belang
der zaak mag wenschelijk achten." 2)

VOLKSRAADSBESLUIT, 28 JUNIJ 1886.
Art. 723. "De Volksraad kennis genomen hebbende van Wet No. 3, 1881,
het voorstel van wet, betreffende nieuwsbladen en andere(Nieuwsbladen)
publicatien, besluit de strekking er van niet· goed te keuren herroepen.
en herroept en vernietigt bij deze, "\V et No. 3 van 1881." 3)

VOLKSRAADSBESLUIT, 29 JUNI.J 1886.
Art. /30. "De Vo1ksraad, overwogen hebbende J.Lemorie Naauwere verbinteverzoekende de aanstelling eener comrr..issie om met eene nis en latere ver· · d oor d en V riJS
.. t aa t se'h en V o lk sraa d eeniging
Oranje
Vrijstaat met
wenschegel IJ.. k soort'1ge commiSSie
benoemd te beraadslagen over een nauwere verbintenis en lijk verklaard.
latere vereeniging der twee Znster-Republieken; kennis genomen hebbende van het besluit van den E. A. Volksraad
van den Oranje Vrijstaat, een gelijksoortig verzoek zijner
burgers afwijzende, wegens de Britsche Suzereiniteit, waaronder de Z. A. Repubiek zoude staan, zoodat door de verlangde vereeniging de onaJhankelijkheicl van den Oranjc
1)

Het Uitv. Raad.sbesluit luidt als volgt: ''Aan de orde: Minute

R1055f86, inhoudende 3 memories, respectievelijk geteekend door 70, 14
en 96 per~onen, verzoekende een dorp te stichten op Mamusa. De

Uitvoerende Raad, na aan d.eze zaak de noodige overweging geschonken
te hebben, is het geheel eens met memorialisten en besluit den E. A.
Volksraad magt.iging ie verzoeke11 een do1p tH proclameere.a in de onmiddelijke nabijheid van Mamusa, en intusschen de meest geschikte
plek te doen aanwijzen door eene commissie, bestaande uit de heerf\n
G. J. van Niekerk, Grenscommissaris, en landmeter~ van Devenid1 en
Hissik, in overleg met het publiek aldaar."
2) Zie V.R.B. 14 Juli 1836, art. 946, infra.
3) Zie Wetboek bl. 983.
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Vrijstuat in ge\·a·n· zowle wortlen gebra.gt, met de grondL·n
waarop voormeld besluit berust niet kunncnde instommcn;
hetrcurt het ten zccrste, dat door voormold besluit de Raad
onzcrzijds belet worc1t aan het verzoek dor mernorialisten
voor het tegen woordige to voldocn, terwijl de Raad, zich
vercenigende met het verzoek der memorialisten \Vat beti'eft
de wenschelijkheid der zaak, zich bcreid verkla.art in de
toekomst cenigen praktischen wog tot het gcwenschte dcel
te volgen."

VOLK8HAAD3BK-3LUIT 30 JUNLJ 188G.
Geen regt Y. CornArt. 74:3.· "D<} Itaad gelot hebben<le op de mcrnorie van
penRatie aan N. P. den heer N. P. 1\Iuller, nu onder behandeling; op de vcr~luller toekomende strekte inlichtingen en bovenal op de voorgc:lezcn stukken
m
rre stnk groncl
· l10t H oog G ercc l1 t s l10 f g,~ d'ten d· , l)0 t re~\.
1 l{e 1·I.J'I{ d e cl oor d en
111
Braamfodein.
heer 1\[nllt:·r aangenomen schikking. waaruit het blij kt dat
hij afstand gedaan hecft van compensatie, onz., komt tot
het bcsluit dat memorialist niet gerechtigd i::; tot eenigerlei
compensatie ten a.anzien van de plaats of het stuk gronu
'Braamfontein' No. 243, district Stnndertoi1, en besluit
verder aan aclressant in antwoord op zijne memorie kopio
te zenden van clit besluit.:'

VOLKSRAADSBI£SLUITE~~-,

1 JULIJ 188G.

Zeker nit\'al grond
Art. 797, ,; De VulksraaLl, gelet hebbende op de memcrie
distrikt Heitlelb?rgthan'3 aan de orde vmO'ende om een stuk O'flllld af to staan
aan
br0eders Piek aan t we2 ge l)roe d ors
' p·wk,
'='
•
·
d en
toegekentl.
en het beslmt
van bl
c en U1tvoeren
·
Han.d daarop OVt!rwogen hebbende, bcsluit de H.egeoring te
machtigcm het gevran.gde stuk uitvalgroncl in het district
HeL1elberg aan de twee brooders te verhuren gedurencle hun
leeftijd tegen ren ja:1rlijksche huurprijs van ticn shilling
Stg. (1 Os.) per jaar."
Memorie Jordaan
Art. 800. ,; De llaad, gelct hebbende op <le memo!"ie
?'e-voorkeurrech ten van P. \V. Jordaan, thans aan de orde, bcsluit de memorie
naar Hegering
naar de Regeering to verwijzen, met opdracht naar doze en
verwezen.
a.ndere voorkeurrechten onderzoek to doen en in do cerst·
volgende zitting van den K A. Volksraad haar rapport voor
te leggen."
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VOLKSUAADSBESLUIT, 7 JULI 1886.

Art. 877. "De Raad, de talrijk geteekende memories Getal Volksraadsthans aan de orde, vragende vermindering van V olksraads-leden verminderd.
leden, overwogen hebbende, besluit het getal leden voor de
districten Pretoria, Potchefstroom, Lijdenburg en Rustenburg
te bepalen op drie leden elk, en voor de overige districten
twee leden elk; en besluit verder dat de Raad zelf de verrnindering zal regden voor dat de Raad opbreekt; en besluit
verder orn aan de mernorialisten kennis te geven dat aan
bun verzoek is voldaan."

VOLKSRAADSBESLUIT, 9 JULI 1886.
Art. 888. "De Raad, gelet hebbende op den post aan Voorgestelde verde orde: "Secretaris £300 ;" gelet hebbende op de memories ll_lindering van salain verband daarmede onder behandeling, waarvan eenige ver- nssen afgekeurd.
zoekende om vermindering van salarissen van am btenaren,
en andere, uit het district Bloemhof, verzoekende dat zulks
niet zal geschieden, wat dat district betreft; gelet hebbende
op den betrekkelijk gunstigen toestand der finantien zooals
die uit de begrooting blijkt; besluit den post goed te keuren
en, tenzij onder speciale omstandigheden die bij de behandeling van volgende posten mogen blijken, dit jaar geen
salarissen te verminderen, naardien de Raad onder de gegeven
omstandigheden hiertoe noch vrijmoedigheid noch noodzakelijkheid gevoelt
" De Raad besluit verder den memorialisten van dit
besluit kennis te geven in antwoord op hun memories."

VOLKSRAADSBESLUIT, 10. JULI 1886.
Art. 919. "De Raad besloot eenparig zich te vereenigen Niet wenschelijk
met de desbetreffende aanbeveling der memorie-commissie Naturellen-Commis· d aarvan t e zen d en a1s an t - sarissen
· 1'IS t en een k opw
en d en memona
schaffen. af te
woord op hun verzoek 1).
De aanbeveling der Memorie-Commis~ie luidt als volgt:
"Na de noodige inlichtingen te hebben ingEwonnen bij den Super.
intendent van Naturellen zaken, kan uwe commissie uwe E.A. Vergadering
niet aanbevelen de Commissarissen van Naturellen af te schaffen, maar
acht zij het wenschelijk de zaak naar de Regering te verwijzen met de
opdragt te handelen overeenkomstig des lands belangen."
1)
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VOLKSRAADSBESLUIT, 14 JULI 1886.
Recommendatie
Spoorwegcommissie
goedgekeurd.

Art. 946. "De Volksraad besluit de aanbevelingen der
spoorweg-commissie, 1) thans aan de orde goed te keuren en
draagt verder aan de Regeering op om, zoodra zij zulks in
het belang van onzen Staat acht en ten einde onnoodige
vertraging te voorkomen, om de zes maanden kennisgeving
aan de concessionarissen te geven" 2).

VOLKSRAADBESL urr, 29 JULI 1886.
Begrooting jaarlijks
Art. 1226. "De Volksraad, het punt b van de recomdoor Volksraadmandatie van de Begrootings-Commissie, nu aan de orde,
Commissie te wor- overwogen hebbende, besluit zich niet met de recommandatie
den nagegaan.

te kunnen vereenigen, maar, op den vroeger steed gevolgden weg voort te gaan en ten dien einde j aarlij ks de Begrooting in hand en van eene door den V olksraad te kiezen
commissie te stellen.
1) Zie V.R. Besluit 22 Junij, art. 615 supra.
2) De aanbeveling der Spoorweg Commissie luidt als volgtArt. 932. De heer Klopper legde als Voorzitter der Spoorweg-Commissie, benoemd bij besluiten van den Volksraad, dd. 22 Junij ll., artt.
615 en 616, het rapport dier commissie per begeleidend schrven van den
lOden dezer over (v.R.R. 228/86.
Naar aanleiding van een wenk van den Voorzitter, ten aanzien van
de noodzakelijkheid eener dadelijke behandeling in deze, besioot de Haad
zonder verwijl tot de ter hand neming der stukken over te gaan en aldus
werden het begeleidend schrijven en het rapport voorgelezeu, en aan de
orde gesteld. Het laatste art., waarin de recommandaties der commissie
waren vervat, luidde als volgt:
"Lettende op hare opdracht, Uwe Commissie gelastende ''zoodanige
recommandatie aan haar rapport toe te voegen als zij in het belang der
zaak mag wenschelijk achten," wenscht zijn den E. A. Volksraad aan te
bevelen aan de REd. Regering op te dragen:
a. Met de Portugeesche Regering in onderhandeling te treden, ten
einde eene goede VP-rstandhonding te neffen aangaande den bouw en de
exploitatie van beide secties der spoorlijn, meer bepaaldelijk aangaande
een vergelijkend tarief van vervoer;
b. Met den Concessionaris in Nederland te corressespondeeren over
de wem;chelijkheid:
1. dat de eerste sectie van den spoorweg verlengd worde, in plaats
van. tot de Nelspruit tot aan de plaats van G. Mare, of van de Lange,
of, mgeval er geen onoverkomelijke bezwaren bestaan, de route door de
goudvelden te kiezen, tot ergens in den omtrek van Klipstapel;
2. Dat de spoorlijn zoo spoedig mogelijk van daar verlengd worde
tot aan Pretoria; en
3•. Dat over het geheel de tijdsbepaling zooveel mogelijk verkort
worde.'
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VOLKSRAADSBESLUITEN, 29 JULI 1886.

Art. 1228. "De Volksraad gelet hebbende op punt C van FinantiP.ele diensthet Begrootings Commissie-rapport, besluit: de Raad kan jaar sluit 31 Dec.
;dch daarmede niet vereenigen; doch besluit verder, dat het
finantieele dienstjaar zal sluiten op den 31 sten December."

Art. 1231. " De Raad, gelet heb ben de op Volksraads- .A.ftreden van Volksbesluit art. 877 van 7 Julij thans aan de orde besluit de raadsleden onde.r
' rooster, en In
· die
·' distnkten
. .
Volksraadsbeslmt
le d en te d oen a'ftre d en volgens
7 Julij, art. 877 •
waar de leden niet volgens rooster aftreden, zal uitgeloot
worden om de leden op het verminderde getal te brengen,
volgens besluit.

VOLKSRAADSBESLUIT, 30 JULI 1886.
Art. 1240. "De Raad gelet hebbende_ op Uitv. Raads- Vertegenwoordiging
besluit art. 145, dd. 29 J ulij ll. en op de memorie van de van belangen Goud· b esturen van d en A f n'k aner
.
Bon d , velden
in Volksraad
' d'1gd en d er d'Istncts
af gevaar
wenschelijk
verdaarmede in verband, vereenigt zich met het gevoelen van klaard.
den Uitv. Raad in zooverre, dat een vertegenwoordiging van
de belangen der bedoelrle goudvelden in deze vergadering
wenschelijk is, en besluit dat de leden voor Lijdenburg de
goudvelden in hun district gelegen, zullen vertegenwoordigen zooals ook de leden van andere disticten gehouden zijn
te do en ten opzigte van goud veld en, reeds geproclameerd of
nog te proclameeren in hun respectivelijke districten. Memorialisten in kennis te stellen met dit besluit."

VOLKSRAADSBESLUITEN, 2 AUGUSTUS 1886.
Art. 1260. "De Raad, gelet hobbende op den post '2 Pensioengelden
kinderen wijlen J. F. Nel, Piet Retief, £2,' en eveneens op t~ekomende aax;. de
.1
p ensiocn1on
·
i!
d s- 0 ommiSSie
· · vers t re kt , J.
kmderen
· 1'IC ht'mgen d oor ue
d e In
F. Nel.van WlJlen
vereenigt zich met het plan, dat de gelden nog aan gemelde
kinderen competeerende, zullen blijven berusten onder 't
beheer van den W eesheer, om ze onder rente in de Bank
te deponeeren of anderzins, tot tijd en wijl er onder overlogging van voldoend bewijs dat de applicant hiertoe geregtigd is, aanvraag om deze gelden wordt gedaan of tot dat
de W eesheer, na in te stellen onderzoek, heeft bevonden dat
het dienstig en raadzaam is de gelden toe te kennen aan den
pm·soon of de personen, die zich met het onderhoud en de
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opvoeding der kinderen hebben belast, om ze alsdan uit
te betalen; de Regeering aan dit besluit de noodige uitvoering te geven."
Behoorlijke regeling
Art. 1269. "De Raad, gelet hebbende op het rapuort
van zaken in :er- der commissie in zake de Kruitfabriek, neemt hetzelve voor
band· kmet Krmt·
·
·
eliJ"k k enmsgevmg
aan; d ru kt d en wensc h Ul't d at d e zak en 1n
f a b ne
wensc11
·
· h en m
·
beschcuwd.
verband hiermede d oor d e R egeermg
naar d en e1sc

't belang des lands zullen worden geregeld en besluit den
onderteekenaren der memorie onder V.R.R. 69/86, bedoeld
bij art. 840 van de notn1en van den 5den Julij 11., te melden, dat de Regeering bezig is stappen te nemen, waardoor
het slechte kruit zal worden overgewerkt en dat er voortaan
een voldoende kwaliteit zal worden geleverd."
Art. 1277. "De Raad, ge1et hebbende op de Wet '~Hou
dende Maatrege1en tegen de verspreiding van besmette1ijke
gesteld. en aans t ek el"k
· kt en, zooa1s nu d oor d e commissie
· · geIJ e z1e
wijzigd, besluit deze wet voor een jaar in werking te stellen:
de Regering op te dragen ze minstens 3 maanden voor de
a. s. zitting te publiceeren in de Staatscourant en verder ze
a. s. jaar artikelsgewijze in behandeling te nemen."

Wetrebesmettelijke
~iekte v~or een jaar

m werkmg

VOLKSRAADSBESLUITEN, 4 AUGUSTUS 1886.
Sterking van PenArt. 1294. "De Raad het Uitvoerend Raadsbesluit thans
sioeJ?-fonds aan Re- aan de orde overwogen hebbende besluit met leedwezen zich
geermg opgedragen. daarmede niet te kunnen vereenigen, maar aan de Regeering

op te dragen om maatregelen te nemen tot sterking van
het pensioenfonds, ten einde ruimere toelagen te bezorgen
aan de gewonden en nageblevene betrekkingen van gesneuvelden in oor1ogen en commandos."
Compensatie toegeArt. 1296.
kend aan W. J. S. besluit art. 376,
Enslin.

"De Raad gelet hebbende op Uitv. Raadsdd. 20 Nov. 1885, betre:ffende het verzoek
om compensatie door den heer W. J. S. Enslin voor verlies van de plaats B1aauwkop; gelet hebbende op de omstandigheid dat de stukken door de Regeering voorge1egd,
vo1doende bewijs opleveren dat de toekenning van compensatie in deze billijk is en regtvaardig, bes1uit de Regeering
te machtigen billijke compensatie toe te kennen naar eich
van omstandigheden en de zaak finaal te regelen."

Oorlogsbelasting
plaatsen.

Art. 1304. "De Raad besluit dat artike1 14 van Wet
No. 2J 1883, voor de Krijgsdienst der Z. A. Republiek, zal
1uiden als volgt:op
"Artikel 14. Personen we1ke buiten 's lands wonen en
·
··
· deze Repubhek,
·
e1genaren
ZIJn
van een of meer plaatsen m
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zullen in geval van commando of oorloog eene oorlogsbelasting van £20 op iedere plaats en £10 op ieder erf, als een
bijdrage ter bestrijking van de kosten van zoodanig commando
of oorlog aan 's lands kas moeten betalen, ten kantore van
de verschillende Landdrosten in wier districten zoodanige
plaatsen gelegen zijn of aan den Civielen Commissaris te
Pretoria, De Landdrosten roepen, in geval van commando of
oorlog, onmiddelijk de eigenaren van zoodanige plaatsen of
erven schriftelijk op, tot betaling van de door hen alzoo
verschuldigde belasting, welke oproeping ook in de Staatscou? ant wordt gepubliceerd. "Binnen drie maanden na zoodanige kennisgeving, moet belasting betaald zijn door de eigenaren in Zuid Afrika woonachtig, en zes maanden door de
eigenaren daarbuiten.
"Dadelijk na betaling door eenig eigenaar, zullen de
Lamldrosten aan wie betaald, of den Civielen Commissaris,
wanneer aan hem betaald, daarvan aan den Registrateur van
Acten kennis geven, die daarvan aanteekening zal houden en
geen plaats of erf mag transporteeren of op eenige wijze
belasten, tenzij zoodanige belasting daarop verschuldigd betaald is."

VOLKSRAADSBESLUrrEN, 5 AUGUSTUS 1886.
Art. 1316. "De Raad, gelet hebbende op de memorie Rondzwerven van
van A. J. Smit en 35 anderen d.d. Smitsfield 16 April Boschjesmans en
.
.
'
.
'
d vagenbondage te
1886, 1) beslmt de Regermg op te dragen 1n het geval er worden belet.
memorialisten en in alle anderen van denzelfden aard, zoodanige maatregelen te nemen, als waardoor aan de grove
ongeregeldheden, waarover geklaagd, paal en perk wordt
gesteld, hetzij door strenge toepassing van de wet op vagebondage of anderszins."
Art. 1318. "De Raad, gelet hebbende op de memories Kimberley-Pretoria
nu aan de orde, en wel onder v.R.R. 23/86, 36/86, 43/86, spoorweg afgekeurd.
54/86, 67/86, 80/86, 137/86, 143/86, 145/86, 147/86, 148/86,
186/86, 222f86 en 204/86, verzoekende dat er geen spoorweg
moge worden gelegd van Kimberley naar Pretoria en op een
andere onder v.R.R. 146/86, in scherpe bewoordingen protesteerende tegen den aanleg van hetzelfde spoor, besluit den
onderteekenaren der memories, behalvt> die onder V.R.R. 146/86,
te melden, dat er geen plan bestHat of hestaan hedt tot
1) De Haad ging nu over tot de verdere afhandeling van ingediende
memories, en aldus kwam eerst aan de orde eene memorie van A. J. Smit
en 35 anderen, dd. Smitsfield, 16 April 1886, klagende dat de Boschjesmans en Boschjesmanskaffers hun veel schade berokkenen, en verzoekende
dat bij elk burger niet meer dan een huisgezin zal worden geplaatst
(V.R.R. 13/86).
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Memories aan
aanleg van een spoor van Pretoria naar Kimberley en dat
Volksraa? gericht er aldus aan hun verzoek is voldaan; en den onderteekenaren
m.. oketetn m bedhoor· der n1emorie onder v.R.R. 146/86, afkomstig uit wijk Ma1IJ e aa1 wor en
.
1.'
uitgedrukt.
kwasie, distnct
Potche1stroom,
on d er t eek en d d oor J : 0: S wane-

poel, Assistent-Veldcornet, en 58 and ere memonahsten, te
melden dat het den Volksraad leed do et te bespeuren,
memorialisten zich met een Officier als eerste onderteekenaar
niet tot den Raad hebben gewend met dien eerbied die aan
all en betaamt, en vooral voor ufficieren pligtmatig is, weshal ve
de Raad, terwijl hij hen mededeelt er geen plan bestaat tot
aanleg van een spoor Kimberley-Pretoria, hen moet verzoeken zich in 't vervolg tot den Raad te wenden met
verzoekschriften in behoorlijke bewoordingen gekleed."

VOLKSRAADSBESLUITEN, 9 AUGUSTUS 1886.
Borgstelling van
Art. 1344. "De Raad, gelet hebbende op de memorie
Advokaten, enz.,
thans aan de orde op de borgstelling van Advocaten Proziet ook op hen die
'
· 1
V lk' d
in 1882 reeds waren cureurs en Agenten, beslmt cat van nu voortaan o sraa stoegelaten.
besluit van 27 Junij 1882, art. 526, toegepast zal worden

op alle Advocaten, Procureurs en Agenten, ook op hen die
in het jaar 1882 alreeds als zoodanig waren toegelaten. De
Regering zal het regt hebben een licentie te weigeren aan
hen die niet voldoende borg hebben gesteld."
Memorie uit
Art. 1355. Aan de orde : Eene memorie van H. \V. de
Utrecht, dat goed- Haas en 52 anderen d.d. Utrecht 5 April1886 verzoekende
gekeurde kaart een
'
'
'
dat er een wet moge gepasseerd worden, ten effecte dat een
onwederlegbaar
document zal zijn, eenmaal goedgekeurde en volgens wet gepubliceerde landafgekeurd.
meterskaart een onwederlegbaar en onherroepelijk document

zal zijn (v.R.R. 110/86). 1)
De aanbeveling der Memorie-Commissie luidde als volgt:
"Uwe Commissie kan zich niet vereenigen met memorialisten. ''
Art. 1356. '' Op voorstel van den heer Hoffman, ondersteund door den heer Kleijnhans, vereenigde de Raad zich
algemeen met de aanbeveling der Memorie-Commissie.
Memorialisten alzoo te antwoorden."

VOLKSRAADSBESLUIT, 10 AUGUSTUS 188G.
Geen tenders aan

Art. 1391. De Raad zette de behancleling van memories

~~btt~ne~ees~a!~.wor- voort. Aan de orde kwam eene memorie van G. P. Mollet
1) Zie Wet No. 5, 1870,

e8

(Wetboek Bl. 372).
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en 35 anderen, dd. Pretoria 3 Mei 1886, verzoekende het
instellen van een onderzoek omtrent de redenen die er
mogen bestaan dat de Markmeester van Pretoria, ambtenaar
zijnde, rantsoenen levert voor de gevangenis. (v.R.R. 190/86.)
De aanbeveling der Memorie-Commissie was aJs volgt:
"Uwe Commissie beveelt Uwe E.A. Vergadering aan de·
Regering op te dragen, dat er in het vervolg geene tenders
meer aan ambtenaren zullen warden toegestaan en memorialisten dienovereenkomstig te antwoorden."
Art. 1392. ''De Raad vereenigde zich eenparig met
deze aanbeveling."

VOLKSRAADSBESLUIT, 11 AUGUS'rUS 1886. •
Art. 1410. Aan de orde werd nu gesteld de behandelingHandelingen onder
der navolgende Regeringsmissive, dd. 9 Augustus 1886 Wet No. 6, 188.3 ge(v.R.R 335/86).
daan, bekracht1gd.
B.B.

845j86.

Gouvernementskantoor,
Pretoria, 9 Augustus 1886.
Den HoogEd.Achtb. heer Voorzitter van den
E.A. Volksraad, Pretoria.
HoogEd.Achtb. heer,
'rer informatie en ter bebandeling van den EdelAchtb.
Volksraad, heb ik de eer te laten volgen kopie Uitvoerende
Raadshesluit, art. 156, dd. heden, hetwelk luidt als volgt:
De Uitvoerende Raad, gelet hebbende op \Vet No. 6,
1883, zijnde wet op de Districtsraden en wel op art. 22
daarvan, luidende als volgt :
" Deze wet moet herzien warden in de zitting van den
Volksraad van 1886, ten einde de nieuwe verkiezing voor
1887 te kunnen regelen."
Verder, gelet hebbende op Volksraadsbesluit, dd. 12
Junij 1883, art. 287, luidende als volgt:
Art. 278. De Volksraad, gelet hebbende op de conceptwet
op de Districtsraden, stelt dezelve voorloopig en tot de aanstaande zitting van den Raad in werldng en draagt aldus
de Regering op dezel ve in zo'Odanige districten al waar
ze wordt begeerd als een tijdelijke maatregel in werking te
brengen en
"De Volksraad besluit tevens, dat alle wetten in strijd
met deze concept-wet bij dezen warden en zijn herroepen."
Overwegende dat de Volksraad na 1883 de wet op de
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Districtsraden l'liet weder in behandeling heeft genomen
maar dat toch steeds gehandeld is op die wet.
Besluit : le. De aandacht van den Vo1ksraad te vestigen op het
genoemde art. 22 van Wet No. 6, 1883.
2e. Aan den Vo1ksraad voor te stellen alle handelingen
uit hoofde van en vo1gens genoemde Wet No. 6, 1883 tot
dus verre gedaan te bekrachtigen.
Ik heb, enz.,
\V. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.

Art. 1411. "Op voorstel van den heer Celliero hechtte
de•Raad met a1gemeene stemmen zijn goedkeuring aan Uitv.
Raadsbesluit art. 186, dd. 9 Augustus '86."

VOLKSRAADSBESLUITEN, 12 AUGUSTUS 1886.
Art. 1415. "De Raad besluit Wet No. 6, 1883, nog voor
een jaar in werking te stellen tot· in de aanstaande gewone
yoor nkor; eengeJsatealrd zitting van den Vo1ksraad hierover nader beslist zal worden
m wer mg
· als wanneer oo k d e wet art1'k e1sgeWIJZe
.. 1n
· b eh an d e1'mg za1
genomen worden, met inachtneming van de vo1gende bepalingen : ]. "De tot dusverre gekozen leden der Districtsrad~n
volgens art. 5 der \V et zullen aftreden op den laatsten dag
van December van dit jaar. De nieuw te kiezen Districtsraden, waarvoor de Regering nieuwe electies zal uitschrijven,
zullen in functie blijven van 1 J anuarij 1887 tot ultimo
December 1889.
2. "In plaats van het tegenwoordige artikel 21 der
Wet zal in het vervolg gelezen word en : ' Twee led en maken
met den Landdrost een quorum uit.'
"De Raad besluit verder de memorialisten uit Utrecht
met dit besluit in kennis te stellen."
wet No. 6, 1883
(Districtsraden~

op Uitv. Raadsnu aan de orde,
Ned. Hervormde
of Gereformeerde Gemeente van Ermelo toe te kennen het
stuk grond genaamd "Transvalia ", waarom is verzocht,
onder voorbehou v dat dit stuk grond za1 blijken het onbetwist
eigendom te wezen van het Gouvernement."

Stuk grond TransArt. 1417. "De Raad gelet hebbende
vGalia aatn tN.EH.
besluit,
:;trt. 162,. dd. 11 Augustus 1886,
emeen e e . rme1o
.
toegekend.
beslmt de Regermg op te drag en aan: do

Art. 1422. "De Raad ge1et hebbende op Uitvoerende
Raadsbesluit artikel 157, dd. 9 Augustus 1886, thans aan
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de orde, besluit genoemd Uitvoerende Raadsbesluit goed te
keuren." 1)
Art. 1423: Aan de orde werd nu, op verzoek vau ZHEd.
den Staatspresident, gesteld de navolgende Regeringsmissive,
dd. 12 Augustus 1886. (v.R.R. 34 2/86.)
B.B. 860/86.
Gouvernementskantoor, Pretoria,
7 Augustus 1886.
Den Hoog-Ed. Achtb. beer Voorzitter van
den E. A. Volksraad, Pretoria
Hoog-Ed. Achtb. heer!
Ik heb de eer ter uwer informatie en ter voorlegging Magtiging aan Reen behandeling van den E. A. V olksraad, te laten volgen gerin~ v~rleend om
kopie Uitv. Raadsbesluit art. 163 dd. heden.
v:oorziemng en.rege'
.
'
..
lmg te maken m zaAan de orde, besprekmg over het wenschehJke dat, ken waar v. Raad
vooral met het oog op de tegenwoordige omstandigheden niet heeft voorz.,enz.
der Republiek, de Regering gemagtigd worde door den E. A.
Volksraad, zaken waarvoor geen voorziening door den E. A.
V olksraad is gemaakt en die niet kunnen wachten tot de
aanstaande zitting van den E. A. Volksraad, zonder groote
moeijelijkheden te veroorzaken, te kunnen afdoen.
, Besloten, aan den E. A. Volksraad voor te stellen,
evenals in 1884 het navolgende besluit te passeeren:
''De Volksraad besluit de Regering te magtigen en op
te dragen voorzieningen en regelingen te maken ten aanzien
van alle zaken waarvoor door den Volksraad geen voorziening is gernaakt en van zoo dringende aard zijn, dat zij
niet kunnen blij ven liggen tot de volgende zitting van den
Volksraad, en dat dergelijke regelingen kracht van wet
zullen hebben tot nadere beslissing daaromtrent van den
Volksraad.
"De Regering zal daarvan rapport doen in de eerstvolgende zitting van den Volksraad."
Ik heb, enz.,
(Get.) W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Art. 1424. "De Raad besluit het Uitvoerende Raudsbesluit, art. 163, dd. 12 Augustus 1886, thans aan de orde,
met het daarin vervat concept Volksraadsbesluit, goed te
keuren."
1) Het Uitv. Raadsbesluit luidt als volgt:
"Dat alle overeenkomsten omtrent afstand van regten op mineralen
of omtrent regten om te delven. welke niet voldoen aan de voorwaarden
genoemd in het eerste lid van art. 14 van "\Vet No. 7, 1883, ab initio
nietig zullen zijn, en dat niemand uit zoodanige overeenkomst eenige actie
hoegenaamd zal hebben.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

90

[1887

1887.

WET No. 1, 1887.
OP DE DISTRICTSRADEN.

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den E. A.
Volksraad, art. 211, dd. 23 Mei 1887).
TOT uitvoering van art 11-13 van Wet No. 3, 1881
(Bijlage van de Grondwet.) 1)
En met herroeping der Wet No. 19, 1880, 2) wordt
vastgesteld : Oprigten van DisART. 1. In ieder district bestaat een Districtsraad uit
trictsraad.
zooveel leden als er Veldcornetschappen zijn in het district.
Voorzitter en
2. De Landdrost is Voorzitter en lid van het Districtssecretaris.
raad. Als eerste Secretaris zal de Districtsraad een der klerken van het Landdrostkantoor kunnen benoemen, tegen een
bepaald salaris.
Wie verkiesbaar.
3. Om te kiezen of gekozen te worden moet men aan
de vereischten der algemeene kieswet voldoen; niet in staat
van faillisement verkeeren en vast goed bezitten in het district op eigen naam of huurder van vastgoed zijn van een
som van minstens £50 per jaar en in het district woonachtig zijn. De leden van Districtsraden moeten bij meerBeeedigen der led en. derheid van stem men gekozen word en en behoorlijk beeedigd zijn.
Aannemer geen lid.
4. Niemand die aannemer is onder eenig contract met
den Districtsraad, zal bevoegd zij n om gekozen te worden
tot lid daarvan.
Veldcornet geen lid.
De Veldcornetten kunnen geen leden van den Districtsraad zijn.
Diensttijd.
5. De leden hebben zitting voor drie jaren.
Nieuwe electies.
'Nieuwe electies zullen van tijd tot tijd en naar eisch
worden uitgeschreven door de Regering.
Eerste verkiezing.
7. De eerste verkiezingen van Districtsraden hebben in
elk district, waar vereischt, plaats op tijd en wijze als bij
afzonderlijke proclamatie, nader door den Staatspresident zal
worden bepaald.
Lijsten der burgt>rs.
8. De lijsten der burgers door de Veldcornetten gehouden, liggen ten grondslag voor de verkiezing.
Klagten tegen
9. Klagten tegen de verkiezing of gehouden stemming
kiezing.
worden binnen zes weken na de publicatie van den uitslag
der verkiezing schriftelijk ingezonden bij den Landdrost van
het district.
1) Zie Wetboek, bl. 863 en Wet No. 6, 1883, bl. 1189
2) Zie Wetboek, bl. 1027.
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10. De Landdrost met de Veldcornetten van het district Hof voor onderzoek
vormen het Hof, dat binnen 14 dagen na den termijn in van klagten.
art. 9 genoemd, deze klagten, in tegenwoordigheid der partijen en in een open Hof, onderzoekt en beslist.
11. Van de uitspraak is appel bij den Uitvoerenden Appel bij Uitv. Raad.
Raad, wiens uitspraak beslissend zal zijn.
12. De taak van den Districtsraad is het onderhouden Taak van den Disen het toezigt op het onderhoud van alle publieke wegen trictsraad.
in het district; de verbetering daarvan, de bevordering der
openbare communicatie door den aanleg van bruggen.
13 'I'ot dekking der kosten daarvan stelt de Regering Weggeld beschikaan het district beschikbaar het weggeld dat volgens de wet baar.
door de ingezetenen van het district wordt betaald.
14. Indien deze gelden niet voldoende zijn, zal de
Volksraad daarover nader besluiten.
15. Jaarlijks wordt de begrooting van ontvangst en Verderevoorziening.
uitgaaf v66r de vaststelling door den Districtsraad aan de J_aarlijksche begrooRegering toegezonden, ten einde deze in staat te stellen om tmg.
te beoordeelen of zij iets bevat in strijd met de algemeene
of met deze wet. In dit geval onthoudt de Regering haar
goedkeuring.
16. Alleen een goedgekeurde en gepubliceerde begroo- Begrooting moet
ting geeft regt om uitgaven te doen en inkomsten te heffen. goedgekeurd zijn.
17. Het in art. 13 genoemde weggeld blijft betaalbaar Weggeld waar bebij den Landdrost en wordt door dezen bij den 'I'hesaurier taalbaar.
gestort. De Regering doet, op aanvraag van den Districtsraad, zulke uitbetalingen daaruit aa.n ·den Districtsra·td als
noodig zijn voor de finantieele administratie van het
district.
HL De rekening van inkomsten en uitgaven wordt ook Rekening van inv66r de vaststelling aan de Regering toegezonden komsten en uitJ·aarlijks
.
'
'gaven
met hetzelfde. doel en dezelfde bevoegdheid voor de Regering
·
als in art. 15 van de Begrooting is bepaald.
19. Eenmaal per drie maanden houdt de Districtsraad ~ouden der zitin het dorp waar d€l Landdrost zijn zetel heeft, een gewone tmgen.
vergadering. Buitengewone vergaderingen zoo dikwijls zulks
noodig mogt z\jn.
20. De leden hebben regt op vergoeding van reis- en Reis- en verblijfverblijfkosten.
kosten.
21. 'I'wee leden maken met den Landdrost een qtwr1t,m Quorum.
uit.
In werking treding
22. Deze '\Vet treedt in werking 1 Augustus 1887.
der Wet.

S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
W. EDUARD BOK,
Staa tssecretaris.
Pretoria, 31 Mei 1887.
Gou vern ementskantoor,
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WET No. 2, 1887.
TOT REGELING VAN HET AUTEURSRECHT.

Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Edel Achtb.
Volksraad, art, 283, dd. 23 Mei 1887.
BEGRIP EN OMVANG VAN HET AUTEURSRECHT.
Regt van auteur in
ARTIKEL 1. Het recht om geschriften, plaat-, kaart-,
geschriften, enz.
muziek-, tooneelwerken en mondelinge voordrachten door den

druk gemeen te maken, alsmede om dramatisch muzikale
werken en toonelwerken in het openbaar uit- of op te voeren,
komt uitsluitend den auteur en zijnen rechtverkrijgenden toe.
Uit- of opvoering.
l\1et eene uit- of opvoering in het openbaar wordt gelijk gesteld elke uit- of opvoering, die tegen betaling van
geld of voor eenige andere consideratie van waarde, voor
eens of voor meermalen, toegankelijk is, zelfs dan wanneer
bovendien een ballotage gevorderd wordt.
Wie met auteurs
2. Met auteurs worden gelijk gesteld:
gelijk gesteld.
a. Ondernemers van in artikel 1 vermelde werken.
gevormd door bij dragen van onderscheiden medearbeiders.
b. Openbare instellingen, vereenigingen, stichtingen
en vennootschappen, ten opzichte van de door
hen bezorgde werken.
c. Vertalers ten opzichte van hunne vertaling.
B~j werken gevormd door bijdragen van onderscheidene
mede-arbeiders behoudt bovendien ieder mede-arbeider het
auteursrecht op de door hem geleverde bijdrage, voor zoover
niet anders is bedongen.
Werken zonder, of
3. Bij werken, zonder naam van den auteur of onder
onder een verdichten, naam.
een verdichten naam door den druk gemeen gem'lakt, wordt
de uitgever en, zoo ook diens naam niet op het titelblad
of bij gebrek daarvan op den omslag vermeld is, de drukker
als auteur aangemerkt, totdat een ander zich als rechthebbende heeft doen kennen op de wijze in de artikelen 10 en
11 bepaald, met uitzondering van den in art. 10 gestelden
termijn van inzending.
~een auteursre?ht
4. Behalve in de door de Regeering met advies en
m WE>tten beslmten
t
d
.
enz.
'
'consen van en lhtvoerenden Raad te bepalen gevallen,
bestaat er geen anteursrecht van wetten, besluiten, verordeningen en van hetgeen verder in woord of schrift, door of
van wege eenige openbare macht ter algemeene kennis gebracht is.
Wat inbegrepen
5. Tot het recht van den auteur behoort het uitsluitend
onder het auteursrecht.
recht om door den druk gemeen te maken vertalingen van:
a. Zijne niet door den druk gemeen gemaakte werken,
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daaronder begrepen zijne mondelinge voordrachten;
b. Z~j ne door den druk gemeen gemaakte werken,
indien hij zich b\j de oorspronkelijhe uitgave,
op het titelblad of bij gebreke daarvan op den
omslag van het werk, dit uitsluitend recht voor
een of meer bepaald genoemde talen uitdrukkehjk
voorbehoudt, en zijne vertaling binnen drie jaren
na de oorspronkelijke uitgave door den druk
heeft gemeen gemaakt of doen maken.
Bij werken, die uit onderscheidene deelen of afleveringen
bestaan. wordt deze termijn voor elk deel of elke aflevering
afzonderlijk berekend.
6. Bij gelijktijdige uitgave van hetzelfde werk in onder- Gelijktijdige uitgave
scheidene talen, wordt slechts eene uitgave als de oorspron- in verscheidene
kelijke aangemerkt en gelden de overige als vertalingen.
talen,
De auteur is bevoegd op het titelblad of bij gebreke
daarvan op den omslag aan te wijzen, welke uitgave hij
als de oorspronkelijke beschouwt.
Bij gebreke van zoodanige aanwijzing wordt de uitgave
in de moedertaal des auteurs als de oorspronkelijke aangemerkt.
7. Het auteursrecht van door den druk gemeen gemaakte Aanhalingen door
werken belet niet, dat daaruit ter aankondiging of beoor- anderen geen indeeling aanhalingen in andere werken worden opgenomen. ~r~~~ op auteursMits de bron genoemd worde, staat het vrij, berichten e ·
of opstellen uit dag-, week- en maandbladen verder door
den druk gemeen te maken, tenzij het auteursrecht aan het
hoofd van zoodanig bericht of opstel uitdrukkelijk is voorbehouden en gehandeld wordt overeenkomstig art. 10.
8. Het auteursrecht van mondelinge voordrachten belet Zoo ook niet publiniet dat verslag gegeven worde van hetgeen in eene open- ceren "Y.an verslagen
bare bijeenkomst verhandeld is.
van hiJeenkomsten.
9. Het auteursrecht wordt beschouwd als eene roerende Aut.regt roer. goed.
zg,ak.
Het is vatbaar voor geheele of gedeeltelijke overdracht Overdracht en
en gaat over bij erfopvolling.
erfopvolging.
Het is niet vatbaar voor beslag.
Geen beslag.
VOORW AARDEN TOT UITOEFENING V AN HErr
AUTEURSRECHT OP DOOR DEN DRUK
GEMEEN GEMAAKTE WEHKEN.

10. Het auteursrecht op een door den druk gemeen Wanneer auteursgemaakt werk vervalt, zoo niet de auteur (of zijn rechtver-recht vervalt.
krijgende ), de uitgever of drukker drie exemplaren van het
werk, alle op het titelblad of b~j gebreke daarvan op den
omslag eigenhandig onderteekend, met opgaaf van zijne
woonplaats en van het tijdstip der uitgave, binnen twee
maanden na de uitgave inzendt bij den Hegistrateur van
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akten. voor zooveel vertalingen betreft met inachtneming
van den in art. 5b gestelden termijn.
Beeedigde verklaBij de inzending moet word en overgelegd een ·door den
ring door drukker. drukker afgelegde beeedigde verklaring. dat het werk op zijne
in deze Republiek gevestigde drukkerij is gedrukt.
Bewijs door Reg.
De Registrateur van Akten geeft aan den inzender of
van Akten.
de inzenders een gedagteekend bewijs van ontvangst af.
Registerv. bewijzen,
Van deze bewijzen wordt aan zijn Departement een dubbel
gehouden in een register, waarvan ieder kosteloos inzage en
voor zijne eigene rekening uittreksel of afschrift kan ontvangen.
Vorm van ontvangst-bewijs en register zal door de
Regeering worden bepaald.
Van de ingezonden werken en vertalingen wordt maan1\'laandelijks opgaaf
in Staatscouran,t.
delijks eene opgaaf gedaan in de Staatscourant.
12. De uitsluitende bevoegdheid om dramatisch- muzikale
Geen auteursregt
waar niet speciaal werken of tooneelwerken uit- of op te voeren, gaat vervoorbehouden.
loren zoodra die werken door den d.cuk zijn gemeen gemaakt, tenzij de auteur bij de oorspronkelijke uitgave, op
het titelblad of bij gebreke daarvan op den omslag van het
werk, zich die bevoegdheid uitdrukkelijk voorbehoud.
DUUR VAN HET AUTEUTSRECHT.
13. Het auteursrecht van door den druk gemeen gemaakte werken duurt vijftig jaren na de eerste uitgave, te
rekenen van de dagteekening van het bewijs van ontvangst,
vermeld in art. 11.
Wanneerlevenslang.
Indien de auteur deze termijn overleeft en zijn recht
nooit aan een ander heeft overgedragen, behoudt hij dat
recht levenslang. Deze bepaling blijft buiten toepassing ten
aanzien van de onder art. 2a en b vermelde rechthebbenden.
Waar werk nietdoor
14. Het auteursrecht van niet door den druk gemeen
den druk algemeen gemaakte werken, mondelinge voordrachten daaronder begemaakt.
grepen, duurt tijdens het leven van den auteur en dertig
jaren na ~ijn dood.
Dramatisch-muzi15. De uitsluitende bevoegdheid om dramatisch-muzikale
kale of tooneelwerken of tooneelwerken uit- of op te voeren duurt : werken.
1o. voor niet door den druk gemeen gemaakte werken
tijdens het leven van den auteur en dertig jaren na zijn
dood;
2o. · voor door den druk gemeen gemaakte werken,
waarbij die uitsluitende bevoegdheid werd voorbehouden,
gedurendo tien jaren sedert de dagteekening van het in art.
11 vermelde bewijs van ontvangst.
Vertalingen door
16. De uitsluitende bevoegdheid tot het door den druk
den druk gemeen gemeen maken van vertalingen d u urt :
gemaakt.
lo. voor niet door den druk gemeen gemaakte werken
mondelinge voordrachten daaronder begrepen, zoolang daarop
auteursrecht bestaat;

Duur van auteursrecht.
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2o. voor door den druk gemeen gemaakte werken gedurende vijf jaren sedert de dagteekening van het in art. 11
vermelde bewijs van ontvangst.
17. Bij de werken, die uit onderscheidene deelen of In geval werken uit
afleveringen bestaan, wordt de duur van het auteursrecht d.eelen of aflevevoor elk deel of elke aflevering afzonderlijk berekend.
rmgen bestaan.
HANDHAVING VAN HE1., AUrrEURSRECHT.
18. Hij, die inbreuk maakt op eens anders auteurs-InbreukopAuteursrecht of die een werk, waardoor inbreuk wordt gemaakt oprec?t geeft regtvan
eens anders auteursrecht, verkoopt, invoert, verspreidt, open- ache.
lijk te koop stelt of ter verkoop in bezit heeft, stelt zich
bloot aan eene burgerlijke rechtvordering tot schadevergoeding van de zijde van den auteur of zijne rechtverkrijgenden.
19. Auteurs of hunne rechtverkrijgenden kunnen in In beslag nemen
beslag nemen en afgifte of vernietiging vorderen van exem- van ~xempl~ren E?~pubhceerd m stnJd
p laren '.. die in striJ. d met hun uitsluitend recht door den metAuteursrecht.
druk ZlJ n gemeen gemaakt.
Dit beslag kan niet worden gelegd op enkele exemplaren, onder person en berustencle, die in zoodanige voorwerpen
geen handel drijven en deze tot eigen gebruik hebben verkregen.
OVERGANGSBEPALINGEN.
20. Geen auteursrecht op een v66r het in werking tre- Hoe te handelen in
den dezer wet door den druk gemeen gemaakt werk, kan geval van ~erken
worden '7itgeoefend, tenzij d~ auteur (of zijn rechtverkrij- ~~eJrs i~e;:e~~f~;rd
gende), u1tgever of drukker bmnen zes maanden na het in treding dezer Wet.
werking treden dezer wet drie exemplaren, alle op het titelblad of bij gebreke daarvan op den omslag eigenhandig
onderteekend, met opgaaf van zijne woonplaats en van het
tijdstip der oorspronkelijke uitgave inzendt bij den Registrateur van Akten.
Het laatstgenoemde tijdstip strekt tot aanvangspunt bij
de berekening van den duur van het auteursrecht, behouden tegen bewij s.
Een verklaring als genoemd in het tweede lid van art.
10 moet ook in dit geval worden ingezonden.
21. De Registrateur van Akten geeft aan de inzenders Bewijs v. ontvangst
een gedagteekend bewijs van ontvangst af.
door Reg. v. Akten.
Van deze bewijzen wordt aan zijn Departement een Register v. bewijzen.
dubbel gehouden in een register, waarvan ieder kosteloos
inzage en voor zijne eigene rekening uittreksel of afschrift
kan ontvangen. Vorm van ontvangstbewijs en register zal
door de Regeering worden bepaald.
Van de ingezonden verklaringen en werken wordtMaandelijksche opmaandelijks eene opga ve gedaan in de Staatscourant, met gave in Staatsoourant
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vermelding van het door den inzender opgegeven tijdstip
der oorspronkelijke uitgave van de ingezonden werken.
SLOTBEPALINGEN.
Bestemm:ng der 3
exemplaren.

In werking treden
der wet.

22. Van de drie exemplaren, volgens Art. 10 en Art.
20 ingezonden bij den Registrateur van Akten, zal eene ten
zijnen kantore blijven gedeponeerd en een zal worden geplaatst in de Staatsbibliotheek. De bestemming van het derde
exemplaar zal door de Hegeering worden aangewezen.
23. Deze wet treedt in werking drie maanden na publicatie in de Staatscourant.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
\V.

I~DUARD

BOK,
Staatssecretaris.

Gouvernementskantoor,
Pretoria, 31 Mei 1887.

WET No. 3, 1887.
Tot het aanstellen eener Speciale Commissie voor
het District Waterberg.

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Ed.Achtb.
Volksraad, art, 379, dd. 27 M:ei 1887).

NADEMAAL sommige inspecties verricht voor het
distrikt W aterberg geheel of gedeeltelijk niet uitgevoerd zij n
met zoodanige nauwkeurigheid, dat genoegzame zekerheid
kan verkregen warden omtrent ligging, grootte en grenzen
van alle plaatsen ; en ook in sommige gevallen verschillende
inspecties niet in overeenstemming met elkaar zijn ; en
verder ook opmetingen zijn gedaan niet volgens inspectierapporten, zoodat overlappingen hebben plaats gevonden;
Zoo is het dat hiermede vastgesteld en bepaald wordt
als volgt:
Speciale Commissie
ART. 1. Er zal door de Regeering eene Speciale Comvastgesteld voor
missie aangesteld worden, bestaande uit 3 leden, wier taak
Waterberg.
l
Bevoegdheid der
za we zen : het in or de brengen der inspecties gedaan voor
Commissie.
het distrikt W aterberg, dat wil zeggen: het op het beschreven
terrein bepalen der plaatsen, waarvoor grondbrieven zijn
uitgereikt, voor zoover dat doenlijk isJ het vaststellen, be-
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palen of toekennen van ligging, grootte en grenzen aan zulke
plaatsen, wanneer die volgens de oude inspectie-rapporten
niet of niet nauwkeurig zijn uit te maken of niet in overeenstemming met elkaar zijn, het oprichten van bakens,
het opstellen, zoo noodig, van nieuwe inspectie-rapporten en
in het algemeen al die werkzaamheden die noodig of wenschelijk zijn om aan alle onzekerheid en verwarring ten
aanzien van ligging, grootte en grenzen der genoemde
plaatsen een einde te maken.
2. De Speciale Commissie zal zooveel mogelijk de oude Oude inspectieinspectie-rapporten volgen en wettige bakens erkennen. Zij rapporten, bakens
en goedgekeurde
za1 oo k ac h t geven op goe d ge k eur d e k aarten.
.
kaarten gevolgd.
Dit neemt echter niet weg, dat de Commissie het recht Wanneer niet
heeft die rapporten en kaarten op zijde t3 zetten en doorgevolgd.
nieuwe inspectie-rapporten te vervangen, ingeval de oude
rapporten en kaarten op zich zelf of onderling onbestaanbaar
of niet in overeenstemming met elkander zijn of geheel of
gedeeltelijk op hetzelfde stuk grond doelen of in geval een
rapport een ander stuk grond opgeeft dan de correspondeerende kaart.
3. De Regeering zal, indien noodig, meer dan een zulke Regeering kan meer
Speciale Commissie aanstellen. In dat geval zal alles wat dan een Oommissie
in deze wet van de Commissie wordt gezegd, gelden voor al benoemen.
deze Commissien.
In elke Commissie zal minstens een geexamineerd en Landmeter tegenwoordig als lid.
beeedigd landmeter zitting hebben.
Ook zal elke V eldkornet van het distrikt Waterberg Ook Veldcornet.
zitting hebben in elke Commissie die in zijn wijk werkzaam is.
Een of meer der oude inspecteurs zullen, indien moge- Oude Inspeoteur,
lijk, aan de Commissie worden toegevoegd om aan harez~? mogelijk
werkzaamheden deel te nemen voor zoover die betrekking biJgevoegd.
hebben op hunne respectieve inspectien.
4. Oude inspecties van het distrikt 'Vaterberg kunnen Oude inspecties
door den Staatspresident met ad vies en consent van den kunnen worden
.
'
..
onttrokken aan de
U1tvoerenden Raad, geheel of gedeeltehJ k worden onttrokken werkzaamheid der
aan de werkzaamheid der Speciale Commissie.
Oommissio.
5. De Speciale Commissie zal het recht hebben om voor Oommissie kan
het doel van deze wet getuigen op te roepen en onder eede ge~_ui~en roepen,
. t verseh''IJnmg
.
te h ooren, en h un b\1.. me
eene b oe t e op t e beeed1gen
beboeten. en
leggen van vijf tot vijftig pond sterling, naar den aard der
zaak, welke boeten door de respectieve Landdrosten zullen
worden ingevorderd.
De getuigen zullen gerechtigd zijn tot vergoeding volgens Getuigen ko.:;ten.
het getuigen-tarief in civiele zaken.
6. De kosten dezer speciale inspectie zullen door de Kosten van speciale
Regeering word en voorgeschoten, maar moeten door de inspectie.
eigenaars evenredig worden terugbetaald.
Deze sommen zijn invorderbaar op dezelfde wijs als deinvordering dier
directe belasting.
kosten.
7
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Bij de betaling dezer gelden zal aan den eigenaar worden
uitgereikt het nieuwe inspectie rapport, indien er een gemaakt is.
Eigenaar heeft regt
7. Ieder eigenaar zal gerechtigd zijn om onder de nader
zaak aan Commissie volgens art. 12 te maken bepalingen zijne belangen schrifvoor te dragen.
telijk of mondeling aan de Commissie voor te dragen of te
doen voordragen.
Open grond voor
8. Alle open gronden zullen door de Commissie in
Gouvernement te plaatsen worden verdeeld en voor het Gouvernement ge-

Uitreiken van
nieuwe inspectierapporten.

inspecteeren.

in~pecteerd.

9. De Commissie zal vervaardigen ten behoeve der
Regeering een generaal compilatie-plan, aantoonende de ligging der plaatsen, bergen, rivieren, wegen, 6lnz., en gevende
de respectieve namen.
Beroep van Corn10. Van de beslissing der Commissie zal alleen beroep
mi5sie opUitv. Raad. zijn op den Uitvoerenden Raad, aan wien de eindbeslissing
zal liggen.
Uitspraak geldig in
De uitspraken, beslissingen en bepalingen van de Comrechten.
missie, of in geval van appel, van den Uitvoerenden Raad,
zullen geldig zijn in rechten.
Geene goedkeuring
11. Geen kaarten van p1aatsen, behoorende tot de in
van kaart~ dv66r deze wet bedoel inspecties, zullen goedgekeurd en geteekend
proc 1 amat1e at der wor d en voor d at d e St aa t spres1'd en t b"
· 111
· <l e
werkzaamheden
lJ proc1amat1e
Commissie zijn
Staatscourant heeft bekend gemaakt dat de werzaamheden der
afgeloopen.
Commissie zijn afgeloopen.
Staatspresident. be12. De Staatspresident wordt hiermede gemachtigd en
palingen te maken gerechtigd om met advies en consent van den Uitvoerenden
voor de ui tvoering
dezer wet.
Raad zulke maatregelen te treffen, bepalingen te maken en
regulatien uit te vaardigen als (met betrekking tot kosten als
anderszins) hem voor de uitvoering van deze wet noodig of
nuttig moge voorkomen.
Inwerking treden
13. Deze wet treedt in werking onmiddelijk na de
der wet. ·
publicatie in de Staatscourant, en zal van toepassing gemaakt worden op zoodanige andere distrikten waar het
vereischt zal worden.
Generaal Compilatie-plan.

S. J. P. KRUGER,
Staat~president.

\V. EDUARD BOK,
S taa tssecretaris.

Gouvernementsk&ntoor,
Pretoria, 28 Mei 1887.
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WET No. 4, 1887.
INHOUDENDE MAATREGELEN TEGEN DE VERSPREIDING V AN BESMETTELIJKE EN
AANSTEKELIJKE ZIEKTEN.

(Goedgekeurd en vastgesteld bij Volksraadsbesluit art. 390,
dd. 31 Mei 1887.)

DE Volksraad, overwegende dat het noodzakelijk is
maatregelen te nemen tegen de verspreiding van besmettelijke en aanstekelijke ziekten, besluit:
KINDERPOKKEN.
ARTIKEL 1. Indien er gevaar bestaat dat Kinderpokken Voorzorgsmaatvan buiten den Staat kunnen warden ingebracht, zal ZHEd. regelen l~ngs de
de Staatspresident de macht hebben zulke voorzorgsmaatgrenze_n m geval
van kmderpokken.
.
regelen langs de grenzen te doen nemen en zoodamge regulation te doen proclameeren als ZHEd. moge oordeelen
vereischt te warden om het inbrengen der ziekte binnen
den Staat te voorkomen.
2. ZHEd. de Staatspresident wordt hiermede gemachtigd, Staatspresident kan
zoo dikwijls ZHEd. ter bewaring van de algemeene gezond- district, wijk, of
heid mocht noodig oordeelen, bij proclamatie eenige grens dorp als besmet
.
d
.
.
..
proclameeren.
van den Staat, eemge sta , eemg dorp of eemge W1Jk te
verklaren als door Kinderpokken besmet, en ten opzichte
van het verkeer over zulke grens of met en uit zulke stad,
zulk dorp of zulke wijk en de limieten daarvan, en de
voorzorgsmaatregelen aldaar in acht te nt>men, zoodanige
regulation vast te stellen en te publiceeren als ZHEd. moge
oordeelen vereischt te worden. Dergelijke regulatien zullen
van kracht zijn totdat z~j door ZHEd. de Staatspresident bij
proclamatie buiten werking warden gesteld.
3. De proclamation vermeldt in artt. 1 en 2 dozer wet Proclamaties alzoo
en eenige strafbepalingen in die proclamation opgenomen gedaan voorloopig
zullen kracht van wet hebben tot dat ZlJ.. door den V olk sraaa' kracht van wet.
in zijne eerste op de publicatie volgende zitting zullen zijn
bekrachtigJ, gewijzigd of ter z~jde gesteld.
4. Onmiddelijk wanneer in eenige stad of dorp de Kin- Kennis door LandderpokkEm mochten uitbreken zal de Landdrost of Resident- drost of ltesident'
. d'1en er een t el egraaf Vrederechter dat
Vrederechter aldaar, per te1egram,
1n
Kinderpokken zijn
kantoor is, of anders per expresse, den Staatssecretaris daar- uitgebroken.
van kennis geven en zal hij zoodanige voorloopige maatregelen nomen als vereischt, ter voorkoming van verdere
verspreiding der ziekte.
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Voorloopige maat5. Wanneer in ee~1ige wijk binnen ~en Staa: de. Kinregelen waar kinder- derpokken mochten uttbreken, zal de Mtjncommlssans, de
pokken in wijk
Veldcornet of de Assistent-Veldcornet der wijk, of de ComuUbrekm.
.

missaris van N aturellen zulke voorloop1ge stappen nemen
als vereischt, ter voorkoming van verdere verspreiding der
ziekte en zal hij onmiddelijk nadat het ter zijner kennisse
is gekomen, den Landdrost van het district daarvan rapport
doen, die zonder eenig verzuim zal handelen als in art. 4
bepaald.
Pligt van ~enees6. Eenig geneesheer, eenig patient behandelende en beheer di? bes:p.eurt vindende dat zoodanig persoon lijdende is aan Kinderpokken,
?at patKie~tdhJdende zal daarvan dadelijk den naastbestaanden van den patient,
IS aan
m er.. .
pokken.
indien die er ZlJn,
en d en Lan dd rost of R es1.d ent-V re d erech ter
van het dorp, den Mij ncommissaris, den Commissaris van
Naturellen, den Veldcornet of den Assistent-Veldcornet der
wijk (indien de zieke op het platte land woont) kennis geven.
Bewoner van huis of
7. Eenig inwoner van dezen Staat, in wiens huis, hut of
kraal waa~ Kinder- kraal de Kinderpokken mochten uitbreken of heerschen,
pokk ?n tmtbrelkenl zal ten teeken daarvan en tot waarschuwing voor anderen
verp 11c11 gee e v ag
..
.
te doen waaien.
een geele vlag, zooveel mogel•. 'k van alle kanten z1ehtbaar, op of
nabij zijne woning of kraal plaatsen, en tevens zorg dra.gen
dat geen verkeer en geene gemeenschap plaats vinde tusschen
de personen van zijn huisgezin of inwonenden en anderen.
8. Reizigers zullen moeten vertoeven ter plaatse waar zij
Hoe te handelen
waar reizigers met door de ziekte worden aangetast, en indien zij op de aande ziekte worden gekomen plaats geene huisvesting kunnen bekomen, zal de
aangetast.
eigenaar of bewoner derzelve van de ziekte onverwijld kennis geven aan den eersten Veldcornet, Assistent-Veldcornet,
Resident-Vrederegter, Mijncommissaris of Commissaris van
Naturellen, die verplicht is eene verblijfplaats voor den zieke
aan te wijzen en bij onvermogen van dezen in zijne verpleging te voorzien voor rekening van het Gouvernement.
Eigenaar ofbewoner
9. Zoodra de ziekte zich op eenige plaats vertoont,
~oet dadelijk ken- hetzij onder de blanken of de gekleurden aldaar wonende,
ms
aan naas·
"
ten geven
ambter.aar
dat zal d e e1genaar
of 1.uewoner d er p 1aa t s verp l'1cht ZlJn,
onm1'dziekte is uitgebroken dellijk kennis te geven aan den eersten Commissaris van
N aturellen, Resident-Vrederechter, Veldcornet, AssistentVeldcornet, of Mijncommissaris, die het dadelijk in zijne
wij k zal bekend maken en aan den Landdrost van het
district rapporteeren.
Velccorn~t kan
10. In gevallen waar het gansche huisgezin aan de
:~~s~~~~e~~~~:i~~en ziekte lijdende is. en geene hulp kan krijgen, zal de Veldgezin lijdende is
cornet of de Ass1stent-Veldcornet het recht hebben een of
aan de ziekte.
meer personen te benoemen om zulk huisgezin te assisteeren,
waarvoor door het Gouvernement op de noodige verklaring
van den Veldcornet, of den Assistent-Veldcornet, betaling
zal worden verstrekt, indien geeischt.
A.lleenkgeneeskun11. Niemand, behal ve geneeskundigen van beroep zal
d 1gen unnen ge- k
d
'
dwongen worden als unnen ge wongen worden tot het verleenen der diensten 1
oppassers te ageren. als bedoeld in art. 10.
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12. De Veldcornet za.] geregeld om de 14 dagen van den Rapport door
staat en den voortgang der ziekte in zijne wijk aan den Veld-cornet aan
Landdrost van het district verslag doen.
Landdrost.
1 ~· Ingeval van onvermogen van eenige persoon of Regeering vergoedt
klenrlmg aan de ziekte lijdende, zal de te verleenen hulp ge_nees- en. !evensvan genees- en levensmiddelen door het Gouvernement wor- middelen m geval
.. d'1g d e ver klarmg
·
d at d e hulp- van onvermogen.
d en vergoe d . m1'ts on d er b eee
middelen geleverd zij n en de zieke zelf on vermogend was.
14. De kleederen en het beddegoed, hetzij door blanken Reiniging of
hetzij door kleurlingen gedurende de ziekte gebruikt, zullen verbranding van
op last va.n den geneeskundige gereinigd of verbrand wor- klet~detren dobor 'kt
.
d er b eh oorhJ.. k d oor onpartijdigen pa 1en en ge rm .
d en, on d er vergoe d mg
getaxeerde waarde door het Gouvernement, en het huis
waar de ziekte geheerscht heeft, moet warden gezuiverd op
kosten van het "Comite van Gezondheid "
15. De Commissarissen van N aturellen en de Veld- Geen gemeenschap
cornetten of de Assisteu t-Veldcornetten, zullen toezien en of verkeer tusschen
zorg dragen dat er geen gemeenschap of verkeer plaats vindt pblewotners
vfakn
aa sen o ra1en
tussch en de bewoners van plaatsen of kafferkralen en an- en anderen.
deren, tot tijd en wijle de Commissaris van Naturellen, de
Veldcornet of Assistent-Veldcornet der wijk daaromtrent de
noodige maatregelen heeft genomen, die hij verplicht is
zonder eenig verzuim te nemen en in werking te brengen.
16. Eenige overtreding van eenige bepaling dezer Wet Straf in geval van
of van eenige der bepalingen der in deze Wet vermelde overtreding dezer
regulatien waarvoor geene bepaalde boete of straf is vast- wet.
gesteld, zal worden gestraft met eene boete, £10 Stg. niet
te boven gaande, of bij gebreke van betaling gevangenisstrat,
drie maanden niet te boven gaande.
17. De hoven van Landdrosten, Mijncommissarissen en Welke Hoven
Resident-Vrederechters en de Commissarissen van Naturellen bevoegd straf toe
bij de kleurlingen hebben jurisdictie in eenige vervolging te passen.
voor de overtreding der bepalingen dezer Wet of eenige
proclamatie, order of regulatie gemaakt en vastgesteld onder
deze Wet, welke overtredingen door den Publieken Aanklager van het Gouvernement zullen moeten vervolgd worden.
18. De Voorzitter van elk en Stadsraad zal verplicht zijn Kiezen van Comite
zoo spoedig mogelijh na het van kracht worden dezer Wet, van Gezondheid in
..
k oms t van 1nwoners
.
eene b IJeen
c1er st a d op t e roepen; d eze steden.
oproeping zal geschieden door publicatie minstens 7 dagen
van te voren in de Staatscourant en door aanplakking eener
kennisgeving op meerdere plaatsen in de stad. Op deze
bijeenkomst zullen bij rneerderheid van stemmen gekozen
worden -5 personen als een Comite dat den naam zal dragen
van " Comite van Gezondheid " en waarvan bovendien de
Landdrost de Vorzitter van den Stadsraad, de Distriktsgeneeshee; en de Veldcornet ex officio leden zullen zijn. Ex officio leden.
De aldus gekozen leden van het Comite zullen in die betrekking door ZHEd. den Staatspresident voor den tijd van.,_
twee jaren word en aangesteld en die aanstelling zal in de Diensttijd 2 jaar.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

102

[1887

Staatscourvnt worden gepubliceerd. Wanneer de tijd van 2
jaren van een aldus gekozen en aangesteld lid om is, kan
hij als zoodanig warden herkozen.
eo mite van GezondDoor het Comite van Gezondheid zullen, wanneer in
heid bevoegd voor· zulk eene stad de besmett.ing mocht uitbreken, voorzorgszorgsmaatregelen te maatregelen warden genomen, tevens regulatien overeennemen.
komstig deze Wet en de proclamaties door ZHEd. den
Staatspresident uitgevaardigd voor het doel worden opgesteld, welke regulatien, na door ZHEd. den Staatspresident
te zijn bekrachtigd, in de Staatscourant zullen warden gepuZoodanige Regula- bliceerd en onmiddelijk daarna kracht van Wet hebben voor
tien kracht van wet. en binnen de limieten van zulke stad en daarbij behoorende
dorpsgronden. Deze regulatien zullen van kracht blijven,
tot dat zij door ZHEd. den Staatspresident bij proclamatie
buiten werking zijn gesteld.
19. De in het voorgaande artikel vermelde regulatien
zullen mogen inhouden : Inhoud dier
Bepalingen en beperkingen omtrent het publieke verregulatien.
keer met en binnen zulke stad of zulk dorp.
N em en en toepassen van ontsmettings-maatregelen op
personen en goederen, zulke stad of dorp binnenkomende of verlatende.
Afwijzing en beperking van verkeer tusschen kleurlingen komende van buiten en komende en verblij f houdende in zulke stad of dorp.
Machtiging tot aanstelling van personen belast met
de uitvoering der bepalingen der regulatien.
Machtiging tot het nemen van maatregelen voor den
algemeenen reinigheidstoestand der stad of van
het dorp, en daartoe inspecteeren van woningen
en grond der in woners.
Machtiging tot oprichting van ontsmettingshuizen,
hospitalen en afzonderings-gebouwen.
Machtiging tot afzondering van door de ziekte besmette of daarvan verdachte personen.
Bepalingen omtrent den tijd, de plaats en de wijze
van begrafenis van aan de ziekte overleden personen.
Strafbepalingen omtrent overtredingen van de bepalingen der regulatien.
En zulke andere maatregelen als voor het doel om
de gezonde te beschermen en aan de zieken,
waar vereischt, de benoodigde hulp te verleenen,
mogen worden beschouwd te zijn vereischt en
noodig.
Co:ffii~e van Gezond20. Op dorpen waar geen Stadsraad bestaat zal de
held 1ntddorpen waarLanddrost of de Resident-Vrederechter, naar het geval moge
8
geen
·· zoo spoe d'1g mogel"k
bestaat. a sraad
ZIJn,
1J eene b"
IJeenkomst van de inwoners
van het ~orp bijeenroepen, op de wijze en voor hetzelfde
doel . . als 1n art. 18 bepaald. Het Comite van Gezondheid

Aftredend lid
herkiesbaar.
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zal in dit geval bestaan uit drie gekozon leden, ben evens Bijeenkomsl geroeden Landdrost of Resident-Vredercchter, naar het geval moge pen in wijken door
zijn, den Veldcornet en den Districtsdokter als ex-officio leden. Veldcornet.
V oor dit Comite en de door hen opgestelde regulation golden
de respeetjeve bepalingen van do artikelen 18 en 19.
21. De Veldcornetten der verschillende wijken zullen Kiezcn van Comite
in elke wijk zoo spoedig mogelijk na het van kracht warden v~~ Gezondheid in
dezer vVet, eene bijeenkomst van de inwoners dier wijk Wljken.
bijeenroepen op dezelfde wijze en voor hetze]fJe doel als
in art. 18 bepaald en wel op eene "plaats" in de vvijk
gelegen. Het Comite van Gezondheid zal in dit geval bestaan
uit 3 gekozen leden, benevens den Landdrost, den :Mijncommissaris, de V eldcornetten en de Assistent-Veldcornetten
de Commissarissen van Naturellen, de Districts-geneesheer en
de practiseerende Geneesheer, zoo die er zijn, als ex-officio
led en.
Voor dit Comite en de door hen opgestelde regulaW~n,
znllen de respectieve bepalingen golden van de artikels 18
en 19.
22. Het Comite van Gezondheid, gekozen en aangesteld Speciale belasting
volgens de artikels 18 en 20 voor eenige stad of dorp, is opgelegd door
. d voor h et d oe1 en d e tntvoenng,
·
·
Comite op vaste
gerec ht1g
en t ot h et goe d- eigendommen
in
rnaken der kosten benoodigd voor het uitvoeren der regu- stad of dorp.
latien in art. 19 dozer ~r et vermeld, eene E'peciale belasting
te heffen van eene penny per pond niet te bovengaande
en per jaar, op alle vasto eigendommen binnen de stads- of
dorpsgronden gelegen, volgens taxatie van drie beeqdigde
taxateurs door de Regeering benoemd.
23. Het Comite van Gezondheid, gekozen en aangesteld Speciale belasting
volgens art. 20 dozer Wet voor eenige stad of dorp is ge- op huu;ders van
· d voo.c het d oe1 en c1e u1tvoermg
·
·
vaste mgendommen
rechtig
en tot goe d' ma k en in
stad of dorp.
der kosten benoodigd voor de uitvoering der regulation
vermeld in art. 19 dezer Wet, eene speciale belasting te
heffen, niet te bovengaande zes pence per pond en per jaar,
en gerekend op het bedrag der huurpenningen door huurders
van vaste eigendommen binnen de stads- of dorpsgronden
gelegen, aangenornen te betalen als huurwedde. Zulke belasting zal van de huurders van vaste eigendommen worden
gevorderd en verhaalbaar zijn bij civiel proces op de wijze
voor civiele procedures in dezen Staat bepaald of te worden
bepaald.
24. Het Comite, overeenkomstig art. 21 dezer 'Vet ge- Buit.engewone
kozen voor eenige wijk, zal gemachtigd zijn tot het heffen hoof?.belasting voor
.c;~b el as t'mg van Vl.J
"f t ot t'1en sh'll'
.
.
h oo1u
eener b u1tengewone
1 mgs de WIJken.
per jaar, te worden betaald door elk en blank en of gekleurden
mannelijke inwoner dier wijk, ouder dan 18 jaar, en zulke
belasting zal uitsluitend worden besteed voor het doel en de
uitvoering en tot goedmaking der kosten van uitvoering der
regulation, vermeld in art. 19 dezer Wet, en zal verhaalbaar
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zijn bij civiel proces, op de wijze voor ci viele procedures
bepaald of nog te worden hepaald.
Waar belasting te
25. Het Gouverneme.r:t zal, indien volstrel~t noodig, bij
kort komt verleend tekortkoming van de biJdragen als door de 1nwoners van
de Regeering hulp. zulke stad dorp of wijk b~f eengebracht, de kosten gemaakt
voor de d~eleinden vermeld in art. 19 dezer Wet, eene uitbetaling doen die gelijk kan zijn aan het bedrag door de
inwoners bijeengebracht.
Bestrijden van
26. Gelden, noodig voor het bestrijden -yan eene bekosten waar besmet- smettelijke ziekte welke heerscht onder kleurlmgen, zullen
telijke. ziekte onder zooveel mogelijk en in de eerste plaats van de kleurlingen
kleurlmgen.
worden gevor der d.
Belasting vereischt
27. Geen belasting, vastgesteld door eenig Comite voor
goedkeuring van
het doel dezer Wet, zal van kracht zijn, v66r dat zij zal zijn
Uitv. Raad.
goedgekeurd door den Uitvoerenden Raad.
Vorige bepalingen
28. Alle voorgaande artikels in deze \Vet zullen ook
toepasselij~ op.
van toepassing zijn op alle andere epidemische ziekten,
~dket.re epidemJsche indien ziJ' op eene wijze optreden die als bijzonder gevaarZie en.
· h'1eromtrent st aa t
lijk kan worden aangemerk t. D e b es}'1ssmg
aan ZHEd. den Staatspresident.
INENTING EN

WEDERINENTING.

29. In dit gedeelte der Wet zullen de volgende woorden
en uitdrukkingen de respectieve meeningen hebben die daaraan hierin nader gehecht zijn, dat is te zeggen:
Beteekenis van
Het woord "ouder ,:r zal insluiten de vader en de
ouder en pokstoj.
moeder van een echt kind, en de moeder van
een onecht kind. De benaming "pokstof'' zal
beteekenen pokstof genomen van eene vaars of
van eene volgroeide koe den 5den of 6den dag,
of van eene zuigeling of kind den 7den of Ssten
dag na de in en ting, en het voorwerp waarvan
die pokstof genomen wordt, zijnde een gezonde
zuigeling of kind, of eene gezonde jonge vaars of
volgroeide koe, die niet te voren waren ingeent.
Ieder verplicht zich
30. Een ieder in dezen Staat wonende of verblijf houte laten inenten.
dende, zal verplicht zijn, tenzij door ziekte verhinderd, om
zich te laten inenten en weder-inenten in tijd van gevaar,
de beslissing waarover aan ZHEd. den Staatspresident en
den leden van den Uitvoerenden Raad verblijft.
31. De Staatssecretaris zal altoos op die plaatsen, die de
Voorraad pokstof Staatspresident zal bepalen, een voorraad gezonde pokstof
altijd voorhanden. laten houden, ten einde districtsgeneesheeren en practiseerende
geneesheeren met zooveel van de pokstof zonder betaling te
voorzien als zij billijkerwijze noodig hebben. De kosten voor
het verschaffen, aanhouden en voorzien van die pokstof zullen worden bestreden uit gelden die de Volksraad voor doeleinden dezer Wet zal toekennen.
Sta.atspresiaent
32. De Staatspresident mag regulatien uitvaardigen voor
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het gratis inenten of weder-inenten door distrikts-genees- bevoegd regula ties
heeren of personen opzettelijk als inenters aangesteld, en te ~1a~en voor
voor het bepalen van plaatsen waar de inenting moet wor-gratls menten enz.
den uitgevoerd, en ook om van tijd tot t\jd kennis te geven
van de dagen en uren waarop de distrikts-geneesheer of een
ander aangesteld inenter op die plaats tegenwoordig zal zijn
om diegenen die nog niet met goed gevolg ingeent zijn en
die daar mogen verschijnen in te enten.
33. Wanneer iemand, ouder dan veertien jaren, door Persoon gratis
een districts-geneesheer of iemand door den Staatspresidentingeent verplic~t
daartoe aangesteld ingeent of weder-ingeent is zonder dat op Ssten dag z1eh
.
'
. . '
weder aan geneeszoo 1emand er voor heeft betaald, zal de d1str1kts-geneesheerheer ter onderzoek
of inenter zoo iemand mogen gelasten op dezelfde plaats en te vertonen.
op denzelfden dag in de volgende week te verschijnen, ten
einde zoo iemand onderzocht kan worden en men het gevolg
der opera tie kan te weten komen; en de districts-geneesheer
of ilwnter zal, indien noodig, den persoon die ingeent of
weder-ingeent is en die daar verschijnt een certificaat geven
aangaande het gevolg der operatie. Indien iemand zal wei- Boete voor 't
geren te verschijnen of de districts-genees-heer of inenter zal weiger~.n om te
toelaten het gevolg der opera tie te weten te komen en verschiJnen, of het
.
.
'
toelaten van
desverklezende pokstof van dat kmd te nemen om andereonderzoek.
operatien te doen.
34. In ieder geval waar een kind door een distrikts- Ouder of voogd
geneesheer of inenter door den Staatspresident aangesteld v~rpligt ingdinte
·
·· t ZlJn,
··
kmderen naar
.
t l mg
zon d er b ea
za1 mgeen
za1 d e ou d er of persoongeneesheer
ter
die de verzorging van het kind heeft, naaar het geval mogt onderzoek te
zijn, dat kind laten nemen op denzelfden dag in de volgende nemen.
week naar deu distrikts-geneesheer of inenter door wien de
ope1atie werd gedijan, zoodat hij dat kind kan onderzoeken
ten einde het gevolg der operatie te weten te komen, en
desverkiezende pokstof van dat kind te nemen om andere
operatien te doen.
35. De Staatspresident zal de inenting der inwoners vanrnenten van ingevangenissen, bandieten-stations, krankzinnigengestichten, wo~ers der geyangemssen ' hosp1talen
·
h osp1ta
· 1en en an d ere p 1aatsen waar d e enz.
ver b etersh mzen,
armen of kranken ontvangen worden, mogen gelasten ten
tijde hunner aankomst <•f daarna, en zal eenen ouderdom
mogen verklaren waarna inenting onder dit artikel niet vele
pligtend zal zij n.
36. De inenting met vocht uit de pokken van aan Verboden inenting.
kinderpokken lij den de person en is ten strengste verboden.
SYPHILIS.

37. a. Elke in dezen Staat wonende of verblijfhoudende Persoon lijdende
perscon zal, indien met eene der aanstekijken a~n Syphillis moet
. ht ZIJn
·· z1ch laten verplegen.
. kt e b esmet , st er d s verp11c
vormen d ezer z1e
zich door eenen geneesheer te laten behandelen
en genezen.
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Plich t van eigenaar
waar Syphilis onder
kleurlingen op zijn
plaats zich vertoont.

Kapiteins van
kralen moeten
dadelijk verschijning der ziekte
rapporteeren.

Maandelijksch
onderzoek der
locaties.

Districtsdokter
moet geval van
syphilis aan Landdrost rapporteeren.
Regeering bevoegd
om plaatsen aan te
wijzen en hospitalen
op te rich ten in
geval v~n Syphilis.

Ingeval v. beperkte
ruimte kan patient
vervoerd worden.

Landdrost, op rapport van dokter,
doet besmet persoon
vervoeren naar
bepaalde plaats.

Besmette personen
van prisoniers en
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b. Zoodra de ziekte zich op eenige plaats onder gekleurden vertoont, zal de eigenaar of bewoner
der plaats dadelijk den naasten Landdrost, Mijncommissaris, · Resident-Vrederechter, Veldcornet,
Assistent-Veldcornet of Commissaris van Naturellen daarvan kennis geven, die dan verplicht
zal zijn volgens Wet te handelen.
In alle Kralen waar Kapiteins of onderKapiteins bestaan, zullen ook zij dadelijk aan den
naasten ambtenaar rapporteeren zoodra de ziekte
in hunne kraal uitbreekt of zoo er vermoeden
bestaat dat de een of ander met de ziekte besmet
is. Waar geen Kapitein of onder-Kapitein bestaat,
zal de Veld cornet, Assistent-Veldcornet of Commmissaris van Naturellen het recht hebben een
hunner als voorman aan te stellen, welke voorman verantwoordelijk zal zijn.
c. De Landdrost van elk district zal minstens eenmaal
per maand door den districts-geneesheer de locaties van kleurlingen op dorpen doen onderzoeken
en zoo dikwijls de Regeering het noodig oordeelt,
de locaties of verzamelplaatsen van Kaffers in
elk district.
d. De districtsgeneesheer zal elk geval van Syphilis,
door hem bij het bovenbedoeld onderzoek ontdekt'
dadelijk den Landdrost rapporteeren.
e. De Regeeeing heeft de macht om plekken aan te
wijzen waar zulke Syphilitische kranken zullen
moeten verblijf houden en hospitalen of gedeelten
daarvan voor dat doel in te richten, met zooveel
mogelijk bij zondere afdeelingen voor blanken en
gekleurden, mannen en vrouwen. Bij Kralen zal
een gedeelte der Kraal daartoe kunnen ingericht
worden.
Mocht de ruimte op de door de Regeering
bepaalde plaatsen te beperkt zijn of worden, dan
znllen de respectieve ambtenaren verplicht zijn
de besmette personen naar andere, daarvoor geschikte plaatsen te doen vervoeren. Zij zullen
verplicht zijn aan de Regeering dadelijk rapport
daarvan te doen.
f. De Landdrost zal onmiddelijk na ontvangst van
het rapport des geneesheers den met de ziekte
besmetten persoon doen vervoeren naar eene der
door het Gouvernement bepaalde plaatsen. Hij
zal tevens dadelijk een onderzoek instellen naar
de vermogensomstandigheden van zulk eenen
persoon.
g. Zulk een met de ziekte besmette persoon zal van
de prisoniers en alle anderen worden afgezonderd
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gehouden en zal in voormelde plaats rnoeten anderen te worden
blij ven tot dat hij door den geneesheer als ge- afgezonderd.
noegzaam hersteld zal zijn verklaard om haar te
kunnen verlaten.
h. De kosten van onderhoud van zoodanigen persoon Kosten van onderworden betaald door de Regeering met dien houd door Regeering
voldaan in eerste
. .
'
verstan d e ech ter dat md1en de persoon, aldus instantie.
met de ziekte besmet en verpleegd, goederen
bezit, de kosten van onderhoud van hem gevorderd en bij weigering op hem bij civiel proces
zullen kunnen worden verhaald.
~. Gelden noodig voor het bestrijden van Syphilis Kosten ingeval van
onder Naturellen, zullen van Naturellen alleen Naturellen lijdende
kunnen worden gevorderd. De regeling hiervan aan syphilis.
is overgelaten aan ZHEd. den Staatspresident in
overleg met den Superintendent van N aturellen
Zaken.
38. Alle overtredingen van voorschriften in deze afdee- Strafbij overtreding
ling zullen gestraft worden volgens art. 16 dezer Wet.
MELAATSCHHEID OF LAZARUSZIEKTE (LEPRA).

39. Elke in dezen Staat practiseerend gelicentieerd ge- Geneesheer verneesheer zal elk en patient aan eene der aanstekelijke vormen plicht geval~en van
dezer ziekte liJ' den de onmiddelijk aan den naasten ambtenaar melaatschheid te
'
rapporteeren.
rapporteeren.
De Regeering zal maatregelen nernen orn zulk eenen Maatregelen in zulk
door RegeeP ersoon afgezonderd te houden op zulk eenen plaats als door g.eval
rmg te worden
haar zal worden bepaald. Alle kosten zullen door de Regee- genomen.
ring betaald worden, tenzij de zieke iemand is wiens middelen het toelaten zelf de kosten zijner verpleging te dragen.
40. Deze wet treedt in werking, dadelijk na publicatie Inwerking treden
in de Staatscourant.
der wet.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresiden t.
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 8 Juni 1887.
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WET No. 5, 1887.
Bepalende de wijze waarop wijnen, gedistilleerde dranken of
gefermenteerde dranken binnen de Zuid Afrikaansche
Republiek mogen worden verkocht. 1)

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Edel Achtb.
Volksraad, art. 446, d.d. 3 Junij 1887.)

ARTIKEL 1. N ademaal het noodig bcvonden is, dat voorzieningen gemaakt worden, bepalende de wijze waarop wijnen
gedistilleerde dranken en gefermenteerde dranken in het
groot zoowel als in het klein binnen de Zuid Afrikaansche
~erle~nen van
Republiek worden verkocht, zoo wordt mits deze door den
hcentlen voor
Edel
Achtb · Volksraad.. vastgesteld en bepaald ' dat
licentien '
verkoop van sterke
.
dranken.
den verkoop van WlJnen en sterke dranken bmnen dezen
Staat wettigende, mogen worden uitgegeven en verleend
door de Landdrosten, Speciale Landdrosten, Mijncommissarissen of Resident Vrederechters onder zoodanige bepalingen
als in deze wet worden gemaakt, en worden bU deze alle
Vroegere wetten
vroegere wetten en besluiten aangaande den verkoop van
herroepen.
wijnen en sterke dranken herroepen in zooverre zij in strijd
zijn met deze wet.
2. De hedoelde licentien zullen gerangschikt worden
als volgt:
Licentie bij de
a. Licentien voor den verkoop bij de groote maat;
groote maat.
onder deze licentie zal niet minder dan bij twee
gallons in vaten of twaalf gewone pint bottels
kunnen worden verkocht.
Licentie voor
b.
Licentien
voor een Bottel Store; onder deze licenBottel Store.
tie zal niet minder dan bij een gewone pint
bottel en altijd met dien verstande dat de dranken onder ceze licentie verkocht, niet op de
plaats waarop de licentie is verleend geconsumeerd
worden.
Licentie bij de
c. Licentien om bij de kleine maat te verkoopen;
kleine maat.
hieronder komen kantienen, taphuizen, en de
dranken kunnen onder deze licentie in kwantiteiten minder dan een pint bottel worden verkocht, en op de plaats alwaar de licentie op
verleend is, worden geconsumeerd.
Licentie voor hotels
d. Licentien voor Hotels langs den weg; deze licenlangs den weg.
tien worden alleen verleend voor hotels en op
een afstand van minstens zes mijlen zijnde van
eenig Stad of dorp, zetel van den Landdrost
'
Mijncommissaris of Resident Vrederechter.
Inleiding.

1) Zie Wet No. 1, 1881, Wetboek bl. 953.
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3. De licentien worden uitgereikt voor niet langer dan Tijd waarvoor
een jaar eindigende met het dienstjaar d.w.z. den 31sten uitgereikt.
December, doch kunnen de licentien ook kwartaals gewijze
worden uitgenomen als volgt:

a. Licentie voor
b.

c.
d.

"

"

"

"
"

"

jaar.
£15
25
50
25

2

kwartalm.
£ 9
15
30
15

1

kwartaal.
£ 5
9

18

De kwartalen te worden gerekend ab volgt : -

9

Licentien ook
kwartaals.

Begin Januarij tot einde Maart.
April
Junij.
" Julij
" " September.
" October "
" December.

"

"

"

4. Het zal in de macht en jurisdictie liggen van den Wanneer verleende
Landdrost, Mijncommissaris of Resident Vrederechter, om licentie kan worden
een reeds verleende licentie in te trekken, indien door hem teruggetrokken.
na behoorlijk onderzoek bevonden wordt dat er zoodanige
ongeregeldheden hebben plaats gevonden welke het voor de
openbare rust en orde noodig maken om de licentie in te
trek ken.
Ingeval een licentie wordt ingetrokken, kunnen de reeds Doch reeds betaalde
betaalde licentiegelden, noch geheel, noch gedeeltelijk worden licentiegelden niet
. t'1e k an st ee d s teruggeven.
t eruggevor d er d . II et verl eenen eener 1ICen
Weigeren licentie
zonder opgave van redenen worden geweigerd.
te verleenen.
5. Rondreizende handelaars die sterke dranken of wijnen Licentie vcor rondbij zich voeren, in hoeveelheid meer dan zes bottels, zullen reizende handelaars.
voorzien moeten zijn van een licentie zooals verleend onder
art. Ill, letter a.
6. De houders van hotel-licenties langs den weg moe- Pligt van houders v.
ten zorgen dat reizigers voorzien kunnen worden van kost, hotel-licenties langs
logies, stalling, enz., daar anderzins hun de vernieuwing den weg.
hunner licentien kan worden geweigerd.
7. Geen kleurling en inboorling, zijnde van Zuid Afrika, Verkoop van drank
zal dranken kunnen of mogen koopen zonder een verlofbriefaan kleurlingen.
van zijn dienstheer, de gelicentii:ierde verkooper, dit overtredende, kan hem de vernieuwing zijner licentie worden Strafbepalin.;.
geweigerd, of de reeds verleende licentie worden ingetrokken,
en hij behalve dat, ook nog worden beboet met eene geldboete van niet minder dan £5 voor iedere overtreding.
8. Alle verkoopers van wijnen, bier of sterke dranken Uithangbord.
zullen verpligt :zijn een uithangbord als zoodanig op een
goed zichtbare plaats te hebben aan de deur of elders alwaar de dranken verkocht worden met inhoud van hunne
namen, enz.
9. Het zal geoorloofd zijn aan een eigenaar of houder Drank. de opbrengst
eener Boerenplaats om sterke dranken of wijnen, de voort- van plaats kan
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brengselen van die plaats, te mogen verkoopen zonder licentie
mits niet minder dan een bottel. Het zal hem evenzoo geoorloofd zijn om die wijnen of sterke dranken te vervoeren
en te verkoopen, alleenlijk niet op hotels- of dorpsgronden.
Hij zal ook moeten voorzien zij n van een certificaat van
Certificaat van
V eldcornet.
den Veldcornet van zij n district, aantoonende dat de drank
op zijn plaats gemaakt is. Art. 5 is niet hier van toepassing.
10. Alle overtredingen tegen deze wet gepleegd kunnen
Strafbepaling voor
overtrading.
door de bevoegde Hoven der Republiek worden behandeld,
en boeten in dezen worden geheven van £5 tot £50, naar
den aard der zaak, zoomede ook hetzij dadelijke opheffing der verleende licentie of weigering om licentie te vernieuwen.
Geen verkoop op
11. Er zullen geene dranken hoeookgenaamd mogen
Zon- of Kerkdagen. worden verkocht op Zon- of Kerkdagen, noch op week- of
werkdagen, dan alleen tusschen de uren van af 8 des morgens en 9 uur des avoncls, en op Zon- of Kerkdagen onder
licentien c en d, alleen aan bonafide reizigers welke ten minste
twaalf m~jlen dien dag hebben gereisd.
Gevangenisstraf in
12. Het zal aan den Rechter vrijstaan om in plaats van
plaats v. geldboete. geldboeten in deze of wanneer de geldboeten niet betaald
worden orn alsdan de alternatieve te stellen van gevangenisstraf den tijd van drie maanden, niet te bovengaande.
st.aatspresident met
13. ZHEd. de Staatspresident met ad vies van den Uit1!1tv. Raad gemag- voerenden Raad. zal de rnacht hebben om van tiJ' d tot tiJ' d
tigd verdere Regu·
.
.
zulke verdere regulat1en met betrekkmg tot den verkoop van
laties te maken.
wij nen, mouten of sterke drr.mken van welken aard ook te
maken als naar omstandigheden mogen worden vereischt,
en zulke regulatien zullen kracht van wet hebben na publicatie in de Staatscourant.
In werking treden
14. Deze wet zal in werk1ng treden van af den lsten
der wet.
dag van Januarij 1888.
zonder licentie
worden verkocht.

S . •T. P. KRUGER,
Staatspresident.
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gou vernementskantoor,
Pretoria, 11 Juni 1887.
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WET No. 6, 1887.
OCTROOIWE'I'.

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Ed. Achtb ....
Volksraad, art. 424, dd. 1 Juni 1887).

NADEMAAL het wenschelijk is het doen van nieuwe Inleiding.
en wettige uitvindingen aan te moedigen door aan den
uitvinder voor een bepaalden tijd het uitsluitend recht te
verleenen zijne uitvinding tot zijn eigen voordeel te exploiteeren.
Zoo wordt hiermede vastgesteld en bepaald als volgt:
ARTIKEL 1. Elk persoon, die een nieuwe uitvinding op Uitsluitend regt
het gebied van nijverheid doet, geschikt om als voorwerp uitvi~ding te
van handel of van industrie te worden geexploiteerd, zal het exploiteeren.
uitsluitend recht hebben die uitvinding tot zijn eigen voordeel
te exploiteeren voor zulk een tijd en onder zulke voorwaarden als hierna zal warden bepaald.
Dit recht wordt op de hierna te noemen wijze verleend Octrooi-Brieven.
door "octrooi-brieven" uit te reiken door de Regeering.
2. Elk persoon, hetzij burger der Zuid-Afrikaansche Repu- Voor ieder verbliek of niet, kan een octrooi aanvragen en verkrijgen.
krijgbaar.
Hetzelfde geldt van corporaties of vereenigingen. Onder Ook voor corpohare deelhebbers of led en moet zich echter steeds de eerste ratles.
en ware uitvinder bevinden die ook als zoodanig in de octrooi-aanvrage moet zijn aangewezen.
Twee of meer personen kunnen een gemeenschappelijk Gemeenschappelijke
octrooi aanvragen en verkrijgen.
aanvraag.
3. Een aanvrage voor een octrooi zal zoo na mogelijk inB.ee~hri~ving der
den vorm zijn als vervat in Schedule A., en moet vergezeld mtvmdmg.
zijn van eene bescrhijving der uitvinding.
Die beHchrijving kan zijn of voorloopig of volledig.
Een voorloopige beschrijving moet het wezen der uit- Voo~!o?pige bevinding beschrijven en, indien noodig, door teekening ver- sclmJvmg.
gezeld gaan.
Een volledige beschrijving moet nauwkeurig en in bij- Voll~d~ge bezonderheden het wezen der uitvinding en de wijze van uit- schnJvmg.
voering uiteenzetten en, indien noodig, door teekeningen
vergezeld gaan.
Beide beschrijvingen moeten aanvangen met den titel
der uitvinding.
Zoo na mogelijk zullen bij die beschrijvingen de formulieren worden gevolgd zooals vervat in Schedule B. en
~chedule

C.

De landstaal is in ieder geval verplichtend.

Beschrijving in
landstaal.
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4. In het geval eener voorloopige beschrij ving, zal de
aanvrager ten kantore van den Staatsprocureur deponeeren
zijne aanvrage en de daarbij behoorende voorloopige be·
schrij ying.
De datum waarop dat geschiedt zal op dat kantoor
Datum daarvan.
word en aangeteekend en op de aanvrage en de beschrij ving
genoteerd. Een ontvangstbew~js daarvoor zal aan ?en aanvrager of zijn agent warden afgegeven tegen betahng eener
som gelds als genoemd in Schedule K.
Voorloopige beDe aanvrager zal alsdan voor den tijd van zes (6)
scherming voor 6 maanden van af den datum van dat ontvangstbewijs voormaanden.
loopige bescherming voor zijne uitvinding genieten, dat wil
zeggen, de uitvinding mag zonder nadeel voor het later uit
te reiken octrooi warden aangewend en gepubliceerd.
Inzien van inhoud
De inhoud van zulk een voorloopige beschrijving zal
van v~?r~oopige
slechts door den Staatsprocureur of iemand van zijnentwege
beschnJvmg.
warden ingezien.
Staatsprocureur kan
Ingeval echter de titel of de beschrij ving der uitvine~schen dat beschrt ding onvoldoende of te uitgebreid is, zal de Staatsprocureur
;~~~e~:;~n~~~~t.0 het recht hebben om gedurende den gezegden termijn van
zes maanden en v66r het uitreiken van een octrooibrief toe
te staan of te eischen dat zulk een titel of beschrij ving
worde veranderd, verbeterd of volledig gemaakt. Zulk een
volledig gemaakte beschrij ving zal van af den datum dat
daarvoor ten kantore van den Staatsprocureur een ontvangstbewijs is gegeven, beschou wd warden te zijn een "volledige
beschrijving" en onderworpen zijn aan alle bepalingen dezer
Bescherming houdt wet omtrent volledige beschrijvin~en. De bescherming daarop na 6 maanden. door verkregen zal echter ophouden na verloop van den
termijn van zes maanden van af den datum van het ontvangstbewijs van de voorloopige beschrijving.
Deponeeren van
5. In het geval eener volledige beschrijving zal de aanaanvraag en volle- vrager ten kantore van den Staatsprocureur deponeeren
dige beschrij ving.
·
d d
z~ne aanvrage en
e aarbij behoorende volledige beschrij ving.
Aanteekening van
De datum, waarop dat geschieJt, zal op dat kantoor
datum.
warden aangeteekend en op de aanv_·age en de bcschrijving
genoteerd, Een ontvangstbewijs daarvoor zal aan don aanvrager of zijn agent worden afgegeven tegen betaling eener
som gelds als genoemd in Schedule K.
Voorregten geDe aanvrager zal alsdan voor den tijd van zes maanden,
nooten na ontvan
af
den datum van het ontvangstbewijs, dezelfde rechten
vangstbewij s.
e~ v.oorrechten genieten- alsof een octrooibrief voor zijne uit""
v1ndmg op gernelden datum aan hem was uitgcreikt.
Geene vordering
. Hij. is echter niet gerechtigd een vordering ten dien
v66.c Octrooi-Brief
verleend.
opz1g t e In te ste11en, tenzij en totdat hij een octrooi-brief
ontvangen heeft.
Kennis aan Staats6. Indien de aanvrager met zijne applicatie voor een ocprocureur v. voort- trooibr1' f
ht voor t t e gaan, zaI h"1J van d at voornemen
gaan met applicatie.
.
~. wensc.
schnftehJk kenms moeten geven aan den Staatsprocureur.

Deponeeren van
aanvraag en beschrijving.
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Daarbij zal hij moeten opgeven den titel der uitvinding Opgaaf van titel v.
en den dag waarop zijne aanvrage met de b~jbehoorende uitvinding en dag
beschrij ving was gedeponeerd. Tevens zal hij het ontvangst- van deponeeren v.
bewijs daarvoor en do in art. 4 en 5 bedoelde kwitantie aanvraag.
moeten overleggen en eene som gelds betalen als vervat in
Schedule K.
De Staatsprocureur zal daarop aan den aanvrager of zijn Overhandiging v.
agent eene kennisgeving overhandigen, zoo na mogelijk in kennisgeving door
den vorm als vervat in Schedule D.
Staatsprocureur.
De aanvrager moet zorg dragen dat deze kennisgeving Publicatie van kenzoo spoelig mogelijk worde geplaatst, eenmaal in de Staats- nisgeving in Staats//
1 1n
· een meuws
·
bl a d , u1'tgegeven te p retona,
· nieuwsblad.
courant en ander
couran t, eenmaa
en tweemaal in een nieuwsblad uitgegeven op of nabij de
plaats waar de aanvrager zijne uitvinding gebruikt of exploiteert of, ingeval hij zulks niet doet, waar hij woont;
en ingeval daar geen nieuwsblad wordt uitgegeven, tweemaal
in een nieuwsblad dat daar circuleert.
Het zal daarop aan iedereen, die er belang bij heeft Bezwaren tegen
zich te verzetten tegen het verleenen van een octrooi-brief, verle.enen van
·· t
t
b et a1'mg van een som geld s a18 verme ld 1n
· Staatsprocureur
octro0i- brief bij te
VriJ s aan egen
Schedule K, een geschrift, zijne bezwaren ontwikkelend, te worden gedeponeerd
deponeeren ten kantore van den Staatsprocureur, binnen
zulk een tijd als de Staatsprocureur in bovenbedoelde kennisgeving zal bepalen, welke tijd nooit minder zal zijn dan
een maand.
7. Op den tijd en ter plaatse in de kennisgeving genoemd, Overlegging uer
zal de aanvrager de nieuwsbladen overleggen, waarin die niemysbla?en met
kennisgeving is gepubliceerd. De Staatsprocureur za] daarop kenmsgevmg.
de aanvrage behandelen en overwegen en evenzoo alle bezwaren die met inachtneming van art. 6 schriftelijk bij hem
zijn ingediend.
De applicant, de bezwaarrriakers en hunne respectieve Verhoor der belanggetuigen zullen afzonderlijk en in afwezigheid van de anderen beb~enden en
worden gehoord.
getmgen.
De Staatsprocureur kan den bijstand inroepen van des- s~.aatsprocureur kan
kundigen en andere personen en heeft het recht te bepalen biJsta.nd van des,
'
f d
d
kund1gen enz.
of en hoeveel hun door den aanvrager o oor en bezwaar- inroepen.
maker, voor dien bijstand zal worden uitbetaald.
Evenzoo heeft de Staatsprocureur het recht om te be- Kost.enbedrag en
palen dat de kosten van behandeling van eene aanvrage, do?r wien betaald.
een bezwaarschrift of eene andere zaak, betrekking hebbende
op het verleenen van een octrooi-brief of het verkrijgen van
bescherming onder deze wet, zullen worden betaald, hoe
groot het bedrag zal wezen, en door en aan wien het moet
worden voldaan. Daarbij zal zooveel mogelijk het formulier,
vervat in Schedule E moeten word en gevolgd. Zulk een Order van Staatsorder van den Staatsprocureur kan gerechtelijk executabel procureur in dat op~
verklaard worden.
zicht executabel.
8. Als er geen bezwaren zijn ingediend of als die ten Certificaat v. Staatsgunste van den aanvrager zijn uitgewezen, zal de Staats- procureur voor het
8
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procureur een certificaat (zooveel mogelijk volg~ns het formulier vervat in Schedule F) voor de verleemng van een
octrooi-brief uitreiken op betaling van eene geldsom als geInhoud v. certificaat noemd in Schedule K. Hij zal in dat certificaat alle bepalingen, voorzieningen en ~_oor~aarden .?P.geven, waarv~n ~et
wenschelijk of noodzakehJ k 1s dat ZIJ 1n den octrom-bnef
worden opgenomen.
Gereedmaken van
9. De Staatsprocureur zal zoo spoedig mogelijk na desoctrooi-brief.
betreffend verzoek van den aanvrager, een octrooi-brief doen
gereed maken overeenkomstig zij n volgens art. 8 uitgereikt
certifi caat.
Inzending en onderDeze gereedgema::tkte octrooi-brief zal ter onderteekening
teekening enz. van door den Staatspresident, ter contrasigneering door den Staatsoctrooi-brief.
secretaris en ter zegeling met het grootzegel van Staat moeten
warden ingezonden bij den Staatssecretaris, met bij voeging
van een som gelds als genoemd in Schedule K.
Die onderteekening en zegeling zal zoo spoedig mogelijk
geschieden.
Gronden v. weigeren
10. De uitreiking van een octrooibrief voor eene uitvinvan octrooi-brief. ding, waarvan de toepassing volgens het oordeel der Regering
in strijd is met de wetten, de openbare orde of de goede
zeden kan geweigerd warden.
Wanneer ondertee11. De onderteekening en zegeling van den volgens art. 9
kening en zegeling gereed gemaakten octrooibrief zal echter geweigerd word en:
kunnen
word en. geweigerd 1 o. wanneer het verzoek daartoe is ingezonden meer dan
drie maanden nadat het certificaat van den Staatsprocureur,
vermeld in art. 8, is uitgereikt, en 2o. wanneer de termijn
van zes maanden bescherming (verkregen door het deponeeren der aan vrage met bescherming) reeds verloopen is.
Wanneer onderteeW anneer het verzoek om onderteekening en zegeling
kening en zegeling echter is gedaan, toen deze termijn van zes maanden nog
echter
6 maanden · t
·
·
kunnennag?schieden.
n1e ver1oopen was, e.n d e on d erteek enmg
en zege1'mg. IS
vertraagd geworden bu1ten schuld van den aanvrager, dan
kan die zegeling en onderteekening ook na verloop dier zes
maanden geschieden, mits nooit langer dan een maanu
daarna.
Ingeval ven overIndien de aanvrager sterft gedurende den meerbedoelden
li~den van aanvragertermijn van zes maanden, dan kan de octrooibrief verleend
bmnen 6 maanden. wor d en aan ZIJn
.. reg t sopvo1ger b'1nnen d r1e
· maan d en na h et
overlijden van den aanvrager, al mocht ook de termijn van
zes maanden intusschen verloopen zijn.
Vorm van opstel
12. Elke octrooibriefzal opgesteld warden zooveel mogelijk
van octrooi-brief. volgens den vorm vervat in Schedule G en zal den datum
dragen van den dag waarop de aanvrage met bijbehoorende
beschrij ving ten kantore van den Staatsprocureur werd gedeponeerd.
Octrooi-briefvan
13. Elk octrooibrief zal van kracht zijn voor den tijd van
kracht voor 14jaren. veertien jaren van af den datum van dien brief.
Wanneer octrooiMaar elke octroobrief zal onderworpen zijn aan de
brief nietig door voorwaarde, dat hij nietig zal zijn, en alle rechten en voor-

verleenen van
octrooi-brief.
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rechten daardoor v.erkregen zullen ophouden na verloop van niet-betaling van
drie jaren en zeven jaren respectievelijk, tenzij binnen die zekere sommen
termijnen de respectievelijke sommen gelds, als genoemd in gelds.
Schedule K, aan den Thesaurier-Generaal zullen zijn betaald
een ontvangstbewijs daarvoor door dezen ambtenaar zal zij~
afgegeven, en die betaling door hem op den octrooi-brief
zal zijn aangeteekend.
Indien echter de Octrooihouder door toeval, dwaling ofWanneP-r verlenging
onachtzaamheid doze voorgeschreven betalingen binnen de van betaling kan
voorgeschrevene termijnen verzuimt, kan hij bij de Regee- worden ve.rzocht.
ring om eene verlenging van den termijn van betaling verzoeken. Indien de Regeering overtuigd is geworden, dat het
verzuim in de betaling uit een der bovengenoemde oorzaken
is ontstaan, dan kan zij die verlenging toestaan, mits door
den Octrooihouder eene som gelds worde betaald, als vermeld in Schedule K, en in ieder geval onder de volgende
voorwaarden :
a.) De termijn voor eene betaling zal nooit langer dan Geen verlenging v.
drie maanden worden verlengd.
meer dan 3 maanden.
b.) W ordt een geding wegens inbreuk op een octrooi Wanneer Hof beaangevangen na het verzuimen eener betaling binnen den voeg~ schade~er..
// d
l
.
d'
goedmg te wmgeren
voorgesc h rev en t ermiJn en voor e ver engmg van 1en ter- voor inbreuk op
mijn, clan kan het Hof weigeren eenige schadevergoeding toe octrooi.
to kennen voor zulk een inbreuk op het octrooi.
14. Nadat eenmaal een octrooi-brief zal zijn verleend, zal Octrooi-brief eens
het niet wettig meer zijn om te onderzoeken of de bepalin- verleend zijnde kan
. .
geen onderzoek omgen van art. 6 omtrent het u1t.re1ken en openbaar maken trent publicatie van
van de daarin genoemde kennisgeving behoorlijk in acht :lijn voorgaande kennisgenomen.
geving geschieden.
15. Als een octrooibrief is verloren gegaan of vernietigd, Duplicaa.t in geval
of als ten genoege der Regeering is aangetoond dat hij niet van :e:h.es of
.
d
.
'k vermet1gmg.
l k an een d up l1caat wor en mtgerei t.
k an wor d en overgel egc,
16. Als uit kracht van deze wet voor eene uitvinding Termijn v. octrooieen octrooi-brief is verleend, en een octrooi of dergelijk b:ief voor uitvin· voor h et monopo 1'1e of h et Ul't s1m'ten d ge b rm'k ofdmg
waarvooroctrooi
reeds
pn. VI'l eg1e
buitenslands
de uitsluitende exploitatie dierzelde uitvinding buitenslands is verleend.
is gegeven v66r het verleenen van een octrooibrief daarvoor
in dezen Staat, clan zullen alle rechten en voorrechten voortspruitende uit zulk een octrooibrief ophouden en de octrooibrief zelf nietig worden op hetzelfde oogenblik dat de termijn
waarvoor het octrooi of dergelijke privelege in het buitenland
is verkregen, verloopt; en ingeval meer clan een octrooi of
dergelijk privelege bnitenslands is verkregen, zoodra de eerste
termijn dienaangaande verloopt.
Indien de termij n, waarvoor een octrooi of dergelijk
privelege in het buitenland was verkregen, reeds was verloopen, toen de octrooibrief in dezen Staat werd uitgereikt,
clan zal die octrooibrief van den aan vang af nietig zij n.
17. Alle beschrijvingen, met de daarbij behoorende teeke- Beschrijvingen met
ningen, ingeval die er zijn, als voorzegd gedeponeerd ten teebningen enz. te
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den bewaard in kantore van
::;gewezen kantoor verleenen der

den Staatsprocureur, zullen dadelijk na het
octrooibrieven, of, indien geen octrooi-brieven
warden verleend, dadelijk na verloop van den termijn van
zes maanden van af dat deponeeren warden overgebracht
naar en bewaard in zoodanig kantoor als de Staatspresident
met advies en consent van den Uitvoerenden Raad, voor dat
doel zal aanwijzen.
Verandering of
18. Elk octrooi-aanvrager of octrooi-houder kan te eenigen
wijziging van bet~jd in geschrifte aan den Staatsprocureur verzoeken zijne
schrijvingen enz.
beschrij vingen en de daarbij behoorende teekeningen te
mogen veranderen bij wijze van doorhaling, verbetering of
vercluidelijking; in dat geschrift den inhoud der verandering
en zijne gronden daarvoor opgevend.
Kennisgeving daar·
De Staatsprocureur zal hem daarop eene kennisgeving
op door Staatsoverhandigen, zooveel mogelijk in den vorm zooals voorgeprokurenr.
schreven in Schedule H. Deze kennisgevil~g rnoet gepubliceerd warden op deze1fde wijze a1s beschreven in art. 6.
Verder zal gehandeld warden op dezelfde wijze als in art. 6
en volgende artikelen is voorgeschreven voor de behandeling
van octrooi-aanvragen. Alle bepalingen dienaangaande zijn
ook in dit geval van toepassing.
Staatsprokureur
De Staatsprocureur zal bepa1en of en onder welke voor.
bepaald voorwaar- waarden het verzoek om verandering kan warden toegestaanden v. verandering. Deze order van den Staatsprocureur rnoet warden geregistreerd in het daartoe aangewezen kantoor.
Welke verandering
Geen verandering zal warden toegestaan, die tengevolge
niet toegelaten.
heeft dat de verande1de beschrijving aanspraak maakt op
eene uitvinding die rneer uitgebreid is clan of die verschilt
van de uitvinding waarop de onveranderde beschrijving aanspraak gaf.
Verandering maakt
Het gegeven verlof tot verandering stelt het recht der
deel dPr besclu ij- partij tot het maken dier verandering vast, uitgezonderd in
ving uit.
·
geva1 van b edrog; en d'w veran dermg
zal in alle Hoven en
voor alle doeleinden warden beschouwd een deel uit te maken der beschrijving.
Het Hof kan
19. In een rechtsgeding wegens inbreuk op een octrooi
verand.~ri.ng v~n
en eene procedure voor de nietigverklaring van een octrooibeschnJvmg
biJ
b ne
·· f k an h et H of t e eemger
·
t"d
·
wijzevan doorbaling
IJ b eve l en, d at h et d en octrombevelen.
houder vrij zal staan, met inachtneming van zulke bepalingen als het Hof mocht vaststellen, de verandering zijner
beschrijving bij wijze van doorhaling te veranderen. Het Hof
kan tegelijkertijd bepalen dat de behandeling of beslissir.g
der zaak intusschen zal warden opgeschort.
G.een. schadevergoe2'0. Waar eene verandering bij wijze van doorhaling, verdmg m zulk ~eval betering of verduidelijking onder deze wet is toegestaan zal
wegens gebrmk der .
.
.
'
uitvinding voor de In een rechtsgedmg geen schadevergoedmg warden toegestaan
doorhalmg enz.
met hetrekking tot het gebruik der uitvinding v66r de doorbaling, verbetering of verduidelijking, voor zoover niet de
octrooi-houder ten genoege van het Hof aantoont dat zijne
oorspronkelijke aanspraak ter goeder trouw en ~et genoeg-
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zame zorgvuldigheid en kennis van zaken was uitgedrukt.
21. Indien het op het verzoek van een belanghebbend persoon, t~n ~enoege der Regeering wordt bewezen dat tengevolge
der wmgenng van een octrooi-houder om op redelijke voor·
waarden vergunning te verleenen :
a. Dat het octrooi niet wordt aangewend in dezen Staat; Wanneer Regeering
b. Dat niet voldaan kan worden aan de redelijke na- bevoegd octrooivraag van het publiek met betrekking tot de uit- houder ~e betvelen
· d·
vergunmng e
Vln 1ng;
verleeuen.
c. Dat iemand verhinderd is eene uitvinding, welke in
zijn bezit is, aan te wenden of er het volle nut van
te trekken.
Dan kan de Regeering, met ad vies en consent van den
Uitvoerenden Raad, den octrooi-houder bevelen om vergunningen te verleenen onder zulke voorwaarden als de Regeering met inachtneming van het wezen der uitvinding en de
omstandigheden der zaak billijk moge oordeelen.
De uitvinding van zulk een Regeeringsbesluit kan g0rechtelijk word en ged wongen.
22. Elke octrooi-houder mag een verzoekschrift arm den Verzoekschrift aan
Staatspresident richten, vr~gend om verlenging van den tijd Staatsp:esident om
van zijn octrooi. Zulk een verzoekschrift moet echter wor- verlengmg.
den ingediend minstens zes maanden voor het verloopen van
dien tijd.
De Regeeiing zal het recht hebben zulk een verzoek- Verwijzing ter
schrift voor consideratie te verwijzen naar het Hoog Ge- overweging door
regtshof.
·
Hoog Gerechtshof.
Minstens twee maanden v66r den dag bepaald voor de Publicatie van
behandeling van zulk een verzoekschrift zal de aanvrao-er inhoud van ver.. as
l u1'teengeze t 1n
. ar to. 6 zoekschrift.
openb aar mak en, op d eze £d e WlJZe
eene kennisgeving van den inhcud van zijn verzoekschrift,
zooveel mogelijk in den vorm zooals vervat in Schedule I.
Iedereen die er belang bij heeft om zich tegen het ver- Bezwaarschrift bi.j
zoek te verzetten, kan een bezwaarschrift daartegen indienen ~taat~procureur
. t ens een mgediend.
b IJ.. den Staatsprocureur, m1'ts zu lk s gesch'1e dd e mms
week v66r den dag bepaald voor de behandeling der zaak.
De aanvrager en elkeen die op wettige wijze een be- Toelichten der zaak
zwaarschrift heeft ingediend kan of in persoon of door een Of in persoon Of
..
. hten. J) e aanvrager door advocaat.
a d vocaat ZIJne
zaa k voor d ragen en t oe1IC
moet aanvangen met te bewijzen dat de hierboven genoemde
kennisgeving op de voorgeschreven wijze is openbaar gemaakt.
Het Hof zal in zijn rapport acht geven op het wezen Inhoud van rapport
der uitvindingen en de waarde daarvan voor het publiek, van 't Hof.
op de voordeelen door den octrooi-houder er van getrokken
en op de verdere omstandigh den der zaak. Het rapport
zal verder inhouden of, en zoo ja, voor welken tijd en onder
welke voorwaarden of beperkingen in de meening van het
Hof eene verlenging kan warden toegestaan.
23. De Staatspresiclent zal het recht hebben om, met Staatspresident kan
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met advies Uitv.
advies en consent van den Uitv .. Raad, en ~a overwegin.g
Raad nieuwe ver- van het verzoekschrift om verlengmg, eene n1euwe octroOllengde octrooi-brief brief te verleenen onder zulke voorwaarden en beperkingen
verleenen.
en voor znlk een tijdperk ( dat nooit langer zal zijn dan

veertien jaren) als hij wenschelijk zal oordeelen.
De nieuwe octrooibrief zal den datum dragen van den
dag, waarop de eerste octro?ibrief veyloopt.
.
Inhoudsopgaven v.
24. De Staatspresident lS gerecht1gd om, met ad v1es en
alle beschrijvingen, consent van den Uitvoerenden Raad, inhoudsopgaven te doen
verzoekschriften,
opmaken van alle beschrijvingen, ve:rzoekschriften en andere
en~.
geschriften in verband met deze wet ingezon den of ge deponeerd. Deze inhoudsopga ven zullen ter inzage liggen voor
het publiek onder zulke bepalingen als daaromtrent uit kracht
van -deze wet mochten warden vastgesteld.
2f). Op zulk een kantoor als uit kracht van deze wet
Register van
octrooibrieven.
zal warden aangewezen, zal gehouden warden een ''Register
van Octrooibrieven" waarin zullen warden opgeteekend in
chronologische orde het deponeeren van octrooi-aanvragen
en de daarbij behoorende beschrijvingen, alle veranderingen
in octrooi-brieven of beschrij vingen, alle verlengingen van
octrooi-brieven, het verloopen of nietig warden daarvan en
zulke andere feiten en omstandigheden die het van kracht
zijn van octrooi-brieven betreffen, als de Staatspresident, met
ad vies en consent van den Uitvoerenden Raad, mocht willen
aanwijzen.
Ter inspectie van
Dit register of een afschrift daarvan zal voor het publiek
't publiek,
ter inzage liggen onder zulke bepalingen als daaromtrent
uit kracht van deze wet mocht warden vastgesteld.
Register van
26. Op datzelfde kantoor zal gehouden warden een
Octrooi-houders.
"Register van Octrooi-houders" waarin zullen warden opgeteekend op zulk een wijze als de Staatspresident, met ad vies
en consent als voorzegd, zal voorschrij ven, alle overdrachten
octrooi-brieven, of van aandeelen of belangen daarin, · alle
vergunningen, met de namen der rechthebbenden en de
respectieve datums, en alle andere feiten en ornstandigheden,
die van belang zijn voor het hebben van eenig recht in een
Afschriften veroctrooi-brief of eene vergunning. Iedereen zal tegen betaling
krjjgbaar tegen
eener som gelds als vermeld in Schedule K, een gecerti:fic~rd
betaling.
afschrift of uittreksel van dit register kunnen verkrijgen.
Zulk een afschrift of uittreksel is prima facie bewijs van alles
wat daarin volgens voorschrift of machtiging is opgeteekend.
Inzage .er van door
Dit register of een afschrift daarvan zal voor het publiek.
't pubhek.
ter inzage liggen onder zulke bepalingen als daaromtrent uit
kracht van deze wet mochten warden vastgesteld.
Strafbepaling voor
27. Hij die opzettelijk eene valsche aanteekening in een
't maken v. valsche
·
aanteekening
op gron d van d eze wet ge h ou d en register
rnaakt of doet
maken, of die een valsch a£gchrift of uittreksel van zulk een
register rnaakt of doet maken, of die zulk eeue valsche aanteekenin¥ of zulk een valsch afschrift of uittreksel, de
valschhmd daarvan wetend, als bewij srniddel voorlegt of
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aanbiedt of laat v-oorleggen of aanbieden, zal gestraft worden
met gevangenisstraf van ten hoegste vijf jaren, met of zonder
harden arbeid.
28. Het Hoog Gerechtshof kan op de applicatie van een Bevoegdheid van
persoon, die zich beklaagt over eene ongercchtvaardigde ~oog Gerechtshof
aanteekening in zulk een .regi~ter, of een onqerechtvaardigd ~~g:~v:~n~~~k~~~~~
weglaten eener aanteekenmg 111 zulk een reg1stN een order
uitvaardigen omtrent het doorhalen, inschrijven of wijzigen
van zulk een aanteekening als het Hof zal noodig oordeelen.
Het Hof kan ook de applicatie van de hand wijzen en in
beide gevallen uitspraak over de kosten doen.
Het Hof kan bij de behandeling van zulk een zaak
uitspraak doen over elke vraag, welker beslissing voor de
verbetering van een register noodzakelijk of wenschelijk is.
29. De nietig-verklaring van een octrooi-brief kan bij Gronden voor het
wij ze van applicatie aan het Hoog Gerechtshof wordGn ge- nietig verk.Iar~n van
vraagd, op een of me er der volgende gronden :
een ?ct~oOJ bnef 0 P
.b . f
d .
.k .
k
apphcatw aan het
a. d at d e ( ctro01- ne be nege1~ IS ver regen ten Hoog Gerechtshof.
nadeele van een anders rechten;
b. dat de persoon, die voorgegeven werd de eerste en
ware uitgever te zijn, zulks niet was;
c. dat de uitvinding niet nieuw was, d.w.z. reeds
v66r de uitreiking van den octrooi-brief was gepubliceerd of toegepast in dezen Staat;
d. dat de uitvinding niet geschikt is om in termen
van art. 1 te worden geoctrooieerd ;
e. dat de beschrijving betrekking heeft op theoretische
grondbeginselen, stelsels, methodes, systemen,
ontdekkingen of concepties, waarvan de wijze van
toepassing niet is aangegeven ;
f. dat de volledige beschrij ving niet voldoende is,
d.w,z. dat nagelaten is melding te maken van
een deel van het geheim of het op een on voldoende wij ze is aangeduid;
g. dat de uitvinding of hare toepassing strijdig is
met de wetten, de openbare orde of de goede
zeden;
h. dat de titel der uitvinding bedriegelijk eene andere
zaak opgeeft dan de ware der uitvinding ;
i. dat de voorgeschreven betalingen njet op tijd zijn
gedaan;
k. dat de octrooi-brief nietig is geworden uit kracht
van art. 15 dezer Wet
30. De nietigverklaring van een octrooibrief kan alleen Wie b~voegd nieti.g
door de volgende person en word en gevraagd :
ve:kiarmg v.octrootbnef te vragen.
a. den Staatsprocureur;
b. ieder persoon, uitdrukkelijk daartoe door den Staatsprocureur gemrchtigd;
c. ieder, die beweert dat de octrooi-brief is verkregen
ten nadeele van zijne rechten of de rechten van
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een ander persoon, van wien h\j zijn recht afleidt;
d. ieder die beweert dat hijzelf of een ander persoon,

va~ wien hij zij n recht afleidt, de ware uitvinder
der betrokken uitvinding was;
e. ieder die beweert dat hij zelf of zij n vennoot of
een' persoon, van wien hij zijn recht afleidt, reeds
v66r den datum van den octrooi-briefiets, waarop
de octrooi-houder als zijne uitvinding aanspraak
maakt, in het openbaar heeft vervaardigd of gebruild of heeft verkocht.
Ten
aanzien van een geding wegens nietigverldaring
31.
Bepalingen aangaande geding wegens van een octrooibrief gelden de volgende bepalingen :
nietigverklaring van
1. De eischer moet in zijne applicatie de feiten uitoctrooibrief.
eenzetten, waarop hij zich gronden wil. Geen bewijs
zal worden toegelaten van feiten, niet aldus uiteengezet, tenzij met verlof van het Hof.
2. Deze uiteenzetting van feiten kan later met verlof van het Hof worden geamendeerd.
3. De verweerder heeft het recht te beginnen met de
bewijzen ter ondersteuning van zijn octrooi-brief,
en als de eischer bewij zen tegen de geldigheid van
den octrooi-brief voortbrengt wordt de verweerder
tot tegenbewijs toegelaten.
In geval van nulli32. Wanneer een octrooi-brief op grond van bedrog wordt
teit van octrooibriei nietig verklaard kan de Regeering op aavrage van den
op grond van bedrog
· ·
'
d
·
·
d
t
kan nieuwe octrovi- waren u1tvmder, ge aan 1n overeenstemmmg met eze we ,
brief verleend
aan de? en een nieu wen octrooi-brief uitreiken (in de plaats
worden.
van den nietigverklaarden), die den datum zal dragen der
nietigverklaring van den eersten octrooi-brief. Deze nieuwe
octrooibrief zal echter ophouden van kracht te zijn bij verloop van den termijn, waarvoor de eerste nietig verklaarden
octrooibrief was verleend.
Boete voor het uit33. Hij, die een door hem verkocht of verhandeld artikel
rei~en van ~:mgeoc- voor geoctrooiee1d uitgeeft, terwijl geen octrooi daarvoor is
~~~1~::~ee~rJikel als uitgereikt, zal voor elke o~ertreding gestraft worden met eene
·
boete van ten hoogste vijf-en twintig ponden sterling.
34. Hij, die een door hem verkocht of verhandeld artikel
voor geoctrooieerd uitgeeft, terwijl aan een ander, van wien
dat artikel niet afkomstig is, daarvoor een octrooi is uitgeOvertreding "an een reikt, zal voor elke overtreding verbeuren een som van vijftig
anders octrooi.
ponden sterling, waarvan de helft zal toekomen aan den Staat
en de andere helft, benevens de kosten van het geding, aan
den octrooihouder, die deze som bij wijze van burgerlijke
rechtsvordering voor schuld, van hem zal eischen.
Wanneer een artikel
35. Iemand wordt in den zin dezer wet gerekend een
b~schouwd wor~t artikel voor geoctrooieerd uit te geven als hiJ' dat artikel
mtgegeven te ZIJn
l
t f
h d l
'
.
.
als geoctroieed.
verd{~,o~, ot vte~ ~n e tt mtet ld1et \fiVoord "odctro01," ,dgeoctroolpa en ·,
gepa en eer , o een an er woor of and er
eer ,
woorden, welke uitdrukken of tot de gevolgtrekking leiden
dat daarvoor een octrooi is verleend, op dat artikel ge ~
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~V~
stempeld, gegraveerd, gedrukt of andere wijze er op aan~ o {f6(93
gebracht.
36. Een rechtsvordering wegens inbreuk op een octrooi 'T'egen wien rechtskan in het Hoog Gerechtshof door een octrooihouder worden vordering voor
ingesteld tegen iedereen die gedurende den tijd dat zijn octrooi- 11'nbreuk dop octrooi
· f van k rac ht Is,
· zon d er toestemmmg
.
. gebracht.
mn wor en
b ne
van den octrooihouder de betrokken uitvinding exploiteert, verkoopt, gebruikt
uitvoert of die namaakt of nabootst.
'
Alle gronden, waarop de nietigverklaring van een octrooi- Gronden van vErbrief kan worden gevraagd, leveren een goeden grond van dediging.
verdediging op in een rechtsgeding wegens inbreuk op een
octrooi,
37. In een rechtsgeding wegens inbreuk op een octrooi, ln geval van rechtsmoet de eischer bij zijn dagvaarding, of op order van het~eding moeten de
Hof binnen een te bepalen termijn, de inbreuken, waarover 11 ~~bkreuokedn afzonderIJ w r en opge1UJ.. kl aagt, a fzon d erl"k
IJ opgeven.
geven.
De verweerder moet in zijn antwoord, of op order vanzoo ook de tegenhet Hof binnen een te bepalen termijn, zijn tegenwerpingen werpingen.
afzonderlijk aangeven.
Indien de verweerder de geldigheid van het octrooi be- Gronden tegen de
twist, dan moeten zijne tegenwerpingen aangeven op welkegeldig~eid van
gronden hij die geldigheid bestrijdt; en indien een dezer 00 ~~ 001 te worden
· d e b ewermg
·
d at d e b etro kk en u1tvm
· · d'mg niet
· opbegeven.
gron d en IS
nieuw is, dan moet hij tijd en plaats der beweerde vroegere
publicatie of aanwending opgeven.
Bij de behandeling der zaak zal geen bewij s toegelaten Bewijs der beweerde
word en voor een beweerden inbreuk of eene tegenwerping, inbre.uk of tegendie niet afzonderlijk op de bovengemelde wijze zijn opge- werpmg.
geven, tenzij met verlof van het Hof.
De opgegeven beweerde daadzaken en tegen werpingen Verandering der
kunnen met verlof van het IIof later worden veranderd
beweringen enz.
Bij de waardeering der kosten zal acht worden geslagen Wat in acht genoop deze beweerde daadzaken en tegenwerpingen, opgegeven men b\i waardeering
· h er en verweer d er. D e part"IJen zu11 en geen k os t en der kosten.
d oor e1sc
worden toegestaan met betrekking tot eene beweerde daadzaak of tegen werping, · waarvan het niet door het Hof wordt
vastgesteld, dat zij bewezen is en gegrond was en tot de
zaak afdeed; onafhankelijk van de algemeene kosten van
het geding.
38. In eene procedure voor nietigverklaring van een Hof kan zaakkunoctrooi-brief of in een rechtsgeding wegens inbreuk op een dige inroepen.
octrooi kan het Hof uit eigen beweging of verzoek van een of
beide der partijen, de hulp van eenen zaakkundige inroepen,
met wiens bijstand het geding geheel of gedeeltelijk zal worden behandeld en beslist.
De eventueele betaling van zulk een zaakkundige zal Kosten daarvan.
door het Hof geregeld worden.
39. In een rechtsgeding wegens inbreuk op een octrooi, Bevoegdheid van 't
kan het Hof op verzoek van een der p~trtijen het schorsen van Hofin R~chtsgeding
.
l
k ·
fwegenB mbreuk op
of ophouden met arbe1d, het over eggen van re emngen o octrooi.
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het houden eener inspectie bevelen, en hiervoor en voor de
geheele behandeling der zaak .. zul~e maatregelen. treffen, als
noodzakelijkheid en wenschehJkheid mogen vere1schen.
Hof kan verklaren
40. In een rechtsgeding wegens inbreuk op een octrooi,
dat geldigheid van kan het Hof verklaren, dat de geldigheid van het octrooi
het octro.oi .een hpunftt een punt van beslissing heeft uitgemaakt. Wanneer dit
van
beshssmg ee verklaard IS,
. heeft ~e e1sche:
·
· ell{ vo1gen d .rec11tsg.e<1'~ng
uitgemaakt.
m
weaens inbreuk op ZIJn octroo1, voor zoover de emdbeshssmg
in ~ijn voordeel is, aanspraak op voldoening van de volle
kosten, onkosten en uitgaven tusschen procureur en client,
tenzij het Hof uitdrukkelijk verklaart dat hem deze vordering niet toekomt.
Octrooibrief voor
41. Een octrooibrief zal voor slechts eene uitvinding worslechts Mne uit- den verleend. Niemand is echter gerechtigd een objectie tegen
vinding.
een octrooibrief in te brengen op grand dat dit meer dan
eene uitvinding om vat.
Rechtsopvolger kan
42. Als de bezitter van eene uitvinding sterft, zonder
aanvra.ag .voor
eene aanvrage voor een octrooibrief te hebben gedaan, kan
octroOibnef doen. zijn rechtsopvolger die aan vrage doen en een octrooibrief voor
die uitvinding verkrijgen.
Aanvraag binnen
led er zulke aan vrage moet word en gedaan binnen zes
6 maanden.
maanden na den dood van zulk een persoon, en moet inhouden eene verklaring van zijn wettigen rechtsopvolger dat
hij den overledene voor den eersten en waren uitvinder
houdt.
Welke omstandig43. Een octrooibrief die verleend is aan den eersten en
heden .eel"! verleende waren uitvinder, zal niet krachteloos gemaakt of vernietigd
octro01bnef
aan
· b l'dU.k op ZlJ.. ne rechten mge
·
d'1en d e
eersten
uitvinder
wor d en d oor eene me t In
niet krachteloos
octrooi-aanvrage, noch ook door de daarop verkregen voormaken.
loopige bescherming, noch ook door geLruik of openbaarmaking der uitvinding na het deponeeren van zulk eene
aanvrage.
Overdragt v. octrooi
44. Een octrooi-houder kan zijn octrooi voor eene plaats
voor eene plaats 0 fin of voor een deel van dezen Staat aan een ander overdeel er van.
d ragen, even a Is of h et oc t root. all een met b etre1<: 1nng
.
tot
zulk een plaats of deel van den Staat wa!; verleend.
T~n~oof!stelling van
45. De tentoonstelling eener uitvinding op eene intermtdvinlddm~ tenlz.tbe- nationale of eene nijverheids-tentoonstelling of de openbaarna
ee totme
1e
.. .
d er u1tvm
. . d'mg gedurende den duur
recht
voorloomak'mg eener b esch riJVIng
pige b~scl~erming ender tentoonstelling, of het gebruik der uitvinding voor doeloc.trooibnef.
einden der tentoonctelling op de plaats~ waar die gehouden
wordt, of het gebruik der uitvinding gedurende het houden
der tentoonstelling op eene andere plaats door een ander
door d~n uitvinder niet daartoe gemachtigd persoon, bena~
deelt n1et he~ recht van d.en uitvinder of zijn rechtsopvolger
om voorloop1ge beschermmg en eenen octrooibrief voor de
ui~vinding te vrage'?- en te verkrijgen, noch ook de geldighe~~ van den op d1e aanvrage verkregen oct.rooibrief, mits
altiJd de twee volgende voorwaarden in het oog zijn gehouden:
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a. de tentoonsteller moet, v66rdat hij zijne uitvinding Voorwaarden waartentoonstelt, aan den Staatsprocureur schriftelijk op dat recht is
kennis geven van zijn voornemen om dat te doen ; voorbehouden.
b. zijne aanvrage om een octrooibrief moet v66r of
binnen zes maanden na de opening der tentoonstelling warden ingediend.
46. De Regeering kan te eeniger tij d van een octrooi- Regeering bevoegd
houder vorderen haar een model zijner uitvinding te leveren ~odel der uitvintegen beta1ing der vervaardigingskosten, waarvan het bedrag, dmg te vorderen.
in geval van dispuut, bepaald zal warden door arbiters.
De bestemming dezer modellen zal door de Regeering
bepaald warden.
4 7. Indien iemand door jeugdigen leeftijd, krankzinnig- Voogd of curator
heid of andere onbekwaamheid niet in staat is om eene wanneer bevoegd
·
t e d oen of eene h an d e'1wg
·
t e vernc
· h ten, a·1e d oor maken.
om verklarinO'
te
verkl armg
o
deze wet of de uivoeringsbepalingen wordt voorgeschreven,
dan kan zijn voogd of curator, of als geen van deze beiden
er is, dan een persoon door het Hoog Gerechtshof aangesteld voor dat doel, op applicatie van iemand ten behoeve
van den onbekwamen persoon of op applicatie van eenen
mede-belanghebbende, zulk eene verklaring en eene haar zoo
na mogelijk komende verklaring a:fleggen of znlk eene handeling in den naam en ten behoeve van dien bedoelden
persoon verrichten. Alle handelingen over zulk een vertegen woordiger voor het doel van deze wet gedaan, zullen
dezelfde kracht hebben alsof zij door den vertegenwoordigde
zelf warer.1 verricht.
48. De SQmmen gelds, genoemd in Schedule K en be- Sommen gelds
taald voor de daarin genoemde zaken zullen een deel uit- volgens Schedule K
.
'
behooren aan den
maken van de mkomsten van den Staat.
staat.
49. De Staatspresident wordt hiermetle gemachtigd en Staatspresident gegerechtigd om met ad vies en toestemming van Jen Uit- machtigd maatrege.
'
.
l
A.'
lk len enz. te hcffen
voerenden Raad, zulke maatrege en te treuen en zu e ter uitvoering der
voorschriften uit te vaardigen als noodig en wenschelijk wet.
zullen zijn voor de uitvoering dezer wet.
50. Deze wet mag in het kort warden aangehaald als. Titel der wet.
de ''Octrooi-wet".
Deze wet treedt in werking op den eersten October 1887. In werking treden
der wet.

S. J. P. KRUGER,
Staatspresident
W. EDUARD BOK,
Staa tssecretaris.
Gou vernementskantoor,
Pretoria, 27 Juni 1887.
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SCHEDULEN.

A.
Formulier van
octrooi-aanvrage.

Ik,
1)
van beroep
2)
verklaar hierbij dat ik in het bezit ben van eene uitvinding
voor
3)
dat ik de eerste en ware uitvinder daarvan ben; dat die
uitvinding, voor zoover ik weet en geloof, niet toegepast of
gebruikt wordt door eenen anderen persoon of andere personen; en ik verzoek met verschuldigden eerbied, dat mij
voor gezegde uitvinding een octrooi worde verleend.
den
dag der maand
van het jftar onzes Heeren
4)
1) Vul in : naam en woonplaats van uitvinder.
2) Vul in: beroep van uitvinder.
3) Vul in: titel der uitvinding (b. v.b. : "verbetering
van naaimachines. ")
4) Handteekening van den uitvinder.

B.
Formulier van voorIk,
loopige beschrijving van beroep

1)
2)

verklaar hierbij dat het '\-vezen mijner uit.vinding
van
is als volgt :
Verklaard op heden den
18
1)
2)
3)
4)

Vul
Vul
Vul
Vul

in:
in:
in:
in:

3)
4)

naam en woonplaats van nitvinder.
beroep van uitvinder.
titel der uitvinding.
Voorloopige beschrijving der uitvinding.

c.
1)

Ik,
2)
van beroep
3)
verklaar hierbij, dat het wezen mijner uitvinding
van
4)
..
.
.
d
en de WIJZe van u1tvoermg aarvan nauwkeurig en in bijzonderheden worden uiteengezet door de volgende beschrijving:
5)
1) Vul in: titel der uitvinding.
2) Vul ~n: naam en woonplaats van uitvinder.
3) Vul In: beroep van uitvinder.
4) Vul in: titel van uitvindino5) Vul in: Volledige beschrijvf~g.
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D.
1)

OCTROOI-AANVRAGE VOOR

Ter a1gemeen naricht wordt hiermede bekend gemaakt
dat
2)
~b~~

~

op den
dag der maand
18
ten mijnen
kantore heeft gedeponeerd eene aanvrage vo1r een octrooi
voor bovengenoemde uitvinding met bijbehoorende beschrij ving.
Nademaal nu de gezegde
2)
mij schriftelijk heeft kennis gegeven dat hij met deze zijne
aanvrage wenscht voort te gaan, heb ik bepaald dat deze
aanvrage en alle bezwaren daartegen zullen worden behanten mijnen kantore op
den
dag der maand
18
ten
ure
's middags.
Ik roep daarom alle personen op, die er belang bij
hebben zich te verzetten tegen het uitreiken van een octrooibrief, om v66r genoemden datum van behandeling ten mijnen
kantore te deponeeren een geschrift, waarin zij hunne bebezwaren ontwikkelen, daar zij anders uitgesloten zullen zijn,
die voor te brengen.
dag der maand
18.
Aldus den
StaatEtprocureur.
1) Vul in: Titel der uitvinding.
2) Vul in: Naam en woonplaats van den aanvrager.
3) V ul in : Beroep van den aan vrager.
E.
Na gehoord te hebben het bezwaar yan
1)

tegen het verleenen van een octrooi-brief voor
2)
3)

aan
beveel ik hierbij dat de gezegde

1)

zal bet.alen aan den gezegden
voor kosten van behandeling dezer zaak de som van
(of: aan
voor het bijwonen van de behandeling der zaak).
Aldus, den
dag der rnaand
18
Staatsprocureur.
1) Vul in: Naam van den bezwaarmaker.
2) Vul in: Titel van uitvinding.
3) Vul in: Naam van den octrooi-aanvrager.
4) Vul in: Naam van getuige of deskundige.

3)
3)
4)
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F.
Gehoord

en

overwogen hebbende de aanvrage van
voor een octrooi-brief
voor
en alle bezwaren
daartegen ingebracht; en gezien hebbende de beschrijving
en de noodige en gebruikelijke openbaarmakingen, ben ik
van meening (geheel voor rekening van den aanvrager zijnde
of de gezegde uitvinding nie:uw is en of zij het gewenschte
gevolg zal hebben) dat een octrooi-brief daarvoor kan
worden uitgereikt in den vorm zooals voorgeschreven in
Schedule
. der octrooiwet, met bijvoeging van de volgende clausulen:
18
Aldus den
dag der maand
Staatsprocureur.

G.
N ademaal J. S. wonende te
van beroep
eene verklaring heeft afgelegd, dat hij in het
bezit eener uitvinding is voor
dat hij de eerste
en ware uitvinder daarvan is, en dat die uitvinding naar
zijn beste weten en geloof niet door een ander wordt
aangewend;
Nademaal de genoemde uitvinder met verschuldigden
eerbied vcrzocht heeft dat hem, zijn executeuren, administreuren en rechtsverkrijgenden, (hierna te noemen : de
octrooihouder) een octrooi-brief voor de uitsluitende exploitatie dier uitvinding moge warden uitgereikt;
Nademaal de genoemde uitvinder door en in zijne volledige beschrijving uitvoerig het wezen zijner uitvinding heeft
beschreven ;
Zoo wordt hiermede aan den gezegden octrooi-houder
het uitsluitend recht gegeven om gedurende den tijd van
veertien jaren de gezegde uitvinding in dezen Staat te
exploiteeren, gebruiken, aanwenden of verkoopen en er al
het voordeel van te hebben.
Deze octrooibrief wordt verleend uit kracht van wet
No.
1887, genaamd "de Octrooi wet," en zal nietig zijn
wanneer niet voldaan wordt aan een der voorwaarden, waaraan volgens genoemde wet een octrooi-brief is onderworpen,
en aan welker niet vervulling volgens genoemde wet nieLigheid is verbonden.
Verder zij nog bepaald dat de rechten door de octrooibrief verleend, niet de mogelijkheid uitsluiten. om aan anderen vergunning te verleenen.
Ter getuigenis waarvan het grootzegel van Staat hieraan
is gehecht.
Staatspresident.
Pretoria,
Staatssecretaris.
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H.
OCTROOI-BRIEF VOOR
1)
Ter algemeen naricht wordt hiermede bekend gemaakt
dat
2)
van mij een verzoek heeft gericht om de beschrijving van
bovengenoemde uitvinding te mogen veranderen bij wijze ·
van
)
de b~jzonderheden waarvan hieronder zijn vermeld.
Ik heb bepaald dat dit verzoek en alle bezwaren daartegen zullen warden behandeld ten mij nen kantore op
18
den
dag der maand
middags, en ik roep daarom alle personen
ten
ure 's
op, die er belang bij hebben zich te verzetten tegen het toestaan van dit verzoek om v66r genoemden datum van behandeling ten mijnen kantore te deponeeren een geschrift,
waarin zij hunne bezwaren ontwikkelen, daar zij anders uitgesloten zullen zijn die voor te brengen.
18
Aldus den
dag der maand
Staatsprocureu:.
1) Vul in : Titel van uitvinding.
2) Vul in: Naam en wconplaats van uitvinder.

De verandering die ik wensch te maken in
)
is als volgt: (De aanvrager meet hierin duidelijk zijn wensch
en zijn gronden daarvoor opgeven en dit onderteekenen.)
I.
OCTROOIBRIEF VOOR

1)

Ter algemeen naricht wordt hiermede bekend gemaakt
dat ik een verzoekschrift heb gericht aan Zijn HoogEd. den
Staatspresident, vragende om verlenging van den termijn
van bovengenoemden octrooi-brief en dat dit verzoekschrift
voor consideratie is verwezen naar het Hoog Gerechtshof.
De behandeling van dit verzoekschrift is vastgesteld op
den
dag der maand
18
de-, middags ten
ure of zoo spoedig daarna als de zaak
kan gehoord worden.
Alle personen die er belang bij hebben zich te verzetten
tegen het toestaan van dit verzoek, moeten v66r genoemden
datum van behandeling ten kantore van den Staatsprocureur
te Pretoria deponeeren een gesch:ift, waarin zij hunne bezwaren ontwikkelen, daar zij anders uitgesloten zijn die voor
te brengen.
dag der maand
18
den
2)
1) Vul in: titel der uitvinding.
2) Vul in: onderteekening van den aanvrager.
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K.
Bij het deponeeren van aanvrage en beschlijving
Bij het deponeeren van een bezwaarschrift ...
Bij uitreiking van certificaat ~n termen van art. ~
Voor onderteekening en zegelmg van den octroorbrief ... . ..
Voor of bij verloop van den term\jn van drie jaren
Voor of bij verloop van den termijn van zeven jaren
Bjj verlenging van den termijn van betaling volgens art. 13 . .. .. .
Voor afschrift of uittreksel per bladzijde
Bij de kennisgeving van voornemen om voort te
gaan met aanvrage volgens art. 6... . . . . ..
V erndering van beschrij ving ...
Voor het uitreiken van eene kennisgeving ...
Elke inzage
Inschrijving van overdracht of vergunning ...
Certificaat daarvan ...

£.
1
1
1

s. d.
1 0
1 0

1 0

1 10 0
5
10

0 0
0 0

5
0

0 0
2 0

0

5 0

0 10 6
1
0
0
0

1
1
5
5

0
0
0
0

WET No. 7, 1887.
ter

regelin~?;

van het verkoopen van goederen in voldoening van
een vonnis van het Hof van den Landdrost.

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den E. A.
Volksraad, art. 463, dd. 6 Juni 1887).

AANGEZIEN het wenschelijk is betere regeling te
maken voor het executable! verkla"~'"en van vaste goederen,
ter voldoening van een vonnis door het Hof van Landdrost
uitgesproken, zoo besluit de Volksraad het volgende te bepalen en vast te stellen:
Gerechtsbode 'l'arief
ART.
W et No. s, 1886 • onder het
11erroepen.
d
G

1. De bepaling voorkomende in Wet No. 8, 1883, 1)
Hoofd "Tarief voor den Gerechtsbode" waardoor
'
en
erech ts b od e van het Landdrost Hof verboden
wordt
vaste eigendommen in executie te verkoopen, wordt bierdoor herroe.r::en,
Landdrost wan?eer
2.. De Landdrost zal gerechtigd zijn een lastbrief ter
bevoeg d executle
execube
te verleenen
tegen onroerende goederen ter voldoete ver1eenen tegen
.
.
onroerendegoederen mng van een vonms door hem geveld, mits de onroerende
goederen, na behoorlijk gewaardeerd te zijn, de som van
1) Zie Wetboek, bl. 1209.
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£150 niet te bovengaan. Echter zal het den schuldenaar
vrijstaan om schriftelijk toe te stemmen dat zijne onroerenue
goederen geexecuteerd warden, al is de waarde daarvan
hooger dan de som van £150.
""
3. De waardeering zal geschieden door den Veldcornet Waardeering der
van de wijk of het dorp waarin de onroerende goederen goederen door
gelegen zijn, Hij zal een certificaat van waardeering door Veldcornet.
hem onderteekend, zonder verzuim naar den Landdrost opzenden. W anneer de Landdrost van oordeel is dat het Endossement door
eigendom behoorlijk en billijk is gewaardeerd, zal hij een Landdrost.
endossement van dien aard op 't certificaat teekenen. In
geval de Landdrost overtuigd is dat de waardeering niet
behoorlijk en billijk is geschied, zal hij den naasten gezworen taxateur van de \Veeskarner verzoeken de waardeering te doen, en daarvan behoorlijk certificaat naar den
Landdrost op te zenden. De Landdrost endosseert op het
certificaat dat de waardeering volgens wet is geschied.
4. De Veldkornet, die de waardeering doet. zal het be- Vergoeding voor
drag van 20s. genieten, voor taxatie, en daarenboven reis- w~ardeering en
· f en d e t axat eur vergoe d'mg, vo lgens re1skosten.
k os t en vo lgens t ane
tarief reeds voor hem bepaald, te warden betaald door den
crediteur of zijn agent, die genoemd bedrag uit de opbrengst
der verkooping zal terug ontvangen.
5. N a dat de Landdrost het certificaat van waardeering Publica tie van
heeft geendosseerd, zal de Gerechtsbode de verkooping, met vb~.rkoodpin g dmet
.
b eh oorl''k
·. d e IJzon er1le en.
b epalmg
van p 1aa t s, t"d
IJ en k oopcon d't'
1 1es
IJ m
Staatscourant pu bliceeren. Hij zal ook eene kopie van zoodanige publicatie aan de deur van het Landdrostkantoor
plakken, De publicatie en aanplakking zullen minstens
zes weken v66r den dag van verkoop geschieden.
6. Scbriftelijke kennisgeving van de verkooping be- Kennisgeving van
helzende plaats, tijd en condities van verkoop zal behoorlijk ~e~~oop aan
zes weken v66r verkoop door den crediteur die vonnis heeft e Iteur.
verkregen of zijn agent aan den schuldenaar en eenigen
verbandhouder warden gegeven.
Indien de schuldenaar buiten 'slands woont of zijn Kennisgeving waar
woonplaats onbekend is, behoort de kennisgeving te warden debiteur afwezig of
· ht aan ZIJn
.. genera1en gemac ht'1g d e. Bes t aa t er geen onbekend.
woonplaats
gene
zoodanig gevolmachtigde, dan moet de kennisgeving in de
StaatscQurant warden geplaatst.
7. De condities van verkoop zullen ten overstaan en Condities v. verkoop
met toestemming van den Landdrost in grschrift warden in geschrift.
bepaald.
8. Het eigendom zal in ieder geval door den Gerechts- Verk_ooping. ~n
bode per publieke veiling en zonder reserve word en ver- pubheke
veilmg
zonder reserve.
kocht.
9. Tenzij eenige gegronde bezwaren tegen de bekrach- Bekracb~iging der
tiging van de verkooping binnen zeven dagen bij den Land- verkoopmg.
drost zijn inge diend, bekrachtigt hij uit zichzelf den ver9
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koop, waarop transport door den Gerechtsbode aan den
kooper zal worden verl€end.
Na aftrrk der
10. Nadat de wettigo kosten van executie en verkookosten wordt
ping van de opbre~~st ziJr: afg~trokken, moet de Ger~chtscrediteur voldaan. bode onder behoorhJ ke kw1tant1e het bedrag van vonms en
kosten aan den crediteur of zijn gevolmachtigde uitbetalen.
Balans overhandigdEenige balans die over mocht zij1:. wordt door de~ Gerechtsaan debiteur.
bode aan den schuldenaar of ZlJn gevolmacht1gde onder
kwitantie overhandigd.
In werking treden
11. Deze bepalingen zullen dadelijk nJ. publicatie in
der wet.
werking treden.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.

\V. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gou vernemen tskan to or,
Pretoria, 25 Juni 1887.

WET No. 8, 1887.
Inhoudende Instructien voor den Staatsprocureur en de Publieke Aanklagers in de Z. A. Republiek. 1)

VAN DEN STAATSPROCUREUR.
Publieke vervolging
ARTIKEL 1. De Staatsprocureur is belast met de behandeberust bij Staats. ling van alle crimineele zaken in deze Republiek, en heeft
procureur.
de bevoegdheid om die te prosequeeren of te doen prosegueeren, of van de hand te wij zen, zooals hij geraden oordeelt.
Behoudens verant2. Hij is van zijne handelingen alleen verantwoording
wourding aan
schuldig aan ZHEd. den Staatspresident, die telkens, wanneer
Staatspresident.
h\j zulks noodig oordeelt, van hem verslag kan eischen.
Staatsprocureur
3. De Staatsprocureur zal in alle civiele zaken, waarin
treedt in civ. zaken het Gouvernement van clezen Staat betrokken is, hetzij
namens
Regeering
op, en gerech
tigd eischende of verwerende, in rechten optreden, zonder 'speciale
tot betaling door machtiging daartoe noodig te hebben, en hij zal in zulk O'etegenpartij.
val gerechtigd zijn tot betaling volgens tarief. Hij zal da~rvoor echter geen rekening tegen den Staat kunnen opbrenGehoorzaamheid gen.
aan Staatsprocureur
4. In de uitoefening zijner bediening zijn aan hem alle
1) Grootendeels overgenomen
Bl. 273 en seq.

boek

uit de

Grim. P1·ocedure 1866.

Zie Wet-
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ambtenaren en burgers gehoorzaamheid verschuldigd be- in uitoefening van
houdens zijne verantwoording als gezegd is.
'
zijn ambt.
5 .. De ~~aatsprocureur za1 ex officio Vrederechter voor de staatsproc. ex officio
Repubhek ZIJn.
Vrederechter.
6. De Staatsprocureur heeft het oppertoezicht over de Heeft oppertoezicht
gevangenen en de politie, en kan van de Publieke Aankla- over gevangenen
gers bij zijn bezoek der steden of dorpen in dezen Staat, en politie.
een verslag daaromtrent eischen, en bijaldien hij gebrekon
bovindt in de inrichting der gevangenhuizen of behandeling
der gevangenen of in het po1itiewezen, zal hij daarvan
rapport doen aan ZHEd. den Staatspresident.
7. De Staatsprocureur za1 in persoon alleen prosequeeren Prosequeeren in
in zaken, die voor een Hoog Gerechtshof moeten behande1d persoon wanneer.
warden, en s1echts dan voor de Lagere Hoven verschijnen
wanneer hij het ze1f in het be1ang der justitie noodig oordeelt, of
door ZHEd den Staatspresident gelast wordt zulks te doen.
8. Hij heeft het recht vo1gens art. 11 der Ordonnantie, Kan personen
No. 5, 1864, 1) personen af te vaardigen} om namens hem benoemen om te
te prosequeeren.
prosequeeren.
9. De Staatsprocureur is verplicht den Uitvoerenden Moet des gevraagd
Raad, wanneer daartoe verzocht, met ad vies te dienen, en Uitv. Raad ad vies
aan alle ambtenaren op schrifte1ijke aanvraag, schriftelijk ~even, ebntwanneer
.. .
an am enaren.
.
d
.
k
d'
a d v1es omtrent e wet te geven 1n za en, w ZIJ 1n hunne
officiee1e betrekking noodig hebben te weten.
VAN DE PUBLIEKE AANKLAGERS.

10. De Publieke Aank1agers zullen in de lagere Hoven Publ. Aanklagers
den Staatsprocureur vertegenwoordigen, en namens hem vertegenwoordig~n
d' Staatsprocureur m
.
. .
l . . l
prosequeeren, en zoo we 1 111 cnm1nee1e a s c1v1e e za1{en, 1e Lagere Hoven.
het Gouvernement dezer Republiek aangaan, in die Hoven
verschijnen, tenzij de Staatsprocureur zelf optreedt.
11. De Publieke Aan1dagers zullen ex o.fficio Vrederech- Publ. Aanklagers
ters zijn voor de respectieve distrikten waarin zij werkzaam ex officio Vr. rechters
zijn.
12. Zij zijn van hunne werkzaamheden verantwoording Verslag van Publ.
verschuligd aan den Staatsprocureur, en zullen aan hem Aanklagers aan
maandelijks verslag van hunne werkzaamhedon. moeten doen. Staatsprocnreur.
Telkens wanneer eene aanklacht wordt ingediend, zullen Plichtvan Publieke
de Publieke Aanklagers verp1icht zijn onmiddolijk een behoor- Aanklager in geval
. t e st e11en, en van aanklach t.
1lJ.. 1r on d erzoe Ir, vo 1gens d e b es t aan d e we tt en, In
kopie daarvan zonder vcrwijl bij de eerste post verzenden
aan den Staatsprocureur met hunne consideraties en ad vies.
Zij zijn verantwoordelijk voor alle kosten, die door hun Vera~twoordelijk. v.
verzuim of nalatigheid mochten veroorzaakt worden.
ve~dzunn en nalatrg.
'1
dt 1181 •
Van alle uitspraken der Hoven waarm appe wor Plicht in geval
aangeteekend of revisie verzocht, zullen zij den Staatspro- van appel.
cureur onmi~de1ijk afschrift doen toekomen, met toezending
2) Zie Wetboek Bl. 273.
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van kopieen van alle verklaringen der getuigen ender stukken die in de zaak gediend hebben.
' 13. Dez3 wet treedt in werking dadelijk na publicatie
In werking treden
der wet.
in de Staatocou1 ant.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.

\V. EDUARD BOK,
S taa tssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 8 Augustus 1887.

WET No. 9, 1887.
Regelende de algemeene voorwaarden waarop, ten aanzien van
uitlevering van misdadigers, verdragen met vreemde
Staten of Kolonien kunnen worden gesloten.

(Goedgekeurd en vastgesteld bij hesluit van den Ed.Achtb.
V olksraad, art, 424, dd. 1 J uni 1887).
ARTIKEL 1. ZHEd. de Staatspresident wordt hiermede
gemachtigd en gerechtigd om met ad vies van den Uitvoerenden Raad, verdragen tot uitlevering van misdadigers te sluiten, mits met inachtneming van de bepalingen dezer wet.
Misdaden waarvoor
2. Personen warden alleen uitgeleverd wegens de
uitlevering zal
volgende misdrij ven : geschieden.
Moord, oudermoord, kindermoord, vergiftiging.
Doodslag, schuldige manslag.
Aanslag tegen het leven van den Vorst, van leden van
het Vorstelijke huis of van het hoofd eener Republiek.
Het opzettelijk veroorzaken van het misvallen (abortus)
eener zwangere vrouw door haarzelve of door anderen.
Bloedschande.
Aanranding, opzettelijke verwondingen, slagen of stooten,
met voornemen om ernstig lichamelijk leed aan te doen.
Onbehoorlijke aanranding op den persoon van een meisje
onder den ouderdom van 12 jaren.
Verkrachting, aanranding om verkrachting te plegen en
andere geweldadige aanranding tegen de eerbaarheid.
Bigamie (dubbel huwelijk, veelwijverij.)
.Kinderroof. opli?hting of wegvoering, verberging, wegmakmg of onderschu1 ving van een kind.
Ontvoering (Schaking.)
Het namaken, vervalschen, verminken of uiterlijk schenden van muntspecien of het desbewust in omloop brengen

Staatspresident gemachtigd uitleveringsverdragen te
luiten.
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van nagemaakte, vervalE·chte, verminkte ~f ui-terlijk gcschonden muntspecH3n.
Bedrog. Misbruik van eene handteekening in blanco.
Falsiteit, vervalschen of uitgeven van eenig valsch of
verva.lscht documeLt; valschheid in bank- en muntpapier,
zegels en stempels.
Meineed of aanzetting tot meineed.
Valsche getuigenis.
Omkooping van getuigen.
Omkooping van openbare ambtenaren.
Knevelarij.
Landsdiefstal, verduistering of ontvreemding door ambtenaren met ontvangsten of bewaring belast.
Brandstichting.
K waadwillige schade aan eigendom.
Het wederrechtelijk en opzettelijk doen zinken of stranden, vernielen of onbruikbaar maken van schepen en andere
vaartuigen.
Muiterij en verzet van passagiers tegen den schipper en
van mindere schepelingen jegens hunne meerderen in rang.
Het opzettelijk doen ontstaan van gevaar voor een spoortrein of tram.
Eenige daad gedaan n.1et voornemen om leed te doen
aan persoon of eigendom op eenigen spoorweg of tramweg.
Roof.
Publiek geweld.
Diefstal, insluitende diefstal door middel van bedrog en
diefstal door middel van valsche voorwendsels of oplichting.
Huisbraak (insluitende het inbreken in een kantoor,
winkel of hut) met voornemen om een misdrijf te begaan.
Overtredingen onder eenige wet betrekking hebbende op
den handel in buskruit, lood, andere ammunitie en vuurwapenen.
Desertie van Krijgs- of Politiemagt.
3. Het is onverschillig met welken naam de in art. 2 Naam in 't buitenl.
bedoelde misdrij ven in het buitenland word en genoemd.
onverschillig.
4. De uitlevering kan geschieden niet a1leen wegens het Poging tot ofmedebegaan van het misdrijf, maar ook wegens poging daartoe P 1 !gti~?eid aan
. of me d e- misdnJf.
. . h ei'd d aaraan, voor zoover d'1e pogmg
of me d ep11gtig
pligtigheid ook hier te lande strafbaar is.
5. Geene uitlevering wordt toegestaan zoolang de opge- Geene uitlevering
vraagde persoon wegens het misdrijf waarvoor de uitlevering waar ve~volging bier
.
'
plaats vmdt.
wordt gevraagd, h1er te lande wordt vervolgd, of wanneer
hij deswege bier te lande heeft teregt gestaan en hetzij veroordeeld hetzij on tslagen is.
6. Geene uitlevering wordt toegestaan wegens misdrijven, Geene uitlevering
waa.rvan de vervolging of de opgelegde straf voor de aanhou- waar verjaring heeft
.
.
dmg
h1er
te lande, of, zoo er nog geene aan h ou d'mg h eef t plaats gevonden.
plaats gehad, v66r het uitreiken van een lastbrief naar de
wetten van dezen Staat is verjaard.
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Hoe te handelen
7. Indien een persoon wegens een ander misdrijf dan
waar persoon hier dat waarvoor zijne uitlevering wordt gevraagd bier te lande
te lande ander mis- vervolgd wordt of straf onderga&tt, kan de uitlevering niet
drijf heeft begaan. worden toegestaan dan na afloop der bier te lande ingestelde

vervolging en nadat hij de hem opgelegde straf zal hebben
onderaaan of hem daarvan gratie zal z\jn verleend.
Deze 'bepaling belet niet, clat zulk ecn persoon tijdelijk
worde uitgeleverd, ten einde in den vreemden Staat teregt
te staan, onder voorwaarde dat hij na afloop van het onderzoek worde t0ruggevoerd.
Voorwaarde buiten
8. Geene uitlevering vvordt toegestaan dan onder voor":elke geene uitleve- waarde dat de uitgeleverde niet zal mogen worden vervolgd
rtmg ""t·ordt
of gestraft voor eel'l.ig in het verdrag niet genoemd misdrijf
oeges aan.
..
.
.
··
v66r ZIJne
mtlevermg
gep l eeg d , d an nac1at h''IJ na ZIJne
u1'tlevering eene maand de vrijheid heeft gehad om het land
weder te verlaten.
Aanzoek tot uitleve9. Een aanzoek tot uitlevering van een voortvlugtigen
r~ng langs diploma- misdadiger, die is of vermoed wordt te zijn binnen dezen
tleken weg.
Staat, zal gedaan worden langs diplomatieken weg, nader te
omschrij ven bij het tractaat.
Bekendmaking van
Bij ontvangst van zoodanig aanzoek zal de Staatspresident,
aanzoek en lastbrief of in zijne afwezigheid de Staatssecretaris bij order onder
ter apprehentie.
zijne hand aan eenigen Landdrost of Vrederegter kunnen bekend maken dat zoodanig aanzoek is gedaan en hem gelasten
zijn lastbrief voor de inhechtenisneming van den voortvluchtigen misdadiger uit te reiken.
Voorloopig arrest
10. In afwachting van de aanvrage langs diplomatieken
op aanvraag.
weg, kan een persoon, wiens uilevering kan worden aangevraagd, op last van eenen Landdrost of Vrederegter voorloopig worden in hechtenis genomen op aanvrage van de
macht in den vreemden Staat of Kolonie tot inhechtenisneming bevoegd en als zoodanig in het tractaat aangewezen
of op zulke beeedigde getuigenis als de aanhouding van
zulk een persoon zou rechtvaardigen wanneer het misdrijf
in dezen Staat ware gepleegcl.
Pers. goederen in
De op en bij hem zijnde goederen kunnen in beslag
beslag genomen.
worden genomen.
Aangeh. :persoon
De aangehouden persoon zal zoo spoedig mogelijk ter
overhand1gd aan
b h'kk'
d
ld van den Landdrost van het beplaatsel. Landdrost. esc I n~g :vor en geste
trokken d1str1ct.
I.astbr. ter appreh.
Een lastbrief ter apprehentie zal den aangehouden perbet. op pers. aangeb.
· en t wmtig
· · uren worden beteekend.
soon b'mnen t weemaa1 VIer
Land?rost geeft
Van zulk eene voorloopige aanhouding moet de Landkenms van voordrost z.0 0 spoe d Ig
· moge l"k
1{enms
· geven aan d en Staatsloopige aanhouding. .
lJ
secretans en den Staatsprocureur.
LandJrost beveelt
] 1 In h 8 t ·
t 10 .?en_oem d e geva1 b evee1t de Landontslag van aange·
· · ,
.
In .~r ·.
~o~den persoon
dr~st de ,onmiddell\J~~ I~Vr1Jheidstelling van den aangehouden
md1e~geenaanvraag pe1soon (ten ware hiJ mt andere hoofde behoort in hechtenis
tot mtlevering is
te blij'ven) ' e n d e t eruggave van d e m
· beslag genomen
medegedeeld
·
goederen (ten ware ~r uit anderen hoofde redenen van
T
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terugbouding bestaan), een en ander indicn hem geene
aanvrage tot uitlevering is modrgedeeld binnen eenen redelijken termijn bij het tractaat te bepalen.
Geschiedt de aanvrage tot uitlevering binnen don gestelden termijn, dan wordt verde1· gehandeld overeenkomstig
het volgende.
12. Bij de aanvrage tot uitlevering door de vreemde Welke stukken te
Regeering gedaan, moet, in het oorspronkelijke of in ge- w.?rden overgelegd
waarmerkt afschrift, worden overgelegd, hetzij het vonnis blJ de aanvrage.
van vcroorcleeling, hetzij den lastbrief tot gevangenneming,
heb.ij cene daarmede gelijk te stellen aide, in den vreemden
. Staat gebruikelijk, en als zoodanig in het tractaat aangewezen, benevens zulke andere stukken als bij het tractaat
mocht worden overeengekomen.
Dij het tractaat zal tevens worden aangewezen wat onder
gewaarmerkt afschrift zal worden verstaan.
13. Zijn de aanvrage tot uitlevering benevens de daarbij Onderzoek tegen
behoorende stukken in overeenstemming met de bepalingen opgeeischten pervan het tractaat, dan zal door den Landdrost van het district, soon na aanvrage.
waarin de aanhouding heeft plaats gehad (of den MijnCommistaris zooals het geval mag zijn) een onderzoek tegen
den opgeeischten persoon worden gehouden.
Dit onderzoek zal plaats hebben in tegenwoordigheid Onderz; in bijzijn v.
van den publieken aanklager.
Publ. Aanklager.
De opgeeischte persoon heeft het recht zich bij zulk Opgeeischt pers. ger.
een onderzoek te doen bijstaan door een Advocaat of Pro- tot regtsgel. bijstand
cureur.
14. Geen uitlevering zal worden toegestaan, tenzij in het Geen uitlevering
geval de opgeeischte persoon van een misdrijf wordt be- tenzij voorgebrachte
. d , d e voorge b rac ht e ge t mgems
·
· vo 1gens d e we tt en getmgen. voldoende. .
seh u Id1g
van dezen Staat het comrnitteeren ter terechtstelling van
den gevangehe zoude rechtvaardigen, indien het rnisdrijf
hier te lande ware gepleegd ; en, in het geval dat over den
opgeeischten persoon reeds een vonnis is uitgesproken, be- Bewijs v. identiteit.
wezen wordt dat de gevangene dezelfde persoon is als in
het buitenland veroordeeld.
Indien zulke getuigenis als voormeld wordt voorgebracht Op ~eno.cgzame ..
zal de Landdrost den gevangeno naar de gevangenis ver getmgems ver-viJst
..
. d e te wor d en m'tgel ever d , maar zal an d ers ZlJn
.. naar
Landdr. gevangene
WlJZen
ten em
gevangenis.
ontslag gelasten, ten ware hij uit anderen hoofde behoort in
hechtenis te blijven.
In beide gevallen zal hij onmiddelijk rapport doen aan
den Staatssecretaris.
15. In het onderzoek door den Landdrost te houden Stukken die bij 't
zullen de stukken volgens art. 12 dezer wet in het tractaat onderzoek als bewijs
geld en.
te noemen, als bewijs worden aangenomen.
16. Wanneer een govangene naar de gevangenis is ver Staatspresident gewezen om te word en uitgeleverd, zal de Staatspresident het last uitlevering.
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recht hebben zijne uitlevering te gelasten eh daarvoor maat·
regelen te doen nemen.
Wanneer persoon
17. De Regeering kan vergunnen dat een persoon wiens
door vreemden Staat uitlevering door eenen vreemden Staat (of Kolonie) aan een
uitgeleverd
door de anderen vreem d en S taat (of K o1on1e
· ) IS
· t oeges taan, over h et
Re
ubliek mag
wo~den vervoerd. grondgebied vart deze Republiek, onder medegeleide van
beambten dezer Republiek wordt vervoerd, mits met den
Staat of Kolonie waaraan de uitlevering geschiedt, door
deze Republiek een uitleveringstractaat is gesloten en het
misdrijf waarvoor uitlevering toegestaan is, in dat tractaat
is vermeld.
18. Persouen, die hier te lande in voorloopige hechtenis
of straf ondergaan hebben. kunnen ter confrontatie of
h et a fl eggen van ver kl anngen
·
· s traf ge d'mgen d'1e 1n
·
1n
vreemden Staat of in eene vreemde Kolonie aanhangig
zijn, op last der Regeering tijdelijk worden overgezonden.
Indien die personen hier te lande straf ondergaan, zal
hun straftijd geacht worden niet te zijn afgebroken door die
tijdelijke overzending.
~estaande uitleve·
19. Alle uitleveringswetten, op het tijdstip van in wer·
rkinagshwtetttetn van
king· treden dezer wet. van kracht, zullen van kracht
bliJ'ven
r c
o wanneer.
.
totdat de Staatspres1dent ten gevolge van het slmten van
uitleveringstractaten volgens deze wet, bij proclamatie zulke
wetten geheel of gedeeltelijk buiten werking zal stellen.
Personen kunnen
n.~ar ~;€e!llden Staat zijn
tiJdehJk
m strafge. tot
dingen worden
overgezonden.
een

In werking treden
der wet.

20. Deze wet treedt in werking dadelijk na publicatie
in de Staatscourant.
S, J. P. KRUGER,
Btaatspresident.

W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gou vernem en tskan to or,
Pretoria, 10 Augustus 1887.
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WET No. 10, 1887.
WIJZIGING VAN WET No. 8, 1885,
Zooals gewijzigd door de "Wijziging van w·et No. 8,1885,
in 1886, en Volksraadsbesluit art. 1074, dd. 30 Juli 1885. 1)

(Goedgekeurd en vastgesteld
1250/52, 1254, dd. 23
1265, 1269j75, dd.
1277/84, 1936/93

bij Volksraadsbesluiten artt.
Julij 1887, artt. 1256/62
25 Jnlij 1887, artt.
dd. 26 Julij 1887.

ARTIKEL 1. In art. 8 van Wet No. 8, 1885, worden Wet No. 8, 1885,
hierbij de woorden "licentie tot onderzoek," voorkomende ~ 8, gewijzigd.
op den 3den regel. tusschen de woorden "benoodigde" en
''van" gewijzigd in het woord "prospecteer-licentie."
2 Art. 9 van genoemde wet wordt hierbij gewijzigd als Wet No. 8, 1885,
volgt : ~ 9, gewijzigd.
" De ontdekker of ontdekkers van betaalbaar edel metaal of edelgesteente op private plaatsen of op Gouvernementsgronden, ten minste twaalf mijlen verwijderd van eene
reeds bewerkte localiteit, zal of zullen bij proclameering van
zoodanige plaats of grond, gerechtigd zijn tot het hebben en
afbakenen van een claim, hetzij rif of alluviaal, die genoemd
en geregistreerd zal worden als "zoekersclaim." Bovendien Zoekersclaim.
zal hij of zullen zij zonder licentie daarop mogen werken,
zoo]ang als hij of zij daarvan eigenaar blijft of blijven."
3. In art. 13 van genoemde wet worden hierbij de Wijziging vane 13,
woorden "licentie tot onderzoek," voorkomende op den lsten Wet No. 8, 1885.
regel tusschen. de woorden "een" en "zal," gewijzigd in het
woord "prospecteer licentie."
4. In art. 14 van genoemde wet worden de woorden Wijziging vane 14.
"en later onder licentie te bewerken," voorkomende op den
8sten en 9den regel, veranderd in de woorden " en onder
licentie te houden."
5. Art. 15 van genoemde wet wordt hierbij gewijzigd Wijziging vane 15.
als volgt:
"Van de opbrengst van prospecteer- en del verslicentien Eigenaar v. privaat
zal de eigenaar van den privaten grond, waarop gezocht ofgdron ~ on~vangt t
. d e van 1e
. d er er 1 went1es.
ge d elfd wordt, d e h eIft ontvangen b lJ.. h et e1n
kwartaal.
Alle gelden van standlicentien komen den eigenaar Gerechtigd tot alle
alleen toe.
standlicenties.

1)

Zie

Wetbo~k

bl. 1377, et seq.
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Rekeningrn voor
De rekeningen voor al deze geldcn zullen steeds wordie gelden uitge- den ui~gemaakt op naam van den eigenaar, en de gelden
maaktin
naam van ook in geval van ver h unng,
·
1 ht s aan d en e1genaar
·
den eigenaar.
sec
of
zijn gevolmachtigde worden uitbetaald." .
Vrij afloopen van
6. Aan artikel 17 van genoemde wet, wordt hierbij het
water.
volgende toegevoegd :
"Het water dat voor deze doeleindsn niet noodig is,
Regeling voor 't zal steeds vrij moeten afioopen. Het gebruik daarvan zal
gebruik daarvan. wordcn geregeld door de wettige autoriteiten, volgens de
bepalingen dezer wet."
Eigenaar die wil
7. Artikel 18 V3.n genoemde wet worclt hierbij gewijzigd
mijnen moet mijn- als volgt :
pachtbrief bebben.
''De eigenaar van een plaats waarop door den eigenaar
zelf of volgens art. 8 door een zoeker euel metaal of edelgesteente is gevonden, die het recht wenscht te bezitten op
het open en en exploiteeren van mij nen op die plaats, zal in
het bezit moeten zijn van een mijnpachtbrief, te verkrijgen
van de Regeering.
Regeering kan mijnDe Regeering zal echter steeds het recht hebben de verpachtbrief weigeren.}eening van zulk een mijnpachtbrief te weigeren, en of die
plaats geheel of gedeeltelijk te proclameercn of bij proclamatie
aan een publieke delverij te hechten, Of aan zoekers vergunning te verleenen om zich onder prospecteerlicentie
prospecteerclaims af te bakenen.
Doch niet waar zij
Wenscht de Regeering den grond niet te proclameeren
niet den grond
of open te zetten voor zoekers, dan za.l de Regeering niet
wenscht te proclam. het het recht hebben een mijnpachtbrief te weigeren."
Regering moet in
8. Artikel 20 van genocmde wet wordt hierbij gewijzigd
overleg met eigenaar als vo]gt : handelen indien zij
"W enscht de Regeering een plaats of deel daarvan,
een plaats wenscht
te proclameren.
volgens art. 17 of 18 te proclameeren of open te zetten voor
zoekers, clan zal de Ilegeering (ingevolge art. 5) eerst met
den eigenaar moeten overleggen, om te bepalen op welke
plekken gronds (zooals bebouwde plekken, tuinen, lander~jen
en waterleidingen en de nabijheid daarvan) het verboden
zal zij n te zoeken en te del ven.
Omheinen van
De Regee:;:ing zal het recht hebben te eischen van den
bebouwde plekken eigenaar of zijn plaatsvervanger, dat deze plekken behoorli.J'k
door eigenaar.
d
wor en omheind, binnen een tijd door de Regee1 ing te bepalen, welke tijd echter niet korter zal moge zijn clan een
maand.
Regerin~ wanneer
Indien daaraan binnen den gestelden tij d niet word t
gemachtJgd ~uks ten voldaan, zal de Regeering het recht hebben zulks te doen
koste van e1genaar
k t
d
.
..
te doen.
op os en van en e1genaar of ZIJn plaatsvervanger.
Regering gerechtigd
Op de private plaatsen in dit artikel bedoeld zal de
kanto:en te bouwen Regeering het recht hebben om zonder betaling zulke p' lekken
op pnvate grond.
d t b tt
.
.
gron s e eze en en te bebouwen als nood1g zullen zijn
voor Gouvernementskantoren, enz.
·
Zulke gebouwen
Al
deze
gebouweh
zullen
het
eigendom
blijven
van den
Staatseigendom.
Staat."
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9. Artikel 21 van genoemde wet, wordt hierbij gewijzigd Plaatt::en waar zoeals volgt :
ken en delven ver''Het zoeken en delven is verboden op openbare pleinen, boden zijn.
straten, wegen, spoorwegen, begraafplaatsen, erven en dorpsgronden."
l 0. Artikel 22 van genoemde wet, wordt him bij ge- Wijzing van § 22.
wijzigd als volgt : "De Mijnpachtsbrief, bedoeld b\j art. 18, zal uitgegeven Mijnpachtbrief voor
word en voor een bepaalden tij d, n iet korter dan vij fen niet n~et m~er dan 20 en
langer dan twintig J. aren
~net mmder dan 5
·
Jaar.
Daarop zal moeten worden betaald de so m van 1Os. 10 shilling per
per morgen in het jaar, te voldoen bij vooruitbetaling, ter- morgen.
wijl de houder van zoodanigen Mijnpachtbrief onderworpen
is aan de vo1gende voorwaarden : 1. Van al het gevondene zal hij behoorlijk moeten Voorwaarden waarboekhouden en daarbij zulke vormen gebruiken aan houder van
als de Regeering mocht noodig vinden voor te mijnpachtbrief
onderworpen.
..
ech riJ ven;
2. Inzage der boeken zal ten allen tijde aan den
Landdrost of een anderen daarvoor aangewezen
ambtenaar verleend moeten worden;
3. De Regeering zal steeds het recht hebben, in stede
van de betaling van 1Os. per morgen te eischen,
betaling van twee en een half percent van de
waarde der vondsten gedurende het afgeloopen
jaar zooals die door de boeken of andere bewijsmiddelen aangewezen wordt;
4. Indien zulks door de Regeeringsambtenaren geeischt wordt, zal de juistheid van de opgaven
der boeken onder eede van den eigenaar of zijnen
boekhouder moeten verzekerd worden.
5. Zulke andere voorwaarden als de Regeering zal
wenschelijk achten."
11. Aliueas 4 en 5 van artikel 24 van genoemde "\Vet, Wetten en costumen
worden hierbij gewijzigd als volgt:
in Landdrosthof
. . . .
.
gevolgd door
"Bij de uitoefening der JUnsdiCtle van dezen SpeCialen Specialen Landdrost
Landdrost zullen de wetten en c'"'stumen in Landdrosthoven
in gebruik toegepast worden. Ook met betekking tot appel
op een hooger Hof zullen die zelfde regelen gelden. lJeze Specia~e .La~d?rost
Speciale Landdrost zal binnen de grenzen van het veld heeft J~nsd1ctre ~e. l'1ctle
. h ee ft (l eze lfd e mac ht h ebb en me t.trekkehJk huweliJk.
waarover h IJ.. J. unsc
betrekking tot huwelijken als aan eenen Landdrost gegeven
wordt bij de Huwelijks Ordonnantie.
Ook zal de Regeering het recht hebben om naast den A:~nte~ar.end. rrt1.etk
"k
cnm. JUriS 1c 1e an
Specialen Landdrost nog een anderen rec h terhJ en ambtenaar worden aangesteld.
aan te stellen met jurisdictie van eenen Landdrost in crimineele zaken en bevoegdheid tot het houden van voorloopige
onderzoeken, en om verder voor zulke ambtenaren instruction
vast te stellen.
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Omtrent het salaris van deze ambtenaren za1 dezelfde
bepaling a1s bovengeme1d ge1den."
Klerk van Mijncom12. Artike1 26 van genoemde Wet, wordt hierbij gemissaris is Secret~ris wijzigd a1s volgt:
van Delvers Comite,
"Aan den Mijncommissaris za1 een klerk worden toePubl.Aanklacrerenz.
.
•
.. va~ het De1~erscom1't~e, en
gevoegd, d1e
Secretans
za1 ZIJn
indien er geen Speciale Landdrost 1s, ook Pub~~eke Aa~1dager
en Griffier van de Lagere Hoven. Omtrent ::l;lJn sa1ans ge1dt
. ..
..
dezelfde bepaling als in art. 24."
Klerken Departrm.
13. Artike1 27 van genoemde Wet, wordt h1erb1J gewiJMijncommissaris.
zigd a1s vo1gt:
"Indien vereischt, za1 de Regeering een of meer k1erken
toevoegen aan het Departement van den Mijncommissaris.
De Regeering za1 bepa1en we1ke van die k1erken SecreSecretaris Delvers
Comite.
taris za1 zijn van het De1verscomite.
Ten aanzien van het sa1aris za1 deze1fde be':>aling gelden
als in art. 24 omschreven."
Wij:dgingen in e 28
14. In artike1 28 van genoemde 'Vet wordt hierbij de
der Goudwet 1885. vo1gende wijzigingen gemaakt:
Tusschen "kan " op den 7 den rege1 en " tot" op den
8sten rege1 worden ingevoegd de woorden "tot het a1gemeen
belang" en tusschen "anderzins" en "De" op den 11 den
rege1 de woorden: "de gehee1e rege1ing van de uitgifte, indien noodzakelijk, van standlicentien en het bepalen van
p1ekken, waar a1 of niet gebouwd mag worden."
Aanstelling van ver15. Als twee nieu we artike1en 28a en 28b worden hierbij
antwoordelijk klerk. tusschen de artikelen 28 en 29 van genoemde wet, twee
artikelen ingevoegd, van den vo1genden inhoud :" Artikel 28a.
De Regeering zal op zoodanige ve1den, waar zij zu1ks
wenschel~jk en noodzakelijk moge achten, een of meer der
klerken van den Mijncommissaris aanstellen als verantwoordelijke k1erk of klerken.
Zoodanige klerk kan
De Regeering zal het recht hebben zulke verantwoorotp adfzondterlijked delijke k1erken afzonderlijke standplaatsen op verschillende
s an plaa s wor en
..
gezet.
deelen van het geproc1ameerde veld aan te WlJ zen. Door de
v~.rantwoo.rdin? van verantwoordelijkheid van zulk een klerk, werkzaam zijnde
MIJncommissans.
op het hoofdkantoor van den Mijncommissaris zelf, wordt
niet de verantwoordelijkheid van den Mijncommissaris weggenomen.
Zoodanige klerk kan
Een verantwoorde1ijke k1erk zal prospecteer- en de1verslicentie uitreiken. licenties kunnen uitreiken onder dezelfde bepalingen en
voorschriften a1s daaromtrent gelden voor den Mijncommissaris. Licenties door zu1k een k1erk geteekend en uitgegeven,
z~llen dezelfde rechten geven als of zij waren geteekend en
u1tgegeven door den Mijncommissaris zelf.
Moet Register houHij zal verplicht zijn behoorlijke registers te houden
den.
van alle door hem uitgereikte licenties.
En gelden behoorlijk storten,
•
dHij zal zoo dikwijls mogeliJ'k, maar minstens eenmaal
1n e week, alle gelden door hem ontvangen storten bij
Salaris.

b
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den Mijncommisaris, en binnen zeven dagen na het einde
van iedere maand zij n verslagen en ·maandstaten bij den
Mij ncommissaris inzenden.
De Regeering zal de macht hebben om zulk een verant- Kan aangesteld
woordelijken klerk te bekleeden met de macht en jurisdictie worden als Res.
van een R es1'd en t -Vre d erechter b'mnen zu 11m grenzen als de Vrederechter.
Regeering zal be pal en.
Artikel 28b.
Alle plekken gronds, die geheel zijn ingesloten door Jurisdictie Mijneene publieke delverij of prospecteerveld zullen staan onder commissaris enz.
1
j urisdictie van
den Mij ncommissaris,
of indien ziJ' er ziJ' n ' mges
?ver P
etkkedn gronds
1o en oor
.
..
van de SpeCiale RechterhJ ke ambtenaren van die del verij of delverij of prospecdat prospecteerveld. ''
teerveld.
16. Artikel 29 van genoemde wet wordt hierbij gewijzigd als volgt : "Het is den Mijncommissaris, Specialen Landdrost, Ambtenaren op de
Claimfnspecteur en hunne klerken op een prospect- en ge- velden n~et geoorproclameerd veld niet geoorloofd om, direct of indirect, ~~ofd b~aims enz.
claims te hebben, eenigerlei handel te drijven, eenig agent- e le en.
schap van welken aard ook. waar te nemen, of eenig aandeel te hebben in een vennootschap van delvers of handelszaak.
Ook is het een Landdrost, hoofdambtenaar en hunne Landdrost of a1~der
ondergeschikten verboden om als directeur of beam bte ver- a1:nbtenaarverboden
b d
t
..
M..
t h
.. ,
drrecteur enz. van
on en e ZIJn aan eene IJnmaa se applJ.
mijnmaatsch. te zijn
17. Artikel 30 van genoemde wet wordt hierbij gewijzigd als volgt :
"De Mijncommissaris zal p:wspecteerlicenties kunnen Uitreiken van
uitreiken die binnen een omtrek van niet meer dan 25 prospecteerlicenties
miJ"l en b'UI'ten d e grenzen van h et veld , waarover h''IJ com- binnen 25 mijlen.
missaris is, geldig zijn.
In geproclameerde velden zal de Mijncommissaris kun- Mijncommissaris
nen bepalen waar geprospecteerd kan word en onder prospec- kan plaats van :r:ro.
.
specteeren en mtteerhcentien, en ook bepalen op welke plekken delvers- nemen van licenties
licentien zullen moeten uitgenomen worden.
bepalen.
Bij bevinding dat iemand grond houdt onder prospec- B~yoegdhe~d v~n
teerlicentie en er niet behoorlijk op werkt ten genoege van MIJnco:nmJssans ..
..
.
.
d '
I f d l waar met behoorhJk
den MIJncommissans, met het doel e el metaa o e e ge- wordtgewerkt onder
steente te vinden, zal de Mijncommissaris het recht hebben prospecteerlicentie.
hem te gelasten delver~licentie uit te nemen of den grond
te verlaten.
led er Landdrost zal mede zoodanige prospecteerlicen- Landdrost ~an .
tien, geldig binnen de grenzen van ziJ'n district, kunnen uitreiken.
prospecteerhcentles
uitreiken.''
18. ln artikel 31 van genoemde wet worden de punten
c en d hierbij gewijzigd als volgt:
"c. Een register van alle prospecteerlicentien, uitgereikt R,egister va:r: .
aan zoekers op private gronden, met vermelding prospecteerhcentles.
van den eigenaar en de plaats waarop gegraven
wordt. Geen prospecteerlicentie om op private Geen prospecteer-
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gronden te z?.eken zal vorle.en<l worden da~ alleen
met schriftehJ ke toestemmmg van den mgenaar,
tenzij de plaats is geproclameerd tot eene publieke
del verij of door de Regeering volgens art. 18 en 19
is open gezet voor zoekers.
d. Een register van alle delverslicentien, uitgereikt voor
RegistE!r van
del verslicen tien.
gronden onder concessie of mijnpacht, waarbij vermeld wordt den naam van den Concessionaris of
mijnpachter en van de pla?.ts. Geen licentw om
Geen licentie op
gronden onder conop gronden onder concessie of mijnpacht te delven
cessie of mijnpacht
zal verleend worden dan alleen met schriftelijke
zonder toestemming
toestemming van <.len concessionaris ofmijnpachter."
Verder wordt aan het einde van het artikel het volgende toegevoegd :
Inzage aan publiek
"Aan het publiek zal inzage worden verleend van deze
van Registers.
Registers onder zulke bepalingen als de Regeering zal voorschrij ven."
19. In artikel :33 van genoemde wet worden de punten
Geen handel. delven a en e hierbij gewijzigd als volgt :
enz. zonder licentie.
"a. Dat niemand zonder behoortijke licentie handel
J.rij ven, del ven of zoeken zal.
Zegelrecht en heee. Dat het zegelrecht en heerenrecht aan de Regeering
renrecht behoorlijk
verschuldigd op alle overmakingen van claims en
te worden voldaan.
standplaatsen beho<>rlijk voldaa11 wordt."
20. Artikel 34 van genoemde wet, wordt hierbij gew~jzigd als volgt:
Kiezen van ComHe.
"Op ieder als zoodanig geproc]ameerd veld zal de Mijncommissaris eenen tij d bepalen voor het kiezen van een
comite van negen leden die gekozen moeten worden uit en
door de houders van del v.erslicentien, vallende onder de
jurisdictie van den Mijncommissaris, en dat voor den tijd
van twaalf maanden, wa:-n·na de ledcm, tenzij zij herkozen
worden zullen moeten aftreden.
Kennisgeving van
Van deze verkiezing zal de Mijncommissaris kennis
verkiezing,
geven door aanplakking aan zijn kantoor en op andere puVijf leden vormen blieke plaatsen gedurende V€ertien dagen. Vijf lcden van het
quorum,
Delverscomite zullen quorum vormen."
21. Art. 35 van genQemdo wet, wordt hierbij gewijz.igd
als volgt:
Leden der comite
"Wie tot lid van het Delverscomite gekozen wordt, zal
moeten delversmoeten toonen dat hij houder van een Delverslicentie is, en
licentie hebben,
voorts den eed van getrou w heid aan den Staat moeten afleggen, in handen van den 1\'Iijncommissaris."
22. Artikel 36 van genoemde wet wordt hierbij gew~j zigd als volgt;
'
Wanne.er eigenaars
"De eigenaars der private plaatsen tot publiek veld gevleadnenpnvat~tplaat~te~
boven en. behal ve de gekozen leden zitting
van com1 o::;. proclameerd zullen
•
.
en ste~ heb~en 1n het delverscomite, wanneer zij niet m::er
dan VlJf (5) 1n aantal zijn.
·
Wanneer zij verIs hun aantal grooter dan 5: dan zullen die eigenaars
licentie op private
grond zonder e~ge
naars toestemmmg.
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uit hun midden een vijftal moeten kiezen, die als de ver- tegenwoordigers
tegenwoordigers der eigenaara in het delverscomit6 zitting en kiezen.
stem zullen hebben.
Deze vertegenwoordigers zullen hun zetel blij ven be- V ertegenwoordigers
houden, al komen voor de eigenaars, die hen gekozen heb- blijven l~den indi~n
b.en, an d ere ..mgenaars
·
· d e p 1aats, zoo 1ang Z1J·· namellJ..k zelf de
and~.:re mgenaars m
1n
plaats der kiezers
mgenaars bhJ ven.
komen.
De regeling dezer verkiezing wordt overgelaten aan den Regeling der verMijncommissaris onder nadere goedkeuring van den Uitvee- kiezing.
renden Raad,
vVanneer rechten betreffende mineral en en het del ven Wanneer }murders
daarnaar op private plaatsen door eigenaars bij behoorlijk ir: de plaats der
·· I en gereg1s
· t reer d contract aan h uur d ers ZIJn
.. over- e1genaars
trcden
no t anee
zoover zitten
enz.
gedragen; komen die huurders niet ten aanzien van het in Delver's Oomite
recht tot zitting nemen in het Del verscomite en ten aanzien betreft.
van het kiezen van vertegenwoordigers in de plaats der
eigenaars, dan alleen in het geval, dat daaromtrent tusschen
eigenaar en huurder in het contract uitdrukkelijk is overeengekomen.''
23. Artikel 38 van genoemde wet, wordt hierbij gewij zigd als volgt:
"Een comitelid, dat drie achtereenvo]gende malen eene Wanneer plaats van
vergadering niet bijwoont zal beschouwd worden afgetreden lid- als vacant beZ"
· d an vacan t .
schouwd.
"
1Jn p1aa t s 1s
t e ZlJn.
Deze bepaling geldt niet voor de grondeigenaren ofNiet toepasselijk op
hunne plaatsvervangers van wie gesproken wordt in art. 36. grondeigenaars.
Het comite zal de macht hebben verlof van afwezigheid Oomite kan verlof
toe te staan aan niet meer dan twee zijner leden tegelijk en van afwezigheid aan
lid toestaan.
" n1e
· t t e b ovengaan d e vwr
· maan d en. ,
voor een t erm1Jn
24. De eerste alinea van artikel 39 wordt hierbij gewijzigd als volgt:
"De Mijncommissaris zal voorzitter zijn van het Delvers- Voo:zitter J?elverscomite, met beslissende stem bij staking van stemmen en conute beshss. stem.
zal met het Comite voormeld van tijd tot tijd zulke bepalingen en regulatien zamenstellen als geschikt zullen zijn Zamens~ellen van
voor de plaatselijke behoeften der velden, met dien verstande, Regulabes.
dat zulke bepalingen en regulaW~n steeds in overeenkomst
zijn met deze wet of latere wetten of Volksraadsbesluiten,
betreffende bedoelde veldcn."
25. Artikel 41 van genoemde wet wordt hierbij gewij zigd als volgt :
"Van de uitspraak van den Mijncommissaris of van Appel. van. ~fijn
den specialen I anddrost zoo die er is zal er appel ziJ'n op Hoogere
commissans
naar
lloven.
het Rondgaand Hof, den Rechter z1ttmg houdende te Pretoria of het Hoog Gerechtshof."
26. Art. 42 van genoemde wet wordt hierbij vervallen § 42, Wet 8, 1885,
verklaard.
vervallen.
27. Artikel 43 van genoemde wet wordt hierbij gewijzigd als volgt:
"Aan personen of maatschappijen die houders zijn van Houders van con.l

•

.'
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cessies of mijnpacht concessH~n of mijnpachten op private of .op Gouvernementskunnen personen gronden zal het vrijstaan zonder verbrek1ng der concess1en
vergunn.en o?der of miJ"npachten personen te vergunnen op die gronden onder
delvershcentle te concess1e
.
'· ·
h t t ot h un voor d ede1 t e d e1v~n, o? d er
delven.
of miJnpac
zulke wettige overeenkomsten als genoem e concesswnar1ssen
of mijnpachters en personen onderling mogen maken; mits
ieder persoon, dus del vende, zich de gewone del verslicentie
aanschaffe, en zich schikke naar de wetten en regulatien
aangaande publieke velden."
28. Artikel 45 van genoemde wet wordt hierbij gewijzigd als volgt:
Concessionaris of
"De concessionaris of mijnpachter die delvers toelaat
mijnpachter ontv. op zijnen geconcessioneerden of mijnpacht-grond te delven,
! der licenties.
volgens Artikel 43, zal gerechtigd zij n ieder kwartaal van de
Regeering te ontvangen drie vierden van de voor licentien
betaalde gelden."
29. Artikel 46 van genoemde wet wordt hierbij gewij zigd als volgt :
Onder wien delvers
"Delvers op geconcessioneerden of mijnpacht-grond zulop concessieofmijn-len staan onder den naastbijzijnden Mijn-commissaris, of den
pachtgrond staan. L an dd ros t van ZIJ.. n a·1st ne
. t .·,
30. De eerste alinea van artikel 48 van genoemde Wet
word hierbij gewij zigd als volgt :
Bevoegdheid v. Del"Met betrekking tot de waterdeeling wordt het aan het
verscomite omtrent Del verscomite van elk geproclameerd veld overgelaten om
waterverdeeling.
·
d er R\egeermg
· zu"lk e
on d erworpen aan d e na d ere goe dk eunng
regulatien te maken, als nn.ar omst.andigheden van zoodanig
veld billijk en redeJijk moge gen.cht warden, met inachtneming van alle rechten vn.n private eigenaren."
31. Punten d en e van artikel 50 van genoemde Wet
worden hierbij gewijzigd als volgt:
"d. Dadelijk na verloop van den t\jd van kennisgeving
Inzenden van
aanvraag om
zal de Landdrost of de Mijncommissaris de aanvrage bij de
mijnpacht.
Regeering inzenden met zijn rapport. Keurt de Regeering
haar goed, dan zal de mijnpacht verleend warden vo1gens
vorm voorkomend in de schedulen dezer Wet.
Jaarlijks pachtgeld.
e. Voor deze mijnpacht zal een jan.rlijksch pachtgeld,
telkens vooruit te voldoen, betaald worden, berekend naar
10s. per morgen jaarlijks. De Mijnpachtbrief zal een zegel
moeten dragen ter waarde van vijf ponden sterling."
Verder wordt aan dit artikel toegevoegd een punt h
van den volgenden inhoud :
Verdere voor"h. Zulke andere voorwaarden als de Regeering zal
waarden.
wenschelijk achten."
32. Artikel 52 van genoemde Wet wordt hierbij gewij zigd als volgt:
Vereeniging van
. "Delvers, zijnde houders van aan elkander grenzende
claims .niet meer cl aims, t en get a1e van met
·
dan
meer dan twaalf die hunne
12
claims. wenschen te vereenigen, zu1len gemeld~ claims als
vereen1gd kunnen laten registreeren met alle waterrechten
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nan zulke claims b( hoorcndc. op aanvrage ten kantore van Inhoud der Registr.
den Mijncomrnissaris. Bij registrntie zal klanr en duidelijk daarvan.
het aandeel van iederen delver moeten omschreven worden.
Bij verleening van certificaat van zulke vereeniging Voorrechten van
onder zegel van twee pond sterling, zullen de houdefs dcr vereeniging.
vcrecnigde claims de gewcne voorrechten van verecniging
genieten bij desbetreffende regulation op de velden, waar zij
gelegen zijn.
33. Artikel .54 van genoemde wet wordt hierbij gewijzigd als volgt:
"\V ordt ondcr deze wet een terrein bij proclarnatie tot Bij proclameeren v.
publiek goud-, cnz., veld verklaarcl, zoo zal de persoon ofpubliek goudveld..
1 1 11
zullen de. personen die on~er prospecteerlicentie zich pros-~~~~~~fe~~s~1~~ 11~. J
pecteerclmms op dat terrem heeft of hebben afgebakcnd, gercchtigd zijn zoodanige claims te blijven behouden, mits aan
cleze wet voldaan worde."
34. Art. 56 van genoemde wet wordt hierbij gewijzigd
als volgt:
"Geen claim, volgens wet door eenen delver afgebakend, Wanneer claim f!ezal door iemand in bezit kunnen genomen worden (gejum_jumpt mag worden.
peel worden), clan alleen wanneer de houder reeds clertig
dagen achtereen heeft opgehouclen daarin te werken of te
do en del ven.
\Vanneer een gelicentieerd delver een claim aldus wenschtHoe te handelen
in bezit te nemen (te jumpen), zal hij eerst den grond waar n:en ve;langt
overeenkomstig de wet afpennen, en zonder verzuim den een clmm teJumpen.
Specialen Landdrost, zoo die er is, en anders den Mijncommissaris, alsook den claimhouder of diens vertegen woordiger,
kennis geven, dat hij alzoo gedaan heeft. In zoodanige kennisgeving zal hij moeten vermelden om welke redenen hij
den bedoelden claim in hezit genomen heeft. De Speciale
Landdrost, zoo die er is, en auders de Mij ncommissaris,
zal daarop cen dag en uur bepalen na de ontvangst
van zoodanige kennisgeving, om de zaak te hooren. De
jumper te beschouwen nls de eischer in de zaak."
35. Artikel 58 van genoemde wet wordt hierbij ver- 2 58. Grondwet
vallen verklaard, en als een nieu w nrtikel 58 daarvan wordt vervallen.
hierbij vastgesteld als volgt :
"Claims, behoorende tot den boedel van een overled en Claim behoorende
persoon zullen niet vervallcn, noch ook in bezit genomen aan ?oedels verval.
' d ) kunnen wor cl en, t.enZIJ
. .. l E
· ge b re ]{eda"'en
len metverzuim
dan na des
30
(geJUrnpe
c e xecu t eur 111
blijft, om dertig dagcn na ontvangst van zjjn aanstelling ofEx"'ecuteurs.
bekrachtiging daarvan door den \Veesheer, aan de voorschriften der wet te voldoen.
Bij verdere geregelde voldoening aan de bepalingen der Claims beschouwd
wet zullen zulke claims beschouwd worden als baten van als baten des
den boedel, en als zoodanig worden behandeld volgens de boedels.
bepalingen der W eeswet."
26. Artikel 61 van genoemde wet wordt hierbij gewijzigd als volgt :
10
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Elk blank persoon
"Elk blank persoon die zich onderwerpt aan de wetten
gerechtigd tot 1 del- des lands, zal het recht hebben een del verslicentie te ververelicentie tegen krijgen voor twintig shillings per maand, om op een publiek
20s. en 1 prospecteer velcl te delven of. te miJ'nen naar edelgesteenten en edele
licentie tegen 10s.

metalen. Ook heeft hij het recht zich een prospecteerlicentie
van tien shillings per maand te doen verkrijgen, die hem
het recht geven zal onderzoekingen te doen op Gouvernementsgronden, gelegen hinnen de jurisdictie van den ambtena.ar die de licenties uitreikt en die tot onderzoek door de
Regeering zijn beschikbaar gesteld, en op private gronden,
in overeenstemmbg met de bepalingen dezer wet."
37. Als twee nieuwe artikelen 6la en 61b warden hierbij
tusschen de artikelen 61 en 62 van genoemde wet, twee
artikelen ingevoegd van den volgenden inhoud :
Afbakenen en hou"Art. 61a. Ten aanzien van het hten afbakenen en
den van claim.
daarna houden van een delvers- cf prospecteerclaim door
middel van een procuratiehouder, gelden de volgende regelen:
a. Mannelijke en vrouweJijke personen in het binnenBepaling daaromtrent wat betreft
land gevestigd zullen door een procuratiehouder
personen in het
delvers- of prospecteerclaims kunnen laten afbabinnenland.
kenen en daarna houden, mits ingeval zij gehuwde
vrouwen zijn, bijgestaan door den echtgenoot, en
ingeval zij minderjarigen zijn bijgestaan door en
door tusschenkomst van ouder of voogd.
Wat betreft manneb. Meerderjarige mannelijke personen in het buitenlijke personen in
land gevestigd, zu1len door een procuratiehouder
het buitenland.
delvers- of prospecteerclaims kunnen laten afbakenen en daarna houden, mits de acte van procuratie notarieel is opgemaakt en behoorlijk
gelegaliseerd.
Wat hetreftvronwen
Geen vrouwen of minderj:;trigen in het buitenland geill het buitenland.
vestigd zullen door een procuratiehouder delvers of prospecDeponeren der
procuraties.
teerclaims kunnen laten afbakenen.
De procuraties zullen in elk geval ten kantore van den
betrokken Mijncommissaris moeten gedeponeerd warden.
Bij yer1o?p van delArt. 61b. Als een del verslicentie verloopt, zonder op
verdhcentie kan . t of v66r den vervaldag vernieuwd te ziJ'n, zal de claim waaran er persoon me
d .
.
.
.
afbakenen.
woor e 1ICentle was mtgereikt, niet weder door een ander
persoon knnnen warden afgebakend.
In zulk geval kan
Gedurende een en twintig dagen na dien vervaldag zal
vroeger houder de d
h d
1•
1 · h et rec h t h ebb en ZlJne
.. rec.hten
claim terug krijgen. e 'drr.oege re. ou erhn1ker ..c a1m
op 1e c1a1m te er riJgen door uitneming eener nieuwe
licentie met bijbetaling voor elke claim, van :
Gelden te worden
lo. Een som gelds, gelijkstaande met de licentiegelden
betaald door vroebetaalbaar over het aan tal dagen, dat verloopen is
gere bezitter om
claim terug te
na den vervaldag der vroegere licentie, en
krijgen.
2o. Een som van twee shillings zes pence sterling voor
elken dag, die aldus verloop<.trl is.
Na21dagenvervalt
Na verloo
d
cl
..
claim aan Regering t . t'
P van en genoem en termiJ n van een en
· Win 1g dagen zal de claim terngvallen aan de Regeering,

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

] 887]

147

die de claim zal verkoopon op tulko wijze als zij \Venscholijk zal acht0n."
38. Artikel 62 van genoemde wet wordt hierbij gewijzigd ::tls volgt :
·
"led er golicentieerd delver zal gerechtigd zij n onder Gelicenteerd delver
zijno licontien eene voor eene alluviale en eene voor eengerechtigd tot een
rifclaim te "hebben. Het zal hem evenwel vrijstaan een licen~ie voor een
.
l
.
. d
.
allu v1aal en een
aan t al c1mms van a ne ere gohcentJCer o chumhouders te rifclaim.
koopen; hij zal in dat geval voor elke claim een delverslicentie moeten houden.
\Vanneer de gezamentlijke claimhouders van een geamal- Wanneer gezamentaameerd blok hunne respectievelijke aandeelen voor het lijke claimhouders
hl
t"l l b""IJ d en M""IJncommissans
.
. tegen bet al"mg claim
van blok
op nieuw
c oe l van cl"t
1 ar 1 ce
kunnen
afbav::tn vijf ponden sterling hebben laten registreeren, ~al elk kenen.
hunner vrij zijn om op nieuw een claim af te bakenen."
39. Artikel 63a van genoemde wet wordt hierbij gewijzigd als volgt:"De hoekpennen van een claim zullen niet minder dan Bepaling omtrent
twee dui m in middellijn mogen zijn en moeten minstens hoekpennen.
twaalf duim boven den grond uitkomen; bij elke pen zullen
twee sloten moeten zijn gegraven, die bij de pen een rech- Alle claims genumten hook zullen aanwijzen, van drie voet lang; een half voet merd ~n datum van
wijd en een voet diep, welke sloten de richting van de afp:mmng.
grenzen der claims zullen moeten aanwijzen.
\Vanneer de Claiminspecteur bevindt dat aan een van Boete opgelegd door
de voorschriften van dit artikel niet is voldaan, zal hij het Claim-~nspecteur
voor met-nakomen
reo h t he bl)en om d aarvoor een b oete op te l eggen van tender voorschriitea.
minste twee shilling zes pence sterling en ten hoogste vijf
shillings sterling. Hij zal daarvan den eigenaar of zijn vertegen woordiger kennis geven, en hij zal dit ter gelijker tij d
aan den Mijncommissaris melden. De beboete persoon heeft Appel door beboete
het recht om binnen acht dagen te appelleeren bij den persoon.
specialen Landdrost, zoo die e:;.· is, of anders den Mijncommissaris; indien na ver1oop van dezen termijn voor het appel
gesteld, geen appel is aangeteekend en de boete nog niet is
betaald ten kantore van den Mij ncommissaris, zal deze geen
verdere licentie uitreiken voor de claim, ten aanzien waarvan de overtreding heeft plaats gehad, tot tijd en wijle de
boete is betaald."
40. Artikel 63b van genoemde wet wordt hierbij ver-?. 63b Grondwet
vallen verklaard.
vervallen.
41. Artikel 65 van genoemde wet wordt hierbij gewijzigd als volgt : "Ieder gelicentieerd delver zal gerechtigd zijn behalve Delver geNchtigd
zijn claims eene standplaats voor zijne waning in de on- tot ~tandplaats voor
middellijke nabijheid daarvan te hebben, echter niet op een womng.
bekende edel metanl of edelgesteente houdende localiteit.
Hij zal hiervoor niet behoeven te betalen, doch zal zijne
standplaats moeten verlaten op order van den Mijncommissaris."

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

148

[1887

42. Artikel 67 van genoemde wet wordt hierbij gewij zigd als volgt :
Standlicentie voor
"Elk blank persoon, die op een geproclameerd veld een
oprichten van win- winkelhuis of huizen of woning wenscht op te richten, zal
kel of huis.
aanzoek moeten doen bij den Mijncommissaris voor eene of
meer standlicentien daarvoor. Elke lice11tie zal hem het
Groote der stand recht geven op een stuk gronds, gr JOt 50 bij ,1)0 voet, op
50 X 50 voet.
eene door den Mijncommissaris goedgekeurde localiteit, doch
niet ter belemmering der delverij, op een bekend edel metaal
Regering gerechtigd of edelgesteente bevattend terrein. De Regering zal echter
grootere afmeting het recht hebben om standplaatsen van eene grootere afuit te geven.
meting uit te geven, waar zij zulks noodig acht, onder eene
licentie.
Vernieuwingenprijs
Deze standlicentie, hetzij eene maandelijksche of jaarder standlicenties. l~jksche, naar verkiezing van den aan vrager, zal van tijd
tot tijd vernieuwd moeten worden. De prijs voor eene standlicentie op een stuk grond van 50 bij 50 voet zal zijn 10s.
per maand, terwijl de Regeering aangaande de standplaatsen
van grootere afmetingen, naar omstandigheden den prijs der
Jicentie zal bepalen.
43. Artikel 70 van genoemde wet wordt hierbij ge
wijzigd als volgt:
Straf voor handel
"Ieder, zonder handelslicentie handel drijvende, zal
drijven, zoeken of schuldig zijn aan de strafbepalingen van 's lands wet; en
delven zonder
ieder, die zonder licentie delft of zoekt naar edel metaal of
licentie.
edelgesteente, zal gestraft worden met eene boete van niet
minder clan £5 en niet meer clan £25 voor elke overtreding,
of bij gebreke van betaling, met gevangenisstraf, met of
zonder harden arbeid, voor niet minder clan eene maand en
niet meer clan zes maanden."
44. Art. 73 van genoemde wet wordt hierbij gewijzigd
als volgt:
Graver verplicht
"Een ieder, die naar goud enz., graaft, hetzij voor eigen,
z~jn licentie des ver- hetzij voor een anders rekening zal indien zulks verlangcl
e1scht te vertonen
. bevoegd
' wor cl t cl oor een cl aartoe door de' wet' of de Regeermg
verklaarden amhtenaar, zijne licentie moeten toonen, bij gebreke waarvan hij zal worden gestraft met een boete van
£1 tot £3 Sterling."
45. Artikel 75 van genoemde wet wordt hierbij gewij zigd als volgt:
Overf'lchietende
"De houder eener licentie zal voor een stuk overschiegrond tusschen
tend~n ?rond tusschen twee of meer claims gelegen, mogen
claims.
apphcahe maken bij den Mijncommissaris die naar bevind van zaken daaromtrent zal beslissen' en zijn decisie
zal finaal zijn.
'
Vorm en grootte
vorm
va~ dezen grond wordt niet bepaald, doch de
De
van dien grond.
o:r.pervlakte zal met overtreffen het aantal vierkante voeter..
hlJ deze wet vastgesteld. Ook zal dit stuk gronds door een
blank persoon onder licentie moeten vertegenwoordigd
worden."
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46. Artikel 80 van genoemde wet wordt hierbij gewijzigd als volgt:
,
"Iem~nd, die een watervoor door een rijweg of voetr;ad Graven van waterdat gebrmkt wordt graaft, zal eene voldoend veilige brug voren door wegen
leggen; zoo niet, dan mag ieder officieel of pri v:tat persoon of paden.
de voor vullen, en de overtreder zal verder onderhevig zijn
aan eene boete van £1 tot £10 Sterling en bij wanbetaling
aan gevangenisstraf met of zonder harden arbeid van een
tot 3 maanGlen."
4 7. Artikel 81 van genoemde wet wordt hierbij gewijzigd als volgt:
':I~der die, zic_h . schuldig maak~. aan ~oedwilli?e ~e- Moedwillige beschaschadigmg of vermelmg van een mlJn, claim, machmene, diging van mijn,
waterloop of anderen mijneigendom of toebehooren, of ook claim, machinerie,
. za1 ZIJn
.. aan pogmg
·
· d a d en te waterloop enz.
maar se h u Id 1g
om geme ld e m1s
begaan, zal gestraft warden met eene boete van £100 tot
£1000 sterling of met gevangenisstrafmet harden arbeid voor
den t~jd van 1 tot 10 jaren, naar den aard der zaak."
48. Artikel 82 van genoemde wet wordt hierbij gewijzigd als volgt:
"Wanneer een pe1·soon of een maatschappij vaste eigen- Heerenrecht alleen
dommen met of zonder concessie van de Regeering of van gerekend op conp rivate eigenaren mocht koopen als miJ'neigendom om daar- tante gelden en niet
'
ook aandeelen.
op te graven naar edelgesteenten of edele metalen, en rle
koopsom en in kontanten en in aandeelen van een alreeds
opgerichte of nog op te richten mijnmaatschappij bedongen
is, zal het Heerenrecht alleen gerekend worden op de kontante gelden, die voor het eigendom moeten betaald worden,
en niet op zoodanige aandeelen, met dien verstande, dat indien de getaxeerde waarde van het vaste eigendom hooger
is dan de bovenbedoelde contanten, het Heerenregt op die
getaxeerde waarde zal moeten worden betaald.
Indien de koopsom alleen in aandeelen is bedongen, Waar koopsom
zal eveneens over de getaxeerde waarde het Heerenrecht be- geheel uit :aandeelen
rekend worden."
bestaat.
49. In artikel 83 van genoemde wet wordt in plaats Wijziging vane 83
van de woorden "en bij nietbetaling" voorkomende op den der Grondwet 1885.
12den regel, gesteld het woord "oC)
50. Artikel 86 van genoemde wet, wordt hierbij gewij zigd als volgt:
"Voor het recht om brandhout te kappen op Gouver- Permit voor brandnementsgrond, zal men een permit voor een wagenvracht hout.
kunnen verkrijgen, berekend tegen £1, (een poni sterling)
per wagen vracht.
Gemelde permitten kunnen verkrcgen worden op Gou- Permitten waar
vernementgronden bij den Mijncommissaris. Ten aanzien van verkrijgbaar.
het kappen van hout op privaten grond zal een overeenkomst moeten getroffen warden met den eigenaar.
Als een persoon een stuk grond als een claim afpent Hoe te handelen
waarop hout groeit, dan zal hij v66r aan het hout eenige schade waar hout groeit
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te mogen toebrengen vooraf moeten voldoen een som gelds
d
l\.<~""
•
als vergoeding voor dat hout, door en miJncommissaris bij
wijze van taxatie vast te stollen of te doen stollen. Doze
som moet betaald worden aan den Mijncommissaris, die bij
wanbetaling geen verdere licentie voor zulk een claim zal
uitreiken. De Mijncommissaris zal verplicht zijn zoo spoedig
doenlijk deze taxatie te doen of to doen plaats hebben.
rren aanzien van private gronden. zullen de sommen
aan den privaten eigenaar worden terugbetaald.
Kappen van hout
\V'ie hout kapt zonder permit of zonder verlof van den
zonder permit of eigenaar, zal gestraft worden met de boete van £2, of met
verlof.
gevangenisstraf voor een week, voor dke overtreding buiten
en behal ve de vordering tot schadevergoeding voor het gekapte hout."
51. Artikel 87 van genoemde wet, wordt hierbij gewijzigd als volgt :
Hoe te bandelen bij
"Wanneer op een publiek veld een delver zijn claim of
't verlaten v. claims claims wil verlaten om zich een nieuwen claim of claims
voor nieuwe claims. af te bakenen, zal hij het recht hebben zulks te doen, mits
hij de pennen van de claim die hij verlaten wil, uittrekt,
en eene kennisgeving gedurende eene week op dien grond
stelt dat hij verlaten is, als ook eene kennisgeving tot dien
einde op den Mijncommissaris moeten dienen, bij gebreke
waarvan hij zal onderhevig zijn aan een boete van £1 tot
£10 sterling of gevangenisstraf van veertien dagen tot drie
maanden, met of zonder harden arbeid.
:Mijn Commissaris
De Mijncommissaris heeft het recht te weigeren licenties
wanneer gerechtigd uit te reiken voor verlaten claims binnerr de zeven dagen
ueitwreei.ken v.licenties der kennisgeving of daarna, wanneer hij vermoeden heeft,
t
1geren voor
.
.
verlaien elaims.
dat de verlatmg gesch1edt ten einde de betaling van Heerenrechten te ontduiken of ingeval de claim bij procuratie wordt
gehouden, om aan de houders die claims te ontvreemden.
Kan onderzoek inHij zal v66r zulke claims uit te geven, eerst een onderstellen v66r die
zoek kunnen instellen en zal gerechtigd zijn de uitgifte van
claims uit te geven. zulke claims te weigeren en die ten voordeele van den Staat
te doen opveilen."
Wijziging van vorm
52. In den vorm "Prospecteer-licentie," voorkomende
v.an Pt:ospecteerachter
de genoemde wet, wordt hierbij het woord '' Gouver1ICen 1e.
t
d,
k
nemen sgron , voor omcnde op den 2den en 3den regcl,
geschrapt, en daarvoor in de plaats gesteld een open ruimte.
Nieuwe Torm na
53. Tusschen den vorm "Prospecteer-licentie op private
vorm Prosperteer- gronden" en den vorm "Verlofbrief voor kleurlin0'-arbeiders"
licentie op private
gronden in de wet. wordt een nieuwen vorm ingevoegd van den° volO'enden
inhoud:
o
Vorm van licentie
"Pr?.specteer-lic~ntie op private gronden die geproclavoor zoeken.
meerd ZIJn tot pubheke delverijen of verklaard tot pro·specteerveld, volgens Wet No. . . . . . . van 1885, Art. . .....
op grond die als
claim wordt afgepent.
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Hierbij wordt licentie gegeven aan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . om
te zoeken naar edelgesteente en edele metalen op .......... ..
gedurende den tijd van .................. waarvoor hij betaald
heeft de som van ........................ zijnde het licentiegeld.
berekend naar £ ............ per rnaand.
Kantoor van den Landdrost of Mijncornmissaris .........
.................. 188 ...
Landdrost of Mijncommissaris."
54. In den vorm : "Erflicententie" voorkomende achter de Wijziging van vorm
genoernde wet worden hierbij de getallen "50" voorkomende Erflicentie.
op den 1sten en 2den regel geschrapt en voor elk in de
plaats gesteld een open ruimte.
55. Achter elk der vorrnen: "Mijnpachtsbrief voor Bijvoegingen aan
eigenaren," "Mijnpachtbrief op G-ouvernements grond" en vormen Mijnpachts"Mijnpachtbrief op gehuurden privaat groncl" wordt bijge- br~~f voor eig~naren;
· " l1et vo1gen d e: MtJnpachtsbnef
OlJ
· d e na h et woor dt "P re t ona
voeg d aan h et e1n
Gouvernementsgrond;
"op ht:den den ....................... , ................................. Mijnpachtsbrief op
... , , , ..........••.. , ..•.• , .. , .....•....•...•........................... "

gehuu?·d.en privaten

56. Deze wijziging zal kracht van wet hebben dadelijk i~o~~rking
na publicatie in de Staatscou1·ant.
der wet.

treden

S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
\V. EDUARD BOK,
Staatssecretari s.

Gou vernemen tskan to or,
Pretoria, 10 A ugustus "188 7.

WET No. 11, 1887.
Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Edel Achtb.
Volksraad, art, 1369, dd. 1 Augustus 1887.

N ADEMAAL het noodzakelijk bevonden is ter bestrij- Inleiding.
ding van de verspreiding van besmettelijke en aanstekel\jke
ziekten, ter bewaring van een goeden algemeenen gezondheidstoestand in de Republiek, ter beveiliging harer bevolking en ter bescherming van grondeigendom, maatregelen te
nemen om het plakken, wo11en of samenhoopen van natu-
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rellen of andere kleurlingen op andere dan hun door de
Regeering aangewezen plekken, tegen te gaan) zoo worJt
hiermede bepaald als volgt : Regecring kan aan
ARTIKEL 1. De Regeering heeft het recht om den natukleurlingen locu.ties rellen of and ere kleurlingen locaties, plaatsen, wij ken af
of w~?nplekken
andere plekken ter bewoning aan te wijzen.
aanWIJzen.
.
de m
. ar t . 1 genoem d e l oca t'1es, p 1aa t sen) WlJ"l{en
Niet meer dan vijf
2. Bmten
huisgezinnen bij of andere plekken ter bewoning, mogen ten hoogste 5 huiselkander te wonen.houdens bij elkander wonen, indien zij bewoners, huurders
of huurlingen zijn onder blanken, die verantwoordelijk zullen
zijn voor. en toezicht zullen houden over de gezondsheidsen veiligheidstoestand dier huishoudens.
Meerdere huishouVoor meerdere hluishoudingen in buitengewone gevallen
dingen in buiten- zal de uitdrukkelijke toestemming van den Commissaris van
gewone gevallen. naturellen van het desbetreffende district noodzakelijk zijn
onder goedkeuring der Regeering.
Boete voor eigenaar
3. Indien de eigenaar van of gerechtigde tot een plaats
van plaats die meermeer naturellen of andere kleurlingen op die plaats toelaat
dan bepaaldter
getal t e wonen d an 1n
· ar t . 2 b epaald , of d oor d en Comm1ssans
·
·
kleurling.en
woon toelaat.
van Naturellen toegestaan, dan zal die pm·soon door den
Landdrost van het distrikt kunnen worden beboet met een
som van 10s. voor elke huishouding die boven het vergunde
getal op de plaats gevonden wordt. Hij zal dan ook geen recht
hebben om van de naturellen of andere kleurlingen eenige
betaling voor het wonen op zijn plaats te eischen. De naturellen of andere kleurlingen zullen bovendien door de Regering
van de plaats kunnen verwijderd en aan hen een andere
woonplek aangewezen worclen. Het nemen der noodige maatregelen voor zoodanige verwijdering is overgelaten aan de
Hegeering, met advies en consent ·van den Uitv. Raad.
~lakken van. kleur4. W anneer naturellen of andere kleuringBn plakken op
~;0~~~ t~~e~r~~at een plaats of stuk grond tegen den zin van den eigena~r
des eigenaars.
claarvan, zal deze het recht hebben daarover eene klacht 1n
te dienen bij den naturellen Commissaris van het betreffende
district, die alsdan onder nadere instructies der Regeering
maatregelen kan nemen tot verwijdering der naturellen of
andere keurlingen van dien grond.
In werking treden
Deze wet treedt in werking drie maanden na publicatie
der wet.
in de Staatscourant.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.

W. EDUARD BOK,
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 10 Augustus 1887.

S taatssecretaris.
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WET No. 12, 1887.
OP DE VERTEGENWOORDIGING IN DEN VOLKSRAAD
VAN DE PUBLIEKE DELVERIJEN.

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Edel Achtb.
Volksraad, art. 1266, d.d. 25 Julij 1887.)

De Volksraad, de noodzakelijkheid inziende van eene Nieuwe bepaling
nieuwe regeling aangaande de vertegenwoordiging in den aangaa:n?~ vertegen.
..
.
woord1gmg van de
v olk sraa d , van d e b ewoners d er pubheke
delvenJen, In dezen delverijen in den
Staat gelegen, besluit daaromtrent de navolgende regelen en Volksraad.
bepalingen vast te stellcn.
ARTIKEL 1. Er zullen, waar zulks door ZHEd. met ad- Een of meer publ.
vies en consent van den Uitvoerenden Raad noodig geacht delverijen tot afzon/ /
derlijke kiesafdeemoge worvrl en, een
of meer geproc1ameer de ' pu bl'1ek e d el ve- ling
verklaard.
rijen tot een afzonderlijke kiesafdeeling worden verklaard.
ZHEd. de Staatspresident zal eveneens het recht hebben met
advies en consent van den Uitvoerenden Haad, bestaande of
nog te proclameeren publieke delverijen toe te voegen aan
zulk een kiesafdeeling, of die er van af te scheiden en aan
eene andere dergelijke ldesafdeeling toe te voegen.
2. De grenzen van zulk een kiesafdeeling zullen door Grenzen der kiesZHEd. den Staatspresident bij proclamatie in de Staatscourant afdeeling.
worden bekend gemaakt. evenals de veranderingen die in die
grenzen van tijd tot tijd mochten worden aangebracht.
3. De volgens wet stemgerechtigde burgers van zulk Wie gerechtigd tot
een ldesafdeeling zullen gerechtigd zijn tot het verkiezen stemmen en wie
/ / vert egenwoor d'1ger In
· d en V o1'1{Sraad , we11{e ve;- verkiesbaar
tot
van een
Volksraadslid.
tegenwoordiger volgens de vereischten der wet, als zoodamg
In werking treden
verkiesbaar moet zijn.
der wet.

S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
\V. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementsk&ntoor,
Pretoria, 11 Augustus 1887.
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WET No. 13, 1887,
WIJZIGING V AN WET No. 6, 1882 en WET No. 9, 1886.

Goedgekeurd

en vastgesteld bij Volksraadsbesluiten artt.

1107/1111, 1.113/1120, dd. 15 Julij 1887, art. 1122/1129,
dd. 16 Juli 1887, art. 1138, dd. 18 Juli 1887.

AANGEZIRN het noodzakelijg is den druk der belastingen meer evenredig over alle burgers te verdeelen en verder
wenschelijk de inkomsten des lands te vermeerderen, zoo is
het dat de volgende bepa1ingen, bevattende veranderingen of
wijzigingen in de bestaande Ordonnantien en Volksraadsbesluiten, alsook nieuwe voorschriften van belasting worden
vastgesteld.
Bedrag van licenties
ART. 1. Het vijfde artikel van de Ordonnantie No. 2,
onder 5, Ordon. 1881 1) worde veranderd als volgt:
No. 2 ' 1871 ' gewijD e b es t aan d e ar t"k
·
·
zigd.
1 e1en me t m•t zon d enng
van N egotia-

e

winkel en met deze bij voegingen : -

Jaar.
Haljjaar. 3Maanden.
Hotelhouders in dorpen £20 0 8 £15 0 0 £8 15 0
Houders van logies- en
Kosthuizen ...
7 10 0
5 12 6 3 5 0
3. Ger1eraal agent, makelaar, boekhouder of
rekenmeester ...
5 12 ()
7 10 3
3 5 2
4. Execu teurskamer of
maatschappijen van
dergelijken aard ...
50 0 0 37 10 0 21 17 6
5. Banklicentien voor iederen tak ...
150 0 0 112 10 0 G7 10 0
6. Advocaat of Procureur
25 0 0 18 15 0 10 10 0
7. Advocaten of Procureurs werkzaam onder dezefde firma
op verschillende pla.atsen, voor ieder zoodanig eene
extra licentie.
2. Als een nieuw artikel 6 van dezelfde Ordonnantie:
1.. Handelaren of houders van een negotiewinkel, handelshuizer: of maatschappijen, die een handelsbedrijf uitoef~nen. bmnen dezen Staat, zijn voor elke bezighmd of takbez1ghmd onderworpen aan een vast tarief opklimmende in
evenredigheid van hun ve:rkoop, volgens deze schaal : -

Tarief voor hande- 1.
laren of houders
2.
van winkel enz.

1) Zie Wetboek bl. 428.
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£ s.
Voor verkoop van £2,.500 of minder
7 10
,
,
,
2,500 tot 5,000
10
"
~,
"
5,000 "
7,500
12 10
"
"
"
7,500 " 10,000
15
n
,
,
10,000 , 15,000
20
"
"
"
15,000 " 20,000
25
30
"
"
" 20,000 " 25,000
"
"
"
25,000 " 30,000
35
"
"
"
30,000 " 40,000
45
en zoo verder, voor ieder £10,000 of gedeelte er van £10 meer.
2. Jaarlijks in de maand Januari zal aan elken belas-Aanslagbillet gezontingschuldige voor deze licentie een Aanslagbiljet gezonden den a~n bela.stingworden, dat hij binnen veertien dagen na ontvangst behoor- 18?huldige ter mvul.
ld en geteek·end terugbezorgt aan het kantoor van mg enz.
l lJ.. k 1ngevu
den ambtenaar, daartoe door de Regeering aangesteld, en
waarin hij onder zij n eed verklaart in welke klasse hij zich
anngeeft.
3. Bij de berekening daarvan zal hij het gemiddeld be- Berekening van
drag van zij n verkoop gedurende de drie laatste jaren mogen b~lasting verschulnemen.
digd.
4. Ieder die zoodanige handelsbezigheid vestigd, na de Ieder handelaar enz.
in werking treding dezer wet zal aanvangen met de betaling vangt aan met beta.
t'te voor d e 1aags t'e kl asse, maar verp l'1ch t wezen ling
der licentie
d er l1een
de laagste
klassvoor
v66r den 15den December van het loopende dienstjaar deze Latere bijbetali~g.
naar bovenstaande schaal aan te vullen tot de klasse waarin
hij behoort en het meerdere dat hij verschuldigd is bijbetalen.
Deze verplichting van bijbetaling zal ook bestaan voor Betaling voor
alle volgende jaren, wanneer blijkt dat het bedrag van den volgende jaren.
verkoop de eigen aangifte te boven gaat.
5. De ambtenaar belast met de invordering dezer licen- Ambtenaren belast
tien zal bevoegd zijn de nanwkeurigheid der gedane eigen ~1et i:~J.Vordering der
·
h u ld'1ge op te keurigheid
hcenhen kander
naauwaangi'fte te onderzoeken d oor d en b e1ast1ngsc
aanroepen, om in gevallen van gegronde suspicie of klachte, gifte onderzoeken.
voor hem zijne boeken open te leggen en de nauwkeurigheid van zijne opgave te bewijzen. Indien het echter bewezen
wordt dat zij n eigen aangifte het bedrag van zijn verkoop te
boven gaat, zal de Regeering het te veel betaalde op verzoek
terug betalen, mits aanzoek daartoe gedaan wordt binnen
zes maanden na afloop van het dienstjaar.
3. (Als een nieuw artikel 7 derzelfde ordonnantie).
1. Alle goederen van buiten af ingevoerd, zij n behou- ~oederen v.. bui~~n
dens de nadere bepalingen in deze Wet, onderworpen aan 11_I.gevoerd. die vnJ
.
d .
ziJn van mvoereen recht van vijf percent der waarde, met u1tzon ermg van rechten.
de navolgende goederen, die geheel vrij gesteld warden van
invoerrechten : a. Alle soorten van levende Have, behalve het Vee, Levende have.
komende van het Noorden en Noordwesten dezer
Republiek, echter uitgesloten Britsch Bechuanaland,
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en die Kafferstammen welke met deze Repu bliek een
verbond van vriendschap en vrijen handel gesloten
hebben.
Banknoten, circulab. Ba.nknoten of ander circulatiepapier en muntspecien
tiepapier en muntdie als wettig betaalmiddel in dezen S.taat zij n toespecien.
gela.ten.
Lees-enmuziekb.enz
c. Lees- en muziekboeken en ged.rukte schoolbehoeften.
Goederen d. burgers
d. Goederen door de jacht buitenlands verkregen door
d. jacht verkregen.
burgers der Republiek.
Belasting op machi2. Alle machinerien, zonder uitzondering, zullen ondernerien.
worpen zijn aa.n een invoerbelasting van 2~ percent der
waarde.
Artikelen die onder3. De volgende artikelen zij u boven en behalve het alh.evi~ zijn aan spe- gemeen invoerrecht ad 5 percent, nog onderworpen aa.n eene
Ciale mvoerbelastmg
· 1e 1nvoer
·
b e1as t'mg, a 1s omsch reven ac ht er e 11c art!·1eel.
boven
en behalve speCia.
gewoon 5 pet.
De navolgende artikelen zijn onderhevig aan 25 percent:
Goud-, Zilver en Juwelierswaren.
De navolgende aan 10 percent:
Melk, visch en vleesch in blikjes.
s. d.
Geweren en pistolen per loop
10 0
Alle gevulde patronen voor achterlaadgeweren vervaardigd van papier, per duizend
5 0
Alle gevulde patronen voor achtedaadgeweren, van
carton, koper of and er metaal, per d uizend
2 6
Kruit
I
0 4
Dynamiet
I r-d 0 1
Lood
I
~
0 6
H~cl
~
0 3
Kaarsen
I
0 1
Tabak (ruwe staat)
I
1 0
Tabak (gemanufactureerd)
j
2 6
Boter
... .. . . .. ...
I
20 0
~~
I
20 0
Chicorie
I
30 0
Koffij
1
5 0
Thee
I
5 0
M~
I r-d 15 0
Haver, per bundel of per baal
I >=: 10 0
Haverzaad
·:. .. . .. . .. . .. . . .. .. .
I & 15 0
Gebak, Beschmt of Koek in blikje of niet...
'"d
50 0
Q)
Mielies en Kafferkoorn... .. . .. . .. . .. .
15 0
'"d
Varkensvleesch, Varkensvet (Lard), Ham,
~
Spek en Worst
. .. .. . .. .
I ..2 100 0
~~
I
2 6
Suiker
... ... ...
5 0
Ingelegde en gedroogde Vruchten en Groen1
ten, Lekkers en Jams .. . .. . .. . .. .
20 0
Zeep (geparfumeerd) . . .
I
10 0
Zeep ( niet geparfumeerd)
1
5 6
Steenkolen
.. . .. . .. .
J
15 0

&

1

~

1

1

1
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s. d.
Bier ...
3 0
Gedistilleerdc dranken
6 0
Azijn
1 0
Sigaren, per honderd
15 0
Kafferpikken, per stuk .. .
1 0
Kafferkralen, per pond .. .
0 6
Koperdraad, per pond .. .
0 6
Uniform of livereikleederen per stuk ...
1 0
Groot vee, zooals bedoeld onder art. 3 punt 1,
letter a, per stuk . . .
£2 0 0
Klein vee, dito dito
5 0
4. De ambtenaar der Regeering met de invordering dezer Taxatie v. goederen
belasting belast, is gerechtigd om de goederen, door wien door belastinggaarook ingevoerd en waarvan geen factu ur of bewiJ' s van waarde der :~vaar factuur of
bewiJS ontbreekt.
'
kan worden overgelegd, te taxeeren en te belasten volgens
wet, en die terug te houden totdat de invoerrechten betaa,ld
zijn, of securteit voor de betaling gegeven.
5. Ieder persoon die goederen van elders invoert, zal Overleggen van
den vrachtbrief en de facturen overleggen en als waar be- vrach~brie~ facturen
zweren en, bij gebreke daarvan de quitantie der door hem of kwitanhe.
gekochte en ingevoerde goederen.
6. De Regeering zal op de daarvoor door haar geschikt Plaatsen van belasgeachte punten belastinggaarders plaatsen voor deze invoer- tinggaa.rders door
rechten, en de instructies vaststellen voor den ambtenaar met Regeermg.
deze in vordering belast.
7. Een transportrij der of een and er persoon, goederen Geen aft ad en van
invoerende, zal niet mogen afladen, of doen afladen, dan nagoederen door hanzijne vrachtbrieven getoond, en schriftelijk toestemming van rd1.J~dlaearrss odf transportan na ver,
.
den belastmggaarder ontvangen te hebben en nwmand zal toon van vrachtbrief
dusdanige goederen in ontvangst mogen nemen, zonder dat en_ schr'ft. toe.stemzulke toestemming aan hem vertoond is.
mmg v. belastmg.
In gevallen echter, waarin handelaren of personen, die I11 geval van verren
goederen invoeren, op een verren afstand van eenen belas- af~tand kan toestemtinggaarder woonach tig zij n, zal deze belastinggaarder, al vorens ~;e~;~,oraf word en
de goederen aankomen, dusdanig permit aan den ontvanger
der goederen kunnen uitreiken. Personen echter, geene han- Private personen
delaars of transportrijders zijnde, welke goederen in kleine kunnen goederen
hoeveelheden invoeren, bestemd voor eigen gebruik, zullen at·ofleasdten z~nder
.
d er b eh oeven a f te
emmmg.
niet het verlof van den belastmggaar
wachten, alvorens die goederen to mogen afladen, maar zullen verplicht zijn onmiddelijk <.laarvan aan den belastinggaarder kennis te geven.
Geen transportrijder nog een ander persoon, zal het Geen afladen door
recht hebben ingevoerde goederen af te laden na zonsonder- transportrijder enz.
'
na zonsondergang of
gang of voor zonsopgang.
voor zonsopgang
De personen bedoeld in de laatste alinea van afdeeling 7,
·
zijn van deze verplichting uitgesloten.
9. Eenig persoon, goederen door het land vervoerendeJ Vervoerder van goezal op aanvraag van den belastinggaarder de bewijzen moeten deren moet op aan-
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vraag bewijzen dat leveren, dat de in voerregten al reeds betaal d zij n of op de
i~.voerreg;~en betaald plaats van bestemming zullen betaald warden.. Indien dit
ziJn of biJ aankomst bewiJ' s niet kan gelevercl warden zullen de Invoerrechten
zullen betaald wor.
'
b
ld
den.
volgens tarwf op zulke goederen moeten etaa warden.

Art. 4. Als een nieuw Artikel 8 dierzelfde Ordonnantie,
waardoor artikel 6 vervalt.
1. Ieder persoon, handelaar of maatschapp\j, zal voor
S trafbepaling.
elke overtreding beboet warden van £3-£30, of bij wanbetaling gevangenisstraf ondergaan. De aanbrenger kan naar
Belooning van
aanbrenger.
omstandigheden warden beloond.
2. Overtreding van Art. 6 dezcr Ordonnantie zal gestraft
Strafbepaling.
warden als volgt :a. Voor het niet behoorlijk of het geheel niet houden
Niet houdcn van
boeken.
der boeken, eene boete van £7.10s.-£100 ..
b. Voor het niet do en van de eigen aangifte binnen den
Niet doen van
aangifte.
bepaalden tij d, eene boete van £3-15.
Onwaarheid in
c. Voor de bewezen onwaarheid der ejgen aangifte tot
aangifte.
vijf maal het bedrag der verschuldigde licentie.
Strafbepaling voor
3. Overtreding van Art. 7 z:;tl gestraft warden als volgt:
overtreding van
a. Eene boete gelijkstaande met vijfmaal het bedrag der
art. 7.
verschuldjgde rechten.
En bij herhaling der overtrcding, bovendien met verbeurd verklaring der goederen.
nelooning van
b. De aanbrenger zal ontvangen eene belooning, we1ke
aanbrenger.
naar gelang van omstandigheden tot de helft der boete
kan beloopen.
~andd. heeft juried.
4. De Landdrost zal jurisdictie hebben over alle overm overtr. dezer wet. tredingen dezer wet.
Oplegging van bo~te
. Art. 5. Niets in deze bepalingen van boete zal den overst~~t overtr~de.r met treder vrijwaren voor eene crimineele vervolging wegens
vnJ van cnmmeele
.
.
. '
.
vervolging voor be- het door hem 111 dezen gepleegd bedrog of verzmm, nalatlgdrog enz.
heid of on willigheid.
Deze :'Yet niet toe6. Deze vVet zal geen invloed uitoefenen op contracten
passehJk 0 P verdra- of verdraaen met buitenlandsche mogendheden gesloten of
gen met vreemde
mogendheden.
nog te slu1ten.
In werking treden
7. De wijzigingen, veranderingen en bepalingen in deze
der Wet.
Wet vervat, treden in werking dadelijk na publicatie in de
Staatscourant, echter uitges]oten de bepalingen over het tarief,
zooals vervat in artikel 3, punten 1, 2, 3, welke in werking
zullen treden op 15 September 1887, tot welken datum zal
bHjven gelden het tarief, zooals vastgesteld bij Wet No. 9,
1886.
0

•

S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
W. EDUARD BOK,
Staatssccretaris.
Gou vernementskantoor
Pretoria, 22 Augdstus 1887.
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A A N S L A GB ILL ET.

. . . . . . . . . . . . . . . ondergeteekende ............... woonachtig te Vorm aanslagbillet.
. . . .. .. .. .. .. .. . .. distrikt . .. .. .. .. .. .. . .. .. verklare plechtig dat
......... overeenkomstig ............ handelsboeken behooren te
worden gerangschikt in de klasse van handelaren, die jaarlijks
gemiddeld verkoopen binnen de Zuid Afrikaansche Republiek
van £ ......... tot £ ......... en dat ......... mits dien volgens
de Ordonnantie van 1871, No. 2, gewijzigd bij Volksraadsbesluiten, dd. October 1881, en .Julij 1882, Art. 166 en 172,
188 J, en Art. 645, 1882, onderworpen aan eene Licentie
voor de uitoefening eener handelsbezigheid staande en gelegen te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . distrikt . . . . . . . . . . . . . . . in de ........ .
straat, Erf No .......
Bezworen voor mij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . te ................. .
op heden den .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. 188
V rederech ter.
~

Ieder belastingschuldige van bovenstaande Handels·
licentie zal verplicht wezen dit Aanslagbillet binnen
14 dagen na ontvangst terug te bezorgen ten Kantore
van den Landdrost.

Dit Aanslagbillet is afgeleverd aan ...................... ..
te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . op heden den ·....... . . . . . . . . 188

WET No. 14, 1887.
WIJZIGING van WET No. 3, 1882,
op de Tarieven van Reis· en Verblijfkosten van Civiele
Ambtenaren in de Z. A. Republiek.

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluit van den Ed. Achtb.
Volksraad, art. 1323, dd. 28 Juli 1887).

l.- PERSOONLIJKE

TOELAGE VOOR ONDERHOUD OP REIS.

I.' Aan den Staatspresident ...
2. Aan de Leden van den Uitvoerenden
Raad, de Strafregters, de Hoofden van
Departementen en de Landdrosten,
wanneer z\i buiten bun distrikt gaan
3. Aan de V olksraadsleden in vergoeding
voor het houden hunner bijeenkomsten
4. Aan andere ambtenaren ...

Tarief reiskosten
aan ambtenaren.

£2 0 0 per dag. Staatspresident.
Leden Uitv. Raad,
lloofden van Departementen enz.

1 0 0

" "

0 0
0 15 0 "
1

"
" "

Volksraadsleden.
Andere

ambtena~en.
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Geene hotel-rekeningen zullen worden toegelaten.
Deze toelage begint van den dag dat een arnbtenaar zijne
woonplaats verlaat tot den dag van zijne terugkornst of aankornst ter plaatse van Lestemming, beide dagen ingesloten.
Deze toe1age zal echter aan den am btenaar niet verleend
worden tenzij de ondernornen reis hem noodzaakte een nacht
over te blijven, alsook niet voor eenigen dag, die onnoodig
op reis vertoefd of verzuirnd wordt.
Il.-PERSOOLTJKE VERGOEDING VOOR HUUR OF GEBRUIK VAN
PAARDEN, KAR OF WAGEN, OOT.C AAN VOLKSRAADSIJEDEN
VOOR HET HOUDEN HUNNER BIJEENKOMSTEN.

1. Het vo1gende tarief zal worden toegestaan :
Gebruik ofhuur van
wagen,kar,paarden,
voer, enz.

Voor gebruik of huur van paarden per dag
£0
voor elk paard
0
paarden voer ...
" kar of wagen
0
" huur van wagen en ossen met inbegrip
" van leider en drijver per dag ...
1

7 6
3 0
5 0
0

0

Betaling voor meer dan twee paarden wordt niet toegeNiet meer dan
2 paarden zonder staan dan alleen op speciale atttorisatie door den Uitv. Raad.
spec. verlof.
Speciale autorisatie
2. Indien een ambtenaar genoodzaakt is om kar-paarden
poor huren van kar- met of zonder drijver te huren voor een vaste prijs voor de
vaarden voor vas ten ·
daarvoor eene specw
· le autor~satw
· ·
prijs.
re1s of per d..ag, za1 ·h"
~J
moeten verknJgen, en zullen hem de kosten worden terugbetaald op vertoon en over1egging der rekening, aantoonende
dat zulk bedrag, indien billijk en. redelijk of volgens overcenkomst, werkelijk is betaald.
Een dag reizens per
3. Een dag reizens te paard of met een kar en paarden
kar of paard = 36 zal berekend worden teO'en 36 rnijlen of 6 uren per daD'
en
0
'
mijlen of 6 uur.
o
"1
f. 8
Per ossenwa". = 24 met een ossenwagen 24 In1J en o
uren per d ag,. d e oormijlen of 8 "'uur.
zaak van eenig verzuim of afwijking daarvan moet in het
certificaat, dat aan de rekening gehecht wordt, worden vermeld.
IIL-ALGEMEENE REGELEN.

Ambtenaar garech·
1. Een ambtenaar, die met de post- of passagierskar, of
tigd post- of passa· in eenig ander publiek vervoermiddel moet reizen, zal de
giersgeld terug te l
h
ontvangen.
wsten van vervoer voor emzelf en zijn bagage terug ont-

vangen op vertoon en ovcrlegging der rekening door hem
betaald.
Wagen~;mr toege2. Een arnbtenaar, die door verplaatsing of anderszins
8
s 1~naagnvabniJ vebrpt laat- verpligt is zijne farnilie of huisraad te vervoeren, zal ter
am enaar. t
tk .
egemoe ornmg voor wagenhuur betaald worden voor elken
dag reizens van 24 mijlen £1 10 0.
Geen hotel-rekeni11.g
3. Gcene hotel-rekeningen of kosten voor wijn of andere
of extra's toegelaten
· gernaak t zu11 en worden terugbetaald.
· · " ext ra ',"
s op cl e r(WS
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4. Geene rekening zal betaald worden tenzij daar een Geene rekening
certificaat is bijgevoe(Yd
dat omtrent het volgende zal in- betaald zonder
0
houden :
'
certificaat.
"Ik certificeer dat ik, in overeenstemming met den hier Vorm v. certificaat.
"aangehechten brief op den .................. dag van de maand
" ..................... 18 ... van ..................... ben vertrokken
"en op den .................. daaropvolgende te .................... .
"ben aangekomen (of teruggekeerd) ; dat de tijd verloopen
" om die reis te vervullen was .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . . . dagen,
"insluitende een oponthoud te .................................. ..
" van .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. dagen (1) .. : ............... ; dat ik (2)
'• .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. . . .. heb gereisd gemiddeld .-........... uren
"per dag (uitgezonderd de dagen van oponthoud).
"Ik certificeer verder dat zulke kosten als in deze reke" ning zijn opgebracht en die niet zijn geregeld bij vast tarief,
"zijn billijk en redelijk en geautoriseerd op (3) ............ "
5. W anneer eenige kosten gemaakt zijn, die onder de Kosten die speciale
voorgaande regelen de speciale autorisatie der Regeering a?-torisatie ver. h en, za1 d e re k enmg
·
e1schen
gezonden
vere1sc
voor d a t d'le naar h et A u d'Iteurs·naar
staatsecretaris
kantoor wordt verzonden, vooraf moeten worden toegezonden voor goedkeuring.
aan den Staatssecretaris, om de speciale goedkeuring te verkrijgen bij Uitvoerend Raadsbesluit.
6. Alle rekeningen van reis- en verblijfkosten moeten Rekeningen te worworden opgemaakt en ingeleverd volgens art. 31 der Gene- den opemaakt volg.
rale Instructien ( 4)
31 Gen. Instructie.
7. Bovenstaande regelen en tarieven hebben gee ne be- Persomm op wie
trekking op constabels cipiers of eenigA andere publieke deze w~t niet van
.
'
toepassmg.
d1enaren, enz., van denzelfden rang, of op ambtenaren omtrent wier reisonkosten speciale regulatien bestaan of met
wien daaromtrent speciale overeenkomsten zijn gGmaakt.
8. Onder het woord "bagage" bedoeld in art. 1, onder Wat te verstaan
"III, Algemeene Regelen '' zal verstaan worden de extra onder "Bagage."
bagage niet te boven gaande vijf pond gewicht, gerekend
buiten en behalve het gewicht aan bagage door een postcontractant aan een passagier toegestaan onder het vervoer
van zijn persoon.
9. Deze wet zal in werking treden onmiddelijk na In werking treden
der wet.
publicatiie in de Staatscourant.

*

S. J. P. KRUGER,
S taa tspresidcn t.
vV. EDUARD BOK,
Gouvernementskantoor,
Staatssecretaris.
Pretoria, 18 Augustus 1887.
1)
2)
3)

4)

Hier op te geven de redenen, die dat oponthoud veroorzaken.
Hier specificeeren op welke wijze de reis gemaakt is.
Hier vermelden de datums der autorisatien.
Zie Wetboek, bl. 1059.
11
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WET No. 15, 1887.
PENSIOENWET.

(Goedgekeurd en vastgesteld bij besluiten van den E. A.
Volksraad, art. 1170/1172, dd. 20 Juli 1887).

ARTKEL 1. Er zal een pensioenfonds bestaan, waaruit
bijdragen gegeven worden aan gewonden en verminkten in
den oorlog of op commando, aan weduwen en weezen van
in oorlog of op commando gevallenen.
2. Dit vaste fonds zal gevormd worden door:
Waaruit deze fonds
gevormd wordt.
a. De geld en nu reeds in Kas;
b. Een vaste bijdrage van ieder meerderjarige blanke
Bijdrage door meerderjarige blanke.
ingezetene des lands van een Schilling per jaar;
c. Een bijdrage van de Gouvernements-ambtenaren met
Door ambtenaren.
vast salaris, naar evenredigheid; die een salaris
genieten beneJen £.50 betalen jaarlijks een shilling, die een salaris van £50 tot £100 ontvangen twee shilling en zes pence, voor elke £100
daarboven een shilling;
Bedrag op certifid. Van elk certificaat van vrijstelling uitgereikt door
caat v. vrijstelling.
een bevoegd geneeskundige, of door een Veldkornet met twee onpartijdige getuigen, zal een
pond een shilling Stg. aan dit fonds worden betaald. Dit bedrag wordt in zegel aan het certificaat gehecht.
Het totaal bedrag dezer zegels zal door de
Regeering in de kas van het fonds worden teruggestort.
In elk certificaat moet staan uitgedrukt, dat
de persoon, aan wien het is afgegeven, onbekwaam
is tot eenigen dienst, en dat de afgever bereid
is, dit te beeedigen.
Vrijwill. bijdragen.
e. V rij willige bij dragen.
Bijdragen uit
f. Een bijdrage uit de landskas, ten einde in het
's lands kas.
tekort te voorzien. Dit tekort zal jaarlijks opgebracht worden door een Commissie v olgens art. 6
dezer wet.
Waar de bijdragen
3.
De
gelden,
bedo-eld onder letters b. en c. -van art. 2,
respectievelijk
word en als gewone bij dragen bij de Landdrosten betaald, en
betaalbaar zijn.
door hen verantwoord aan den Thesaurier-Generaal die dezel ve maandelijks in de W eeskamer stort ten beh~eve van
dit fonds.
Beheer der fonds.
4. Het beheer over dit fonds zal gevoerd worden door
den Weesheer, bijgestaan door den Secretaris.

Bestaand pensioenfonds voor gewonden, weduwen en
wezen.
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5. J aarlijks zal door den Weesheer, nadat de boeken van Jaarlijks verslag
dit fonds door den Auditeur-Generaal zijn geauditeerd, een van v~eesheer aan
verslag warden opgezonden aan de Regeering, om voor den Regermg.
V olksraad te word en gelegd.
6. Elk jaar zal de Volksraad een Commissie van drie Benoeming van
leden uit zijn midden kiezen om in overleO' met den \Vees- Commissie door
'
b
Volksraad.
h eer een p 1an t ot h et ver1eenen
van toelagen vast te stellen,
welk plan voor den V olksraad zal warden gelegd ter goedkeuring. In onvoorziene gevallen zal de \Veesheer het recht Wecsheer gemachhebben, om toelagen te verleenen naar evenredigheid tot de tigd voorloopige toevolgende V olksraadszitting.
lagen te verleenen.
7. De Regeering zal gerechtigd zijn, om elken onder deze Regering kan grond
Wet gepeEsioneerde grond toe te kennen in plaats van toekenne.n in stede
·
· d'1en zu 11cs d oor h em verl ang d wor d t, tot ten Transport
van pens10en.
pensJOen,
In
daarvan
hoogste omstreeks duizend morgen, en wel in evenredigheid kosteloos.
met de grootte van het pensioen. Het transport van dezen
grond geschiedt kosteloos. Het pensioen h::mdt dan onmiddelijk op. Ingeval weduwen grond begeeren in plaats van
pensioen, moet deze grond dadelijk kosteloos getransporteerd
worden op de namen van de kinderen der gesneuveldc vaders,
indien er kinderen zijn. De weduwe11 blijven evenwel recht
behouden op het vruchtgebruik van den grond tot haar dood
of nieuw huwelijk.
8. Indien 'veduwen hertrouwen, die hare eehtge11ooten Weduwe gerech~igd
verloren hebben in en sedert 1880 zal haar pensioen over- tot vruchtgebrmk
.
'
alleen
gaan op de kmderen van haar gesneuvelde echtgenooten, tot
'
deze kinderen meerderjarig z\jn of huwen.
9. Ingeval er kinderen zijn, wier moeders haar pensioen Bij hertrouwen van
verloren hebben door een nieuw huwelijk, zal aan die kin- ~eduwe gaat pen810
en overvan
op eerste
· · h e1'cl of eer d er h uwel"l
d eren tot h un meer d erJar1g
lJ c, van a fh et kinderen
in werking treden dezer wet, het pensioen worden toegekend, huwelijk.
dat hun moeders vroeger genoten.
10. De bepalingen onder art 7 en 8 zullen alleen gelden Bepalingen van
1
8
voor gewonden, en weduwen ~11 w~ezen van gesneuvelden ~e~ijic ~~ ;!~ot~~~~~
van af 1880 tot en met 1886, en In latere gevallen zal de weduwen enz. van af
Volksraad nader daaromtrent beslniten.
1880 tot 1886
11. De Landdrosten der verschillende districten, bijge- LandJrost en Veldstaan door de V eldcornetten zullen gehouden en verplicht cornetten doen op.. · d e maan d Apn·1 van 'elk Jaar
·
J
b es t uur der van gaaf
van toestand
ZlJll 1n
aan f.1en
der gewonden,
het fonds opgaaf te doe11 van den toestand der gewonden, en weduwen en wezen.
der weduwen en wezen van gesneuvelden in hunne districten.
12. Het geld, tijdelijk in kas, wordt gestort in een Bank, Geld in kas in Bank
die door de Hegeering zal warden aangeweze·n.
te worden gestort.
De gelden die niet benoodiud zijn voor de gewone uit- Gelden niet benoo.
'
b
•
•
b :: d oe Id ~11
· ar t · 6 , digd
onder eerste
keenngen,
worden
door d e Commissw,
verband op vast
uitgezet onder eerste verband op vast goed, dat minstens <.le goed uitgezet.
dubbele waarde heeft van het uitgrleende geld, ten name
van den Weesheer als bestuurder van het fonds.
13. De Commandant Generaal is verplicht, onmiddelijk Inlichtingengegeven
. · door Com.-Generaal
na afioop van een oorlog aan d en W ees h eer d e noo d 1ge In-
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aan Weesheer na
lichtingen te geven of te doen geven met een lijst van de
afloop van oorloog. gewonden en gesneu velden.
waar de bijdragen
14. De bijdragen, in art 1 bedoeld, worden uitbetaald
v. district Pretoria voor het district Pretoria ten kantore van den Weesheer, voor
betaalbaardzijn den de andere distr:cten door de Landdrosten met bankorders van
waar voor e an ere
..
districten.
den W eesheer. De Landdrosten geven maandehJkS verantOrders tot uitbeta·
ling onderteekend
door W eesheer en
Secretaris.
Herroepings clausule.
In werking treden
der wet.

woording van de hun toegezonden gelden aan den Weesheer.
15. Alle orders tot uitbetaling van gelden van dit
fonds zullen door den W eesheer en den Secretaris zij n geteekend.
16. Alle vroegere regulaties en besluiten met deze \Vet in
strijd, in 't bijzonder Wet No. 9, 1883 1) worden hiermede
herroepen.
17. Deze Wet treedt in werking dadelijk na publicatie
in de Staatscourant.

S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
W. EDUARD BOK.
Staatsaecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 29 Augustus 1887.

WET No. 16, 1887.
BIJLAGE van WET No. 4, 1882.
(Goedgekeurd en vastgesteld bij Volksraadsbesluiten artt. 1096
en 1097, dd. 14 Juli 1887, en artt. 1098, 1100,
1102 en 1105, dd. 15 Juli 1887.

Wijziging van ~ 9,
punt 5, Wet No. 4,
1882.

Bela.:~tinggaarder

ARTIKEL 1. In artikel 9, punt 5 van Wet No. 4, 1882, 2)
worden tusschen de woorden "ingevoerd " en " en " voorkomende op een na den laatsten regel, ingevoegd de volgende woorden: " tot het nemen van kopieen van de vrachtbrieven.''
2. Artikel 13 van genoemde wet wordt gewijzigd als
volgt:" Ieder ambtenaar belast met de invordering der jnvoer1) Zie Wetboek bl. 1209.
2) .Zie Wetboek bl. 1099.
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rechten, zal het recht hebben om goederen waarop de in- kan goederen waar
voerrechten niet dadelijk betaald worden, terug te houden d~ invoerrechten
en op te bergen, en
te belasten met tmet
whordden betaald
. de belastingschuldige
.
.
erug ou en.
d e k osten van b ergmg en bewarmg d1er goederen, en voor
elke 1000 lbs. gewicht in rekening te brengen ten hoogste
vijf shillings per dag onverminderd het werkloon aan de
aflading, oplading en be:·ging verbonden.
V oor de berekening der kosten van berging en bewaring Berekening der
zal t0t grondslag genom en worden het bedrag daarvoor uit- kosten van berging
gegeven.
en bewaring.
De Regeering zal het 1echt hebben om zelf daarvoor Oprichten van
pakhuizen of entrepots op te rich ten of daaromtrent met entrepots em:.
private persunen overeenkomsten aan te gaan en om nadere
tarieven vast te stellen voor de kosten van berging der
verschillende goederen in zulke pakhuizen."
3. Artikel 17 van genoemde wet wordt gewijzigd als
volgt :" Ieder ambtenaar belast met de invordering der invoer- Invord. v.invoerregrechten, zqJ, in en voor de uitoefening van zijn ambt tege- ten. _Yrede~echt~r v.
·· V re d erec ht er. "
de mtoefemng Zl)ner
l lJ''k ert''d
IJ ZIJn
ambt.
·
4. Tusschen artt. 17 en 18 van genoemde wet als een
nieuw artikel 17 a ingevoegd een artikel van den volgenden
inhoud :" Overtredingen van de bepalingen dezer wet zullen ge- Strafbepaling.
straft worden met eene boete van ten minste £3 en ten
hoogste £50, en bij wanbetaling gevangenisstraf van· ten
hoogste een maand, en de belooning van den aanbrenger
zal do1r de Regeering naar omstandigheden worden bepaald,
echter niet hooger dan de helft van de boeten."
5. Aan a1t. 6 van Wet No. 4, 1882, zal worden toegevoegd een nieu we alinea van den volgenden inhoud : " Op Barberton, Johannesburg en zulke andere plekken Op zekere plaatsen
als door de Regeering, met ad vies en consent van den Uit- geniet belastingvoerenden Raad, zal worden bepaald, zullen de belasting- gaarder 5 percent.
gaardeers genieten 5 per cent van het bedrag der invoerrechten."
6. Deze bijlage treedt in werking dadelijk na publicatie In werking treden
in de Staatscourant, met uitzondering van de artt. 4 en 5 der wet.
hiervan, die eerst drie (3) maanden later van kracht zullen zijn.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 5 September 1887.
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WET No. 17, 1887.
Regulaties voor de plaatsen aan Schoonspruit en
Instructie voor den Waterfiscaal.

(Goedgekeurd en vastgeRteld bij Besluit van den Ed. Achtb.
Volksraad, art. 696, dd. 25 Juni 1887.)

De regeling en schikking zooals opgesteld en overeengekomen op den 12clen Januuri 1187 door de afgevaardigden
der Regeering C. J. Joubert en J. H. M. Kock en het Comite
door de belanghebbers gekozen. bestaande uit P. A. Cronje,
B. H. Swart, S. J. IJssel en P. L. Bezuidenhout, en welke
regeling en schikking als Schedule A hieraan is gehecht,
wordt hiermede bevestigd en bekrachtigd.
Aanleggen aan
2. Alle aanleggen langs de Schoonspruit zullen, zooals
Schoonspr. k.':lnnen die nu z~in, met alle watervoren, reeds daarop uit de Schoonongestoord bhJven. spruit gehaald, ongestoord kunnen blijven, met dien verstande
dat het gebruik van het water zal moeten geschieden in
overeenstemming met de regeling en schikking, genoen::d in
art. 1.
Oog en loop van
3. Het oog van Schoonspruit en van daar de geheele
Schoon~:pruit altijd loop van Schoonspruit tot waar die in de Vaalrivier loopt,
1
~~~~~~ ~~ ~i~:~~:~s. zullen altijd behoorlijk ;moeten opengemaakt en opengeho~den warden door alle e1genaars of belanghebbenden van zaailanden, die uit de Schoonspruit besproeid warden, met inachtneming van de regeling en schikking genoemd in art. 1,
en in het bijzonder art. 5 daarvan.
Indien het noodig zal zijn op de een of andere plaats
l\'faken van nieuwe
loop der Schoon- een nieuwe loop der Schoonspruit te maken, dan zal zulks
spruit op een of
geschieden met de hulp der zelfde personen en op de wijze
ander plaats.
als boven bepaald.
Eigenaren en bel~ng4. Alle eigenaren en belanghebbenden van plaatsen en
hebbenden verphcht zaailanden langs de Schoonspruit zullen verplicht ziJ'n hunne
h unne dam men en
.
' ..
watervoren in orde dammen en watervoren 111 behoorhJke orde te maken en te
te houden.
houden.
Dammen niet te
De dammen mogen niet te hoog zijn. Zij moeten zoo
hoog. Geen vlei te gelegd worden dat er geen water buiten de spruit of de
maken of loop
te hinderen.
watervoren in valeien kan afloopen, en dat het water in de
spruit niet in zijn vrijen loop worde verhinderd.
Geen lekkage in de
De voren moeten goed dicht gehouden warden, zoodat
voren.
er geene lekkage van eenige aanmerkelijke beteekenis kan
plaats vinden.
Afzet watervoor
Voor iedere watervoor zullen de eigenaren of belangvoor overschothebbenden van den aanleg, waarvoor de watervoor dient,
water.
verplicht. zijn een behoorlijke afzetwatervoor tot in den loop
der spru1t te maken en in behoorlijke orde te houden, zoodat

Bekrachtiging van
regeling en scltikking van water
van Schoonspruit.
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het oversehotwater behoorlijk, zonder hindernis, in den loop
van de spruit vrij kan afloopen.
Het naeht- en Zondagswater za1 door deze afzetvoren Nacht- en Zondagssteeds behoorlijk in de spruit moeten terucrgekeerd warden water te worden
. ar t .h 3 van d e rege l'mg en sei:':lh'kl
·
'teruggekeerd in de
?vereenlwm st 1g
1 nng genoemd spruit.
In art. 1 . 1)e nae t za1 bier verstaan warden te zijn van
zonsondergang tot zonsopgang.
5. Overtreding van art. 2 (d. w. z. gebruik van water in Strafbepalingen
strijd met de daar genoemde regeling en sehikking), wordt voor overtreding.
gestraft met eene boete van ten minste 5 shillings en ten
hoogste £2 1Os.
Overtreding van art. 3 wordt gestraft met eene boete van
5 shillings voor e1ken werkdag verzuim voor een werkman.
Overtreding van art. 4 wordt gestraft met eene boete van
ten minste 5 shillings en ten hoogste £2 10s.
Alle boeten zullen voor de helft komen ten voordeele Besteding der boete.
van 's Lands kas, terwij1 de andere helft za1 kunnen warden
gebruikt om arbeiders te huren ofbenoodigd gereedseh:.:tp aan
te koopen om Sehoonspruit open te maken en te houden.
6. Er za1 door de Regeering een Waterfiseaa1 van Sehoon- Aanstellen van
spruit aangQste1d warden tegen een jaarlijkseh salaris van £150. Waterfiscaal.
7. De pliehten en reehten van den W aterfiseaa1 van
Sehoonspruit zullen zijn : a. Hij za1 1ettcn op het behoorlijk gebruiken van het Waterfiscaal moet
water der Sehoonspruit en op de stipte naleving dezer toezien .~at water
...
· ar t . 1 gebruikt.
behoorhJk wordt
R\,egu l at 1en
en d er se h'kk'
1 mg en rege l'mg, m
genoemd.
H~j zal de maeht hebben om de watervoren van Bevoegd watervorm
Ventersdorp en Klerksdorp te inspeeteeren ten eiude van Ventersdorp en
Klerksdorp te
d en "lV
, ater fi seaa1 van b e1'd e d orpen te h ou d en aan d e inspecteeren.
bedoelde regu1aties en regelingen.
b. Hij moet minstens eens in de twee maanden alle Gehouden eens in
water- en afzetvoren en dammen langs de gehee1e de twee maanden
.
b . h .
d
h
alle water- en afzetspruit opnemen en ez1e tigen en en ge ee1en 1oop voren te inspecder spruit minstens tweemaa1 's jaars. Bovendien tceren.
za1 hij in elk bij zonder geva1 dat een klacht bij hem
wordt ingediend, die k1acht moeten onderzoeken en
beslissen.
c. De W aterfiseaa1 legt alle boeten op in deze Wet be- Bevoegd boete op
dreigd, waarvan men binnen acht dagen i.t1 appel Ate leglgedn. t
~
ppe aar egen
kan komen biJ.. d en Lan dd rost van p otch e1stroom.
binnen s dagen.
De Waterfiscaal start alle door hem ontvangen boeten Hij verantwoordt
maandelijks bij den Landdrot15t van Potchefstroom en boete aan Landzend bovendie1~ een behoorlijken staat daarvan aan drost.
den Auditeur-Generaa1.
De helft der boeten ingevorderd onder art. 5, Kan helft der boete
die gebruikt kan warden tot het betalen van ge- trekken voor arbei.
b
d' d ders, gereedschaphuurde arbe1ders, of het aankoopen v~n . enoo 1~ pen, enz. bij
gereedsehap, kan door den vVaterfiscaal, 1nd1en nood1g Thesaurier-Generaal
voor de genoemde doeleinden, b~j cten Thesaurier-
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Generaal getrokken worden. De W aterfiscaal is van
zulke gelden behoorlijk rekening en verantwoording
schuldig.
De 'Vaterfiscaal geeft aan den Landdrost van
Waterfisraal geeft
kennis van weigePotchefstroom kennis van elk geval van onwilligheid
ring om boete te
of verzuim om een door hem opgelegde boete te
betalen.
betalen.
De Landdrost zal, na verloop van den tijd voor
Landdrost vordert
die boete summier
appel bepaald, alsdan op summiere wijze de boete
in.
invorderen.
d.
De Waterfiscaal roept de helanghebbenden op, zoodra
Oproepingv. belanghebbenden d. W.F.
deze Regulatie van kracht is, om de Schoonspruit te
om Schoonspruit in
openen en in orde te maken.
orde te maken.
e. Eenmaal 's jaars zal de Waterfiscaal de ingezetenen
Jaarlijksche oproe•
ping der belangkunnen oproepen om den spruitloop in orde te houhebbenden door
den volgens deze Regnlatie, en bovendien in elk geval
W a terfiscaal.
zoodra hij hinder in den loop des waters vindt.
f. De W aterfiscaal zal het toezicht houden over de
Waterfiscaal heeft
toezicht over de
geheele spruit en overtreders ook zonder klachte begeheele spruit, en
boeten nadat hij zoodanige overtreders schriftelijk
kar1 overtreders
heeft kennis gegeven van den aard der overtreding
belasten na kennisen hun de gelegenheid heeft gegeven de begane fout
gevin ~·
te herstellen.
8. Deze Regulaties treden in werking dadelijk na publiIn werking treden
der wet.
catie in de Staatscourant.
S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
W. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.
Gouvernementskantoor,
Pretoria, 5 September 1887.

SCHEDULE A.

NOTULEN van Vergadering van het Comite vertegenwoordigende de Eigenaren en Belanghebbers van plaatsen
aan de Schoonspruit, en de Leden der Commissie op
Donderdag, 13 Januarij 1887.
'
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Tegenwoordig de heeren: P. A. Cronje, B. H. Swart,
Sarel Yssel en P. L. Bezuidenhout, vertegenwoordigende de
eigenaars en belanghebbers van Schoonspruit en C. J. Joubert en J. H. M. Kock, leden der Commissie.
Het Comite, de waterregeling aan den loop der Schoonspruit in overweging genomen hebbende, gaat volgens opdragt
en na overleg der zaak over tot het bespreken der eerste
wijze waarop zulks kan gedaan w01den.
N a rijp overleg worden de volgende regula ties en schikking opgetrokken:
ARTIKEL 1. Plaatsen waar 5 voren zij n, zullen alle voren Plaatsen waar 5
te gelijk mogen wo1 den geleid, met dien verstande echter voren zijn.
dat er niet meer water in de voren mag gekeerd worden
als billijkerwijze naar evenredigheid noodzakelijk is voor de
besproeijing der landerijen.
2. Op plaatsen waar 3 of minder voren zijn, geldt de-- Plaatsen waar 3 of
zelfde bepaling als in art. 1.
minder voren zijn.
3. Op a1le plaatsen zal het nacht- en Zondag-water bij Nacht- en Zondagsbehoorlijken afzetvoren in de spruit teruggeleid worden.
water.
4. Het oog van Schoonspruit zal tot vermeerdering van Oog v. Schoonspruit
het water behoorlijk moeten opgemaakt word en, en waar behoorlijk te worden
"
"
1
'
1
t
k
d
opengemaakt en
va1e~~en ZIJn za een. n1euwe oop m?e. en gemaa t wor en, waar vleijen zijn
hetzlJ door de valle1, of door omle1dmg, zoodat het waternienwe loopen
niet in zijn vrijen loop verhinderd worde.
gemaakt.
5. Aan dit werk zal ieder belanghebber zijn deel moeten Ieder belangh. moet
doen, onder de volgende bepalingen:daartoe bijdragen.
a. De belanghebbers en eigenaars van plaatsen aan Verplichting der
Schoonspruit beneden Sterkstroom zullen te belanghebbers
zamen werk~n tot het openen en sdhoonmaken ben.eden Sterkstroom
der spruit, zooals bepaald in art. 4, te beginnen
van af Klerksdorp of zoodanige andere plaats als
noodig moge geacht worden.
b. De belanghebbers aan Boven Sterkstroom zullen Verplichting der
van af die plaats aan de spruit werken tot aan belanghebbers
het oog, zooals bepaald in art. 4; met dien ver- boven Bterkstroom.
stande dat al het werk tot en met het oog van
Schoonspruit, gezamenlijk door de belanghebbenden zal gedaan worden.
6. Ventersdorp zal geregtigd zijn tot water uit de spruitRecht van Ventersonder dezelfde voorwaarden als uitgedrukt in art. I.
dorp tot water.
7. Klerksdorp zal geregtigd zijn tot het drie-vierde deel Recht van Klerksvan het in de spruit loopende water.
dorp tot water.
8. Op de plaats "Het Oog van Schoonspruit" zal de Bestaande voor op
thans bestaande voor blijven bestaan, echter zal die voor de plaats ?og van
niet meer water mogen bevatten dan benoodigd is tot be- Schoon.~pru/tt.
natting van de ihans bestaande en bewerkte landerijen.
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Billijke tegemoetko9. Ingeval door schoonmaken of openen van het oog
ming waar schoon- het water in de voor van den eigenaar moge belemmerd
make~ of openen v. worden zal hem daarin naar billijkheid te gemoet worden
oog e1gen. belemm. k
'
Erkenning dezer
schikldng door eige~:~~er~~ belang-

ge omen.
10. Dit document zal kracht van schikking bezitten
tusschen de eigenaren en belanghebbenden van plaatsen van
af het oog v~n Schoonspruit tot waar dezel ve in de Vaalrivier loopt, waartoe hetzelve is onderteekend door de vier,
door de eigenaars en belanghebbers, gekozene Comissieleden.

Aldus gedaan en overeengekomen ter plaatse PalmiEttfontein, wijk Schoonspruit, district Potchefstroom, op datum
als boven.
P. A. CRONJE,

B. H. SWART,
S. J. YSSEL,
P. L. BEZUIDENHOUT.
Gedaan met onze medewerking,
C. J. JOUBERT:

J. H. l\1. KOCK,
G. M. J. VAN DAM,
Secretaris.
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WET No. 18, 1887.
WIJZIGINC van WET No. 13, 1886.
NADEMAAL bij Volksraadsbesluit art. 1344, dd. 29 Juli
1887, aan de Regeering is opgedragen om, onderworpen aan
de goedkeuring van den E. A. Volksraad in zijn a. s. zittimr,
art. 1 van Wet No. 13, 1886, genaamd ·'Wet tot het daarstellen van een Raad van Examinatoren," in dier voege te
wijzigen dat in plaats van den E. A. Hoofdrechter ex-officio
een ander geschikt persoon, hetzij ex-officto of niet, kan worden aangesteld, zoo wordt hiermede met advies en consent
van den Uitv. Raad vastgesteld en bepaald als volgt:
ART. 1. Artikel 1 van ·wet No. 13, 1886, wordt hierbij
gewijzigd als volgt:
"De Staatspresident met den Uitvoerenden Raad wordt Regeering gemach·
gemachtigd en hem wordt opgedragen van tijd tot tijd, op ti~d roes in stede van
· d eze we t b.~ee,d ~r O?JSC h reven, negen per-men
V~Jf leden te benoe·· h'1erna In
d e WlJZe
op den Raad
sonen aan te stellen, om te ZIJn een hchaam, dragende den van Examinatoren.
naam van de "Raad van Examinatoren in de Z. A. Republiek." De Superintendent van onderwijs, de Staatsprocureur
en de Landmeter-Generaal zullen ex-officio leden van dezen
Raad zijn. De overige zes leden worden benoemd door den
Uitv. Raad voor den tijd van drie jaren, onder nadere voorlegging en bekrachtiging van den Volksraad."
2. Deze wijziging wordt van kracht dadelijk na publicatie in de Staatscourant.
S. J. P. KRUGER,
Staatsp.residen t.
\V. EDUARD BOK,
Staatssecretaris.

Gouvernementskantoor,
Pretoria, 24 October 1887.
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REGLEMENT VAN ORDE
VOOR DEN

Volksraad der Z. A. Republiek.
HOOFDSTUK I.
VAN

DE

ZITTINGEN.

ARTIKEL 1. De gewone jaarlijksehe zitting van den
Volksraad wordt aan de leden bekend gemaakt door eene
kennisgeving in de Staatscourant, welke daarin voor het eerst
6 weken v66r den aanvang der zitting, en vervolgens geregeld tot den aanvang geplaatst, en door ZHEd. den President onderteekend wordt. Al de leden zullen tevens bij
Rchriftelijke kennisgeving worden opge~:oepen, om op dag en
datum vermeld in de Staatscourant, tegenwoordig te zijn.
Buitengewone
2. Tot eene buitengewone zitting worden de leden opzitting.
geroepen door eene schriftelijke kennisgeving, onderteekend
door dengene, die volgens de Grondwet de macht daartoe
bezittende, de zitting belegt, en welke kennisgeving zoo
vroegtijdig mogelijk aan hen zal worden toegezonden, geschiedende daarenboven de kennisgeving in art. 1 vermeld
zood:ra zulks doenlijk is.
Led~n .niet ~~ staat
3. Indien eenig lid bij de ontvangst van de Staatsde zittmg blJ t.e
courant en de schriftelijke kennisgeving, of van een van beide,
wonen.
niet in staat is om de zitting op den bepaalden tijd bij te
wonen, zal hij daarvan dadelijk aan de Regeering, schriftelijk met opgave van redenen, kennis geven, die bij de
opening van den Volksraad zoodanige kennisgeving aan den
Voorzitter zal doen overhandigen.

Oproepingvan leden
voor gewone zitting.

HOOFDSTUK II.
V AN DE LED EN.

Afdeeling I.-Algemeene bepalingen.
Rekwisitie van
Volkraadsleden.

4. Niemand zal als lid van den Volksraad verkiesbaar
zijn, tenzij hij de vereischten bezit, bepaald in art. 31 van
de Gro?dwet, en vooraf eene uitnoodiging, onderteekend
door mm::::tensd25 sut~mgerechtigde burgers, heeft ontvangen,
waarvan aan en 1tvoerenden Raad kennis zal m.oeten ge-
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geven worden; welke uitnoodiging, benevens het antwoord
daarop, 28 dagen voor de kiezing van zoodanig lid plaats
heeft, in de Staatscourant zal moeten bekend gesteld worden.
De leden moeten de volgende vereischten bezitten : Dertig jaren oud zijn; en in de Republiek geboren zijn Vereischten der
of vijftien achtereenvolgende jaren stemgerechtigde burgers Leden.
der Z. A. Republiek geweest zijn; lidmaten van eene Protestantsche kerk zijn; in de Republiek wonen, en vast eigendom in het grondgebied der Z. A. Republiek bezitten.
Geene personen van een openlijk slecht gedrag of die Wie niet verkieseen onteerend vonnis ten hunnen laste hebben; geene niet b:tar.
gerehabiliteerde bankroetiers of insol venten van waar ook;
geene personen die elkander be3taan in de betrekking van
vader, zoon en stiefzoon; geene gekleurden noch bastaarden
zullen toegelaten worden in onze vergaderingen.
Een ieder is gerechtigcl, wanneer hij daarvan het bewijs Bezwaren tegen lid
kan leveren het aan den Staatspresident in te zenden v66r aan Staatspresident
· t'1ng neem t . I ngeva1 h et b ewiJS
·· vold oen d e in te dienen.
· ' 1'1cl z1t
d at zoo d amg
overtuigend is, zal de Staatspresident v66r de opening van
de zitting hetzelve aan den Voorzitter van den Volksraad
ter hand stellen en op de verwij dering van het betrokken
lid aandringen.
N iemand zal beschou wd word en als lid van den Volks- Lid moet 60 stemraad verkozen te zijn, tenzij hij bij de kiezing de stemmen men verkregen
van minstens zestig stemgerechtigde burgers op zich heeft hebben.
vereenigd, overeenkomstig de bestaande kieswet.
Tevens zal geen krijgsofficier en ook geen ambtenaar Geen ambtenaar
van den Staat, die als zoodanig een vast, hetzij jaarlijksch verkiesbaar.
of maandelijksch salaris geniet, als lid van den Volksraad
verkiesbaar zij n.
5. Ieder lid legt bij het aanvaarden van zijn ambt den
volgenden eed af:''Als verkozen tot lid van den Volksraad dezer Repu- Eed van Volksraadsbliek verklaar, beloof en zweer ik plechtig, dat leden.
ik aan niemand eenige gift gedaan of beloofd heb
om tot die betrekking te geraken, dat ik in die
be trekking getrou w zal zij n aan het volk, mij zal
gedragen overeenkomstig de Grondwet en andere
wetten dezer Republiek~ naar mijn beste kennis
en geweten, en niets anders te beoogen clan de
bevordering van het geluk en welzijn der ingezetenen in het algemeen."
6. lngeval een lid, zonder voldoende redenen, voor Afwezigheid van
korteren of langeren tijd van de zittingen afwezig blijft, za}leden.
de Secretaris van den Volksraad, op voordracht van den
Voorzitter van den Volksraad, zulks ter kennis brengen van
het district, waardoor zoodanig lid gekozen is.
7. Wanneer eenige vacature in den Volksraad ontstaat, Vacature.
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hetzij door den dood of door het bedanken van eeri lid,
volgens artt. 37, 38 of 39 van de Grondwet of anderszins,
en zulks ter kennisse is gebracht van den Staatspresident,
zal hij daarvan dadel~jk kennis geven aan den Voorzitter
van den Volksraad, en daarna op den tijd, bepaald in art. 35
der Grondwet, of in buitengewone gevallen, op zoodanigen
tijd. als zulks zal vereischt worden, electien openen tot aanvulling van zoodanige vacaturen.
Resignatie.
8. Een Raadslid, wenschende zijne betrekking neder te
leggen, zal zijne resignatie moeten indienen bij den Staatspresident, die na ontvangst daarvan eene nieuwe kiezing zal
bepalen.
Aftreden begint na
9. Geen lid wordt beschouwd te zijn afgetredenJ v66r
kiezing van opvolger dat de kiezing van zijnen opvolger is goedgekeurd.

Ajdeeling II.
VAN

DE

T 0 EL AGE.

10. Ieder lid geniet voor elken dag, dat hij de zitting
bijwoont: verblijfkosten £1 10s.
Reiskosten.
11. Aan ieder lid zullen reiskosten worden vergoed
volgens tarief, vastgesteld voor ci viele am btenaren.
Berekening daarvan
De reiskosten zullen berekend worden naar den afstand,
die de leden ter b~jwoning van de Volksraadszitting werkelijk hebben af te leggen, namelijk van hunne respectieve
woonplaatsen tot de plaats waar de Volksraad zitting houdt.
Betaling in even12. a. Wanneer eenig lid gedurende den tijd dat hij bij
redigheid van tijd
de zitting aan ¥vezig is, de vergadering niet gerevan bijwoning.
geld bijwoont, zal hij, indien er geene bevredigEnde
verschoonigen bestaan, voor de dagen of gedeelten
daarvan, die hij alzoo verzuimt, geene betaling
erlangen, dan alleen, in evenredigheid van den
tijd waarop hij de vergadering bijwoont.
Leden niet in het
b. Wanneer eenig lid, niet in het dorp wonende, den
dorp wonende.
Raad verlaat, hetzij door ziekte of anderzins, en
naar zijn vaste woonplaats terugkeert, zal hij,
van af den dag dat hij het dorp verlaat, niet
gerechtigd zijn tot het gewone daggeld.
Leden in 't dorp
c. Leden, in het dorp en bij hunne respectieve woninwonende.
gen zijnde, door ziekte of anderzins verhinderd
den Raad bij te wonen, zullen van af den dag
dat zij den Raad verlaten, niet gerechtigd zijn
tot het gewone daggeld.
Toelagen en reis13.
De
leden ontvangen hunne toelagen en reiskosten
kosten tegen
tegen kwitantie, onder overlegging eener verklarin()' van
kwitantie.
den Staatssecretaris van den Volksraad, aanwijzende het
bedrag, waartoe zij gerechtigd zijn.
Verblijtkosten.
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Ajdecling III.
V AN

DE

KLEEDING.

14. De leden zijn verplicht in het zwart gekleed ter Klee~Hng der leden.
vergadering te verschijnen, met witten das.
Deze bepaling is van toepassing op de leden van den Uitv. Raad.
Uitvoerenden Raad.
De Voorzitter zal gekleed zijn met een zwarte toga, die Voorzitter.
van voren en om de kraag zal omzoomd zij n met zwart
fi u weelen band.
Afdeeling IV.
VAN DE AFTREDING.

15. De helft der leden zal iedere twee jaren aftreden, Aftreden der leden.
zullende daarvan een behoorlijk register worden gehouden,
in verband met art. 35 der Grondwet, en Volksraadsbesluit
art. 154, dd. 11 Juni 1873.
16. Een lid gekozen in plaa~s van een ander, wiens Tijd van aftreden.
diensttijd bij z~jn aftreden of overlijden nog niet verstreken
was, zal moeten aftreden op denzelfden tijd, waarop zijn
voorganger had moeten aftreden.
HOOFDSTUK Ill.
VAN D EN

V 0 0 R Z I T T E R.

17. De Voorzitter van den Volksraad zal bij meerder- Kiezing van
heid van stemmen door de Volksraadsleden worden gekozen, Voorzitter.
in ver band met art. 41 der Grond wet.
18. De Voorzitter is belast met het openen en sluiten Opent en sluit de
der zittingen en vergaderingen, en met het handhaven van vergaderingen.
orde gedurende dezelve.
19. De Voorzitter heeft hetzelfde recht als ieder ander Neemt deel in dislid, aan de beraadslagingen, stemmingen en benoemingen cussies en stemmen.
deel te nemen; bij staking van stemmen is de uitgebrachte
stem van den V oorzitter beslissend.
20. De Voorzitter en de Secretaris onderteekenen elken Onderteekent
dag, na goedkeuring, de notulen der vergadering van den notulen.
vorigen dag.
21. Bij ontstentenis van eenen Voorzitter neemt het Oudste lid
oudste lid in dienst en in jaren diens plaats in, en doet ageert tijde}ijk bij
·
ontstentems van
onm1'dd el"k
IJ to t d.e t"d
IJ el"k
IJ e of vas t e b enoemmg
van eenen Voorzitter.
Voorzitter overgaan, naarmate de Voorzitter slechts voor het
oogenblik afwezig is of geheel ontbreekt.
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HOOFSTUK IV.
V AN

Secretaris.

Eed v. d. Secretaris.

D EN

S E C R ET A RI S.

22. De Volksraad benoemt buiten zijn midden eenen
Secretaris, op voordracht van den Uitvoorenden R~ad, volgens art. 36 der Grond wet, zullende de Secretans tevens
verantwoordelijk gesteld worden voor alle documenten van
den Volksraad, onder het geven van securiteit.
23. De Secretaris legt bij de aan vaarding zijner betrekking den volgenden eed af:-

"lk zweer, dat ik als Secretaris van den Volksraad,
de op mij rustende _plichten naar het beste van
mijn kennis en vermogen, met ijver en trouw zal
behartigen, Jat ik met de stipste eerlijkheid en
onpartijdigheid zal te werk gaan, en dat ik het
strengste geheim zal bewaren, cmtrent alles, wat
met gesloten deuren verhaudeld en bepaald wordt
tenzij de verplichting tot geheimhouding daaromtrent wordt opgeheven.-Zoo wAARLIJK HELPE
MIJ Gon ALMACHTIG!"

24. De Secretaris blijft zijne betrekking bekleeden, totdat de Volksraad goedviwlt hem te ontslaan, of ZHEd. de
President, volgens art. 79 der Grond wet, hem st.uit.
25. Bij de benoelr!ing van een Secretaris wordt tegelijkerSalaris.
tijd zijn salaris door den Volksraad bepaald.
26. De Secretaris verschijnt in het zwart gekleed ter
Kleeding.
vergadering.
27. De Secretaris houdt behoorlijk notulen van de verNotulen.
richtingen en besluiten van den Volksraad, en legt iederen
dag de notulen der vergadering van den voorgaanden dag
aan de leden ter goedkeuring voor.
N otulen van den
28. De notulen van den laatsten da.g eener vergadering
laatsten dag.l
wo~den door den Secretaris ter goedkeuring voorgelegd aan
eene Commissie van drie leden, uit en door den Volksraad,
v66r het sluiten der zitting te worden benoemd, en waarvan
de Voorzitter een der leden is.
Register van
29. De Secretaris houdt een behoorlijk register, aanwijverkiezing.
zende den tijd van verkiezing, de toelating en de aftreding
Toelating en aftre. d
l d
d
ding der leden.
er e en van en Volksraad, en een presentielijst aantoonende welke leden, gedurende de zitting, de vergaderingen
dagelijks geregeld bijwonen.
Boek van volgorde
30. De Secretaris houdt een boek waarin. hij de volgder werkzaamheden. orde der werkzaamheden van den Volksraad naar den tijd,
waarin zij ter zijner kennisse komen, opteekent; met dien
verstande, dat hij de memories, welke eenig bepaald punt
van werkzaamheid betreffen, die aan hem ter hand gesteld
worden, bij de behandeling van dat punt ter tafel brengt,
Diensttijd.
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zonder den tijd harer indiening in aanmerking te nemen. ·
31. De Secretari~ maakt elken dag door aanplakking Kennis van onder(na afl.oop der vergadering) aan de buitendeur der Raadzaal werp terbehandeling
. d e verga d ermg
. den volgenden dag.
b ek en d , we lk e on d erwerpen waarsch lJ.. nl"k
lJ
111
van den volgenden dag zullen behandeld warden.
32. De Secretaris brengt alle besluiten van den Volks- Geeft aan belang·
raad schriftelijk ter kennisse van de daarbij belanahebbende hebbemle schrifte·
· ·
lijk
kennis van
personen, me t Ul'tzon d ermg
van b m'ten1an dseh e auat onte1ten,
besluiten.
aan wien de mededeeling van dergelijke besluiten geschiedt
door tusschenkomst van ZHEd. den Staatspresident, aan
wien daartoe door den Secretaris de noodige stukken warden toegezonden.
HOOFDSTUK V.
V AN

DE

VERGADERINGEN.

Ajdeeling I. Van den tijd.
33. De vergaderingen warden gehouden van des voor- Tijd voor 't houden
middags 9 tot 12 uur, en van des namiddags 2 tot 5 ure. der vergaderingen.
De Secretaris zal den tijd aangeven voor het openen der
vergaderingen op elken dag volgens alm.anak, en hij zal den
Bode gelasten de klok minsten 5 minuten v66r de opening
der vergaderingen te luiden.
34. Zoodra na 9 en 2 ure een getal van 12 leden aanwezig is, wordt de vergadering geopend.
Ajdeeling 11.
VAN

DE

STEMMEN

EN

BENOEMINGEN.

35. Alle besluiten warden bij mondelinge stemming en Stemming mondemet volstrekte meerderheid van stem men der stemmende lings bij volstrekte
meerderheid.
leden genomen.
36. De Voorzitter heeft het regt voor te stellen, dat Besluit bij acclaeen besluit genomen worde bij acclamatie. Op voorstel van matie.
een der leden echter, daarbij gesecondeerd, is hij verplicht
de stemming te doen plaats grijpen op de wijze in art. 35
bepaald.
37. Geen lid mag zich buiten stemming houden, tenzij ge- I<der lid moet
gronde redenen door hem warden opgegeven.
stemmen.
38. Alle voorstellen, ten aanzien van eenig onderwerp, lnlevering van
in behandeling zijnde, wordt aan den Voorzitter ingeleverd voorstellen.
en door hem door elka11der gezet en genommerd aan den
Secretari3 overhandigd warden.
39. Over amendementen wordt gestemd v66r dat de Stemmen op amen·
voorstellen waarop zij betrekking hebben in stemming wor- dementen.
den gebracht. Warden zij verworpen, dan warden de origineele voorstellen in den omvraag gebracht.
12
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40. Alle benoemingen geschieden met volstrekte meerderheid van stemmen der stemmende leden, met gesloten
briefjes.
41. Wanneer bij de vrije stemming niemand de volHerstemming.
strekte meerderheid op zich vereenigd heeft, heeft er eene
herstemming plaats tussc~en de personen die het grootste
aantal stem men op zich hebben vereenigd; met dien verstande echter, dat er een dubbel getal of meer zal worden
genomen.
Weder herstemming
42. Wanneer bij eene herstemming twee of meer personen een gelijk aantal stemmen op zich hebben vereenigd
heeft de herstemming tusschen die alien plaats.
Waar bij stemming
43. Voor het geval dat eene stemming voor twee canv?or twee slechts
didaten vereischt wordt, en bij zoodanige stemming een de
een dde vl o~sdtrhektfet volstrekte meerderheid heeft, en twee of meer een gelijk
meer er H'l
ee .
aantal stemmen hebben verkregen, zal tusschen deze laatsten
eene herstemming plaats hebben, overeenkomstig het voorgaande artikel, en zal dan diegene, die de meerderheid der
stemmen op zich heeft vereenigd, op het tweetal worden
geplaatst.
Welke stembrieijes
44. Alle blanco stembriefjes en ook die, welke niet
ongeldig.
duidelijk aan wijzen de persoon of person en voor wie gestemd
wordt, zullen als ongeldig beschouwd en van de ter vergadering uigebrachte stemmen afgetrokken worden.

Stemming bij
benoeminge11.

Ajdeeling III.
VAN

Roepen tot de orde

Opleggen van
zwijgen.

Perzoon 1ijke
beleediging.

Ongeregeldheid,
wangedrag,
verstoring.

DE

ORDE.

45. Zoo dikwijls een lid bij de beraadslaging van het
in behandeling zijnde punt afwijkt of in zijne woordvoering
de palen der betamelijkheid te buiten gaat, wordt hij door
den Voorzitter tot de orde geroepen.
46. Wanneer zoodanig lid d1 iemalen tot de orde is geroepen, kan de Volksraad besluiten dat hem het zwijgen
wordt opgelegd totdat de beraadslagingen over het in behandeling zijnde punt zijn gesloten.
47. Eenig lid zich aan persJonlijke beleediging ·van een
ander lid schuldig makende, kan door een besluit van den
Volksraad verplicht worden daaromtrent verschooning te
vragen.
48. Eenig lid, zich aan ongeregeldheid, wangedrag of
verstoring der orde schuldig makende, wordt voor de eerste
ma~l door den Voorzitte:- berispt; voor de tweede maal gedurende dezelfde vergadering wordt hij andermaal berispt,
en daarvan aanteekening gedaan in de notulen, en voor de
derde maal kan hij door den Volksraad worden verplicht
d.e :ver~adering tot de heropening of wel voor het geheele
z1ttmgJaar te verlaten, en zal, indien zulks door den Voor-

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

1887]

179

zitter van den Volksraad zal warden noodzakelijk geacht,
door den Secretaris van den Volksraad van zijn gedrag aan
het distrikt hetwelk hij vertegenwoordigt, warden kennis
gegeven.
HOOFDSTUK VI.
V AN DE BERAADSLAGINGEN.

49. De beraadslagingen zijn vrij.
Vrije beraadslaging.
50. De Volksraad kan bij besluit verklaren dat het Sluiten der beraad.
punt of onderwerp in behandeliug genoegzaam is toegelicht, slagingen.
en dat de beraadslagingen daarover gesloten zijn.
51. Nadat Zijn Hoog-Ed. de Staatspresident of zijn ver- Elk lid heeft het
tegenwoordiger, over eenig punt of onderwerp het woord heeft regt. na den Staatsgevoerd, mogen de beraadslagingen daarover niet gesloten r:e~~~~~~ het woord
warden, dan nadat elk lid eens de gelegendeid gehad heeft
·
hem te beantwoorden.
52. Na.dat de beraadslagingen over eenig punt of onderwerp gesloten zijn, mag daarover het woord niet meer gevoerd warden.
53. Geen voorstel, al vorens het door een lid onder- leder voorstel moet
steund is, wordt in beraadslaging gebracht. De voorstellergesecondeerd woren de secvndant hebben het recht, bij het doen van eenig den.
voorstel, het kortelijks toe te lichten. Het beginsel is aangenomen om amendementen op voorstellen, reeds onder
discussie te kunnen indienen.
Elk lid heeft het recht eenmaal het woord te voeren
over ingediende voorstellen of amendementen.
Door amendementen wordt bedoeld zelfstandige voor- Amendementen.
stellen, ten doel hebbende, aanvulling, wijziging, verandering
of verbetering van reeds ingediende voorstellen.
54. Elk lid voert staande het woord, hebbende het recht Elk lid spreekt
tweemaal over hetzelfde onderwerp of artikel aan de orde, staande.
het woord te voeren; om meermalen te spreken wordt de
toestemming van den Volksraad vereischt.
55. W anneer twee of meer led en tegelijk het woord Voorzitter beslist
willen voeren, beslist de Voorzitter wie het eerst zal mogen wie aan de beurt is.
spreken.
56. Ieder lid heeft het recht te verzoeken, dat eenig Aanteekening van
punt door hem in het midden gebracht, of eenige grond, geven voor stem enz.
waarop zijn stem of weigering om te stemmen berust, bepaald in de notulen warden aangeterkend.
57. Ieder lid heeft het recht te vorderen, dat de stem- Stemming kan op
ming over eenig punt uitgesteld worde tot den volgenden motie uitgesteld
dag (uitgezonderd op den laatsten dag der zitting) mits dat worden.
de meerderheid van den Volksraad zulks toestemt, in welk
geval de beraadslagingen over zoodanig punt den volgenden
dag op nieuw begonnen warden, mogende die beraadslagin-
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gen of de stemming echter, niet op nieu w op dJ vordering
van hetze1fde of eenig ander lid worden uitgestelJ.
Ontbieden van per58. Wanneer de Volksraad of eenige uit zijn midden
sonen en ambtena- benoemde Commissie het nooclig acht, een ambtenaar of
rerncvoor .V?lksraad eenig privaat persoon over eenig punt te hooren, kunnen
o
ommi5SlE'.
. h on tb'1e d en; zu 11en d e zu1k e pn. vate
zij hem daartoe voor z1c
personen indien zij zu1ks ver1angen, voor hunne reis- en
verblijfk~sten betaa1d worden volgens het tarief vastgeste1d
voor civie1e ambtenaren.
HOOFDSTUK VII.
VAN

DE

WERKZAAMHEDEN.

A fdeeling I. Van de Orde.
59. De leden van den Vo1ksraad zullen, v66r het aanvaarden hunner betrekking beeedigd worden door de Volksraadsleden, die op den dag der zitting tegenwoordig zijn,
in verband met art. 31 der Grondwet en art. 34 van dit
Reg1ement van Orde.
Wanneer niet 12 le60. Wanneer er op den bepaa1den tijd, bij den aanvang
d.~n tegenwoordig der, of gedurende de zitting eenige 1eden mochten ontbreken,
ZIJn.
om het vereischte geta1 van 12 1eden uit te maken, zullen
de Voorzitter en andere 1eden de macht hebben, zoove1e
andere oud Vo1ksraads1eden, of andere aanwezige daartoe
geschikte en bekwame personen, in verband met art. 31 der
Grondwet, te benoemen, aan te stellen en te doen inzweren
om als Vo1ksraads1eden in hunne zittingen mede werkzaam
te zijn, totdat deze1ve zullen zijn afge1oopen.
Commissies om PreArt. 61. Na de eedsaflegging der nieuwe 1eden, benoemt
sident en Leeraar de Voorzitter twee Commissies. Eene Commissie van drie om
af te halen.
ZHEd. den Staatspresident ter vergadering binnen te leiden
en zoo zich het geval niet opdoet vermeld in art. 63 het
eerste gedeelte, nog eene andere commissie van twee leden
om den leeraar af te ha1en, die zal verzocht worden de vergadering te openen met gebed.
Opening van Volks62. Zoodra Z\jn Hoog-Ed. de Staatr3presiden1; ter vergaraad met gebed.
dering is binnen geleid, wordt door een der leeraars van de
thans bestaande drie Hollandsche Kerken namelijk de Hervormde Kerk, van de plaats waar de zitting is, die daartoe
vooraf door den Voorzitter schriftelijk is uitgenoodigd, een
gebed gedaan. Wat het te houden gebed bij de sluiting der
vergaderingen betreft za1 dezelfde regel worden gevolgd.
Gebed doorVoor63. Ingeval er geen leeraar van eene der bovengenoemde
zitter.
kerken aanwezig is, wordt een gebed · gedaan door den Voorzitter of een door hem daartoe aangewezen lid, of door eenig
ander persoon, door hem daartoe uitgenoodigd.
Aanspraak van
64. Na het gebed doet zijn Hoog-Ed. de President zijne
President.
aanspraak.

Beeediging der
led en.
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65. Na het houden der aanspraak, welke vooraf gedrukt Antwoord van Vooren na het uitsprekel'l. terstond aan de led en rondgedeeld zitter daarop.
wordt, beantwoordt de voorzitter deze kort en schriftelijk.
De V olksraad zal daarop eene Commissie kiezen van drie Begrootings Comleden, belast met buiten den tijd der vergaderingen, de reke- missie.
uingen van het afgeloopen jaar en de begrooting van het
loopend jaar te onderzoeken, en welke Commissie, wanneer
de rekeningen en de begrooting aan de orde gesteld zijn,
dienaangaande haar rapport uitbrengt, bij monde van den
daartoe bij de Commissie benoemdt>n rapporteur.
66. Vervolgens worden de werkzaamheden voortgezet in Voorstelling der
de orde waarin zij volgens 'het in Art. 30 vermelde ordeboek werkzaamheden.
voorkomen:
a. \\' anneer eenig lid van den V olksraad van de orde Moties door led en
wenscht af te wijken, zal hij dadelijk na goed- ingediend.
keuring der notulen van den vorigen dag, daarvan schriftelijk kennis geven ter informatie van
den Raad, meldende dat hij op zekeren tijd, doch
niet binnen de 48 uren, eene motie wenscht te
maken om eenige zaak, hetzij tot het vragen van
inlichtingen of het overleggen van documenten
door de Regeering, aan de orde te brengen. Zoodanige motie moet gesecondeerd worden.
b. Op dien, door het lid voor te stellen dag, zal hij Motie op bepaalden
zij n voorstel aan den Volksraad voorbrengen, bij dag te worden voorniet voldoening waa::.-van zijn voorstel vervalt. gebracht.
c· De Voorzitter besluit en bepaalt den dag, waarop Dag bepaald voor
de inlichtingen zullen word en gegeven of de stuk- inlichtingen.
ken ingediend.
d. Bij afwezigheid van het lid kan een ander lid het
voorstel overnemen.
e. De Secretaris van den Volksraad zal schriftelijk Kennis van docu·
kennis geven aan den Staatssecretaris van de in- menten dievereischt
. ht wor d en. worden.
. h tmgen
.
of d ocumen t en, d'1e verersc
l1c
f. Wanneer eenig lid in den loop der zitting eene Hoe te handelen
motie indient ten doel hebbende de verandering waar motie inge.. · ·
h et ' a f seh auen
~r
om wet op
WlJZiging,
of t"d
IJ el"l
IJ { b m't en wer-'diend
besluit te veranking stellen van eenige wet of wetsartikel, zal, deren, enz.
voordat op zoodanige motie verder wordt gehandeld, deze worden in handen gesteld van de Regeering, ten einde daarop gedurende de zitting ten
spoedigste te doen rapporteeren en indien daarna
de Volksraad van oordeel is, dat er geene genoegzame en grondige redenen aanwezig zijn, om zoodanige motie gedurende dezelfde zitting te behandelen, zal aan de Regering opgedragen worden,
die in de volgende zitting weder aan de orde te
brengen en den inhoud daarvan, zoo noodig, drie
maanden van te voren in de Staatscourant te
doen publiceeren.
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Voorzitter en Secre67. Indien gedurende de zittting verschillende werkzaamtaris van Volksraads- heden aan Volksraads-commissien worden opgedragen, zullen
Commissies.
zij uit hun midden eenen Voorzitter kiezen en aan elke zoo-

danige Commissie zal een Secretaris worden toegevoegd, die
door zoodanige Commissie zal worden gekozen.
Indienen en behanCommissie-rapporten van Volksraads-commissien zullen,
d.eling van Commis· zooals zij in de volgorde zijn ingediend, behandeld worden,
sierapporten.
nadat het onderwerp aan de orde zijnde, afgehandeld is,
tenzij de Raad oordeele om de behandeling uit te stellen. Aan
Vergcedin~ aan
de Secretarissen der Volksraads-commissien zal voor hunne
Secretaris en leden. werkzaamheden respectievelijk worclen toegekend eene som
van vijf shillings Stg. per uur en aan ieder lid der Commissie voor de uren die zij b1titen den tijd der V olksraadsvergaderingen werkzaam zijn; een bedrag van zes shillings
Stg. per uur.
Afwijken van de
68. Wanneer het wenschelijk is van de orde in Art. 67
orde.
bepaald af te wijken, heeft de Volk8raad de macht daartoe
te besluiten.
Onafgedane werk·
69. "\Vanneer bij de sluiting van eene zitting eenige
zaamheden.
werkzaamheden onafgedaan zijn gebleven, worden die in de
volgende zitting het eerst aan de orde gesteld, met uitzondering van die werkzaamheden welke zijn opgedragen aan de
Commissie bedoeld bij Art. 66 van het Reglement van Orde,
welke tijdens de zitting waarin de Commissie werd aangesteld, moeten behandeld worden.
Ajddeeling 11.
V AN WETSONTWERPEN.

Wetsontwerpen drie
70. Geen wetsontwerp
maanden voor_uit te overweging genomen, tenzij
wordengepubhceerd _, _, d
d
· ·

wordt door den Volksraad in
hetzelve minstens drie maanden
· d e Staatscourant IS
· openb aar
voor en aanvang er zittmg In
gemaakt, onderteek~nd door hem door wien het wordt vastgesteld, in verband met art. 12 en 69 der Grondwet.
Uitzondering daarop
71. De Volksraad heeft de macht om bij een besluit,
waarbij de redenen grondig zijn opgegeven, te bepalen dat
een wetsontwerp in overweging zal genomen worden, al is
hetzelve niet drie maanden te voren, of zelfA in het geheel
niet, vooraf bekend gemaakt, in verband met art. 1 2 der
Grondwet.
Voorstellen van
72. Alle voorstellen van Wetten Reglementen of Instrucwetten enz. te wor- t'
.
d'Ie d oor den Volksraad
'
den gedrukt.
1es, of an derszms,
moeten worden
behandeld, zulLm vooraf worden afgedrukt en zal eene copie
van zoodanige documenten eenen dag v66r de behandeling
van het onderwerp voor ieder Volksraadlid word en ter tafel
gelegd.
Private wetsont73. Geen wetsontwerp wordt zonde1· voorafgaand verlof
werpen.
van den raad ter tafel gebracht uitgezonderd die door den
Staatspresident aangeboden zijn; van iedere motie om ver-
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lof om een wetsontwerp in den Raad te brengen, zal eerst
de algemeene strekking worden medegedeeld; wanneer de
Raad, na beraadslaging daarover, besluit zoodanig verlof te
verleenen, zal het lid zoodanig wetsontwerp onmiddelijk bij
den Secretaris van den Volksraad indienen, die het dadelijk
zal stellen in handen van de Regeering om daarmede te
handelen zooals vermeld in art. 67, letter f.
.
74. Wanneer de behandeling van eenig wetsontwerp aan Behandeling van
de orde is, zal dit allereerst in zijn geheel worden voorge- wetsontwerp.
lezen en indien met betrekking tot zoodanig wetsontwerp,
eenige memories in den Raad aanwezig zijn, zullen die eerst
worden voorgelezeu, en indien daarna geene moties daarmede
in verband aan de orde zijn gesteld, zal over de algemeene
strekking allereerst beraadslaagd en gestemd worden; wanneer die worclt afgekeurd, wordt het onderwerp beschouwd
als te zijn vervallen.
75. W anneer de algemeene strekking is goedgekeurd Over ieder deel van
word en achtereen volgens de verschillende deelen van het'!. ontwerp afzonderontwerp een voor een in overweging genomen en over elk hjk gestemd.
derzelve, na de sluiting der beraadslaging over hetzelve, afzonderlijk gestemd.
Deze beraadslagingen kunnen in Comite-Generaal worden
gehouden.
76. Na de stemming over de afzonderlijke deelen van Tweede lr.zing.
het wetsontvl'erp is afgeloopen, zal het in zijn geheel weder
worden voorgelezen en zal clan de dag bepaald worden,
waarop het gewijzigde of niet gewijzigde wetsontwerp weder
in zij n geheel zal worden behandeld.
Tusschen de laatstgenoemde voorlezing en de daarop Tijd tusschen tweede
volgende van het geheele wetsontwerp, zullen minstens 24 en derde lezing.
uren moeten voorbijgaan, tenzij dezelve geen uitstel kan
lijden. Bij die behandeling zal alleen geoordeeld worden over
het al of niet aannemen van de wet en geene amendementen
zullen toegelaten worden dan alleen die, welke den vorm
betreffen.
Indien de Volksraad besluit eenig wetsontwerp aan te Besluit aangaande
nemen, zal bepaald worden. wanneer de wet in werking zal in werking treden.
treden.
Indien de Volksraad besluit dat eene wet dadelijk in
werking zal treden, zal daarvan onmiddelijk aan de Regeering
worden kennis gegeven, met opdracht om de wet dadelijk
zonder verzuim in de Staatsco,urant te doen publiceeren, ten
einde daaraan uitvoering te geven.
77. Alle W etten en Volksraadsbesluiten, die gedurende Publica tie van alle
eene zitting van den Volksraad worden gepasseerd, moeten wetten en _Yolks.
'4
l"k
· maan d en na a fl oop raadsbeslmten.
en Uller
IJ b'mnen dne
t en spoe d1gste
van iedere zitting, in volgorde, in eene buitengewone uitgave
van de Staatscourant worden gepubliceerd, en zal dadelijk bij

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

184

[1887

de uitgifte van zoodanig nommer van de Staatscourant een
exernplaar aan ieder lid van den Volksraad warden toegezonden.

A fdeeling I I I.
V AN

MEMORIES.

78. De Volksraad neemt geene memories in behandeling
tenzij dezelve door een lid of door den Staatssecretaris warden ingediend.
79. Ieder lid is verplicht aan den Volksraad de memories in te dienen, die hem daartoe warden ter hand gesteld.
80. Ieder lid is verplicht zich zooveel mogelij k met den
Leden moeten bekend zijn met
inhoud en de betrekking der hem ter hand gestelde memoinhoud der
ries bekend te maken, ten einde dezel ve, wanneer vereischt,
memories.
te kunnen toelichten.
Memories aan Secre81. Alle memories, aan den Volksraad ingezonden, zultaris Volksraad
len zonder verzuim aan den Secretaris van den Volksraad
overhandigd.
warden overhandigd, die deze volgens den tijd der ontvangst,
in het ordeboek inschrijft, en geene memorie, later dan acht
dagen na de opening der zitting ontvangnn zal wcrden aanTe laat ontvangen genomen; ieder alzoo te laat ontvangen memorie zal door
memories.
den Secretaris aan de memorialisten warden teruggezonden.
Onder de uitdrukking "te laat," zal verstaan warden de tijd,
vervat binnen drie maanden na afloop van elke gewone
Inhoud der memo- zitting. Geene memorie zal meer dan een punt bevatten,
ries.
of over meer dan een onderwerp handelen, en iedere memorie
zal zoo duidelijk mogelijk geschreven of gedrukt zijn, en
verder den naam van het district waar de memorialisten
woonachtig zijn, den datum en de naamteekeningen der
memorialisten be vatten. Indien memories al dez 3 laatstgemelde bijzonderheden niet bevatten, dan zullen ze eveneens
warden teruggezonden, hoewel binnen den bepaalden tijd
ingediend.
Volksraad kan om
In buitengewone gevallen zal de Volksraad de macht
gegro.nde redenen te hebben om bij een besluit waarbiJ' de redenen grondig ziJ'n
laat mgezonden
'
'
.
.
memories behanopgegeven, te bepalen, dat een later mgezonden memone zal
delen.
aangenomen en in overweging genomen warden.

Indienen van
memories.

HOOFDSTUK VIII.
VAN ZIJN HOOG-ED. DEN STAA'rSPRESIDENT.

Staatspresi~ent
82. Zijn Hoog-Ed. de Staatspresident woont de vergadetegenwoordig.
ling bij wanneer hij zulks goedvindt.
Leden Uitv. Raad en
83. Zijn Hoog-Ed. de Staatspresident en de leden van
Hoofden v. Departe- de
1 voeren d en R aa d h ebb en het recht aan de beraadmenten deelen in
n. U't
discussie.
slagmgen deel te nemen, zooals bij art. 55 bepaald; terwijl

op verzoek van den Staatspresident ook de hoofden van
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Departementen, waartoe het onderwerp in discussie behoort,
door den Volksraad kunnen uitgenoodigd worden daaraan
deel te nemen.
84. Wanneer Zijn Hoog-Ed. de Staatspresident de ver- Staatspresident kan
gaderingen niet bijwoont, heeft hij het recht den Staats- vertege~wo?rdiger
secretaris of een der leden van den Uitvoerenden Raad, a1s hebben m volksraad
den vertegenwoordiger van het uitv')erend gezag, in zijne
plaats, ter vergadering te doen vcrschijnen.
85. vVanneer Zijn Hoog.-Ed. de Staatspresident niet in Uitnoodiging aari
de Vergaderir,g tegen woordig is, en de Volksraad hem wenscht Presid~?t om te
te hooren, doet dezel ve hem daartoe schriftelijk uitnoodigen. verschrJnen.
86. W anneer de Volksraad zulks noodig acht, verzoekt Volksraad kan Presihij Zijn Hoog-Ed. den Staatspresident b~j besluit, de verga- dent ve:~oeken zich
dering te verlaten of daaruit afwezig te blijven, in welk ge- te verwiJderen.
val, indien de Volksraad zulks verlangt, ook de Staatssecretaris of eenig lid van den Uitvoerenden Raad daarin niet
mag verschijnen.
87. De plaats van Zijn Hoog-Ed. den Staatspresident Plaats v. President.
is te1 rechterzijde van den Voorzitter.
HOOFDSTUK IX.
VAN

DE

T 0 E H 0 0 R D E R S.

88. De vergaderingen hebben plaats in het openbaar, Vergaderingen in 't
uitgezonderd wanneer de Volksra:.td besluit eene vergadering openbaar en met
met gesloten deuren te houden, in welk geval de toehoorders gesloten deuren.
niet toegelaten worden, of verplicht zijn zich onmiddelijk te
verwijderen, in verband met art. 45 der Grondwet.
89. De toehoorders mogen zich. niet onder de leden Toehoorders hebben
van den Volksraad vermengen, noch eenige andere, dan de bestemde plaats.
daartoe voor hen bestemde plaatsen innemen.
90. De toehoorders zijn verplicht de meest mogelijke Toehoorders moeten
stilte in acht te nernen, bij verzuim waarvan de Voorz1tter zich stil houden.
gehouden is, hen tot de orde te roepen of te doen verwijderen.
91. Geen ambtenaar, die daartoe niet vo1gens eenig Plaats voor
wets11rtikel gerechtigd is, wordt toegelaten in de voor den ambtenaren.
V olksraad bestemde afdeeling der raadszaal, tenzij, indien
daartoe gelegenheid is, de Voorzitter hem daartoe eene bepaalde plaats binnen die afdeeling vergunne, in welk geval
het echter zoodanig ambtenaar verboden is in eenig gesprek
met eenig lid te treden, bij overtreding waarvan de Voorzitter verplicht is hem onmiddelijk de afdeeling te doen
verlaten; de Voorzitter zal echter het recht hebben om een
ieder toe te laten onder bovengenoernde bepalingen.
92. De Volksraad heeft het recht aan den berigtgever Borichtgever van
van eenig dagblad, enz., tot bijwoning der vergaderingen, dagblad toegelaten.
eene geschikte plaats aan te wijzen.
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HOOFDSTUK X.
RAADSLEDEN ZULLEN BIJEENKOMSTEN HOUDEN.

Bijeenkomsten door
93. Ieder
Raadsleden te. h.ou· na ontvangen
den voor de z1ttmg. tmg
.
van d en

Raadslid is verplicht om zoo spoedig mogelijk,
kennisgeving, dat de gewone jaarlijksche zitV olk sraa d IS
· opgeroepen, voor
~ / d e z1'tt'mg van
den Volksraad, b~jeenkorrsten te houden in zijn district ten
einde het gevoelen, de wenschen en de belangen van het
publiek te hooren.
Na de zitting.
94. Ieder Raadslid is verplicht om zoo spoedig mogelijk,
na afioop van iedere Volksraadszitting en na publicatie der
gepasseerde Wetten en Raadsbesluiten, bijeenkomsten te houded in zijn district, ten einde verslag te doen van zijne verrichtingen, en het publiek in te lichten. omtrent de zaken
die in de laatste zitting zijn behandeld geworden.
Veldcornet gehou·
95. Ieder Veldkornet is verplicht om de Raadsleden
den hulp te ver·
van zijn district in het houden hunner bijeenkomsten en
leenen.
het oproepen daarvan alle hulp en assistentie te verleenen,
en in persoon tegenwoordig te zijn.

HOOFDSTUK XL
SLOTBEPALINGEN.

Strijdige bepalingen
96. Van het oogenblik der
herroepen.
Reglement of van bijvoegingen

in werking treding van dit
ot wijzingen, zijn alle vroegere bepalingen daarmede strij dig, afgeschaft.
Reglement te wor·
97. Dit Reglement wordt gedrukt en o,an ieder tegenden gedrukt enz.
woordig of toekomstig lid van den Volksraad, wordt daarvan
een afdruk uitgereikt.
In werking treden.
9B. Dit Reglement zal in werking treden 3 maanden
na publicatie in de Staatscourant.

S. J. P. KRUGER,
Staatspresident.
W. EDUARD BOK,
S taa tssecretaris.
Gou vernementskantoor,
Pretoria, 23 Mei 1887.
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VOLKSRAADSBESLUIT, 3 MEI 1887.

Art. 26. ~'De Raad, gelet hebbende op de eerste alinea Tijd bepaald voor
van art. VI, van de aanspraak, besluit te bepalen als volgt: requisities van ver" Dat met het oog op Wet No. 4, 1871, regelende dekezi.ng van Staats. . . voor de verkie- pl'esident.
. .
ver1nezmg
van een Staa t spres1'd en t , reqms1t1es
zing van een Staatspresident voor de Z. A. Republiek met
de antwoorden daarop bij de Uitvoerenden Raad zullen moeten
warden ingezonden en in de Staatscourant gepubliceerd, niet
later dan 1 December a. s.
"De verkiezingen in de verschillende wijken plaats te Tijd van verkiezing.
vinden van af den 15en Januari 1888 tot en met den 15en
Februari daaropvolgende.
"De kiesloten ten Gou vernementskantore te warden in- InlevPring der
gele\rerd voor of op den 15en Maart 1888."
·
kiesloten.

VOLKSRAADSBESLUITEN, 4 MEI .1887.
Art. 30. "De Raad in overweging nemende art. 20 van Termijn voor aande Conventie van Pretoria (behcuden in de Conventie van spraken op compen.
satie voor gronden
L on d en a l s art . 11 d aarvan ) wa1r d oor a11 e gron db 1even
en door de Pretoria
· schenkingen van grond, vallend1.) buiten de grenslijn, bij de Conventie buiten
genoemde Conventie van Pretoria bepaald, van onwaarde en den Staa1 gevallen.
krachteloos zijn geworden en nog zijn en waardoor voor het
regt op grond is in de plaats gekomen een regt op compensatie,
te be pal en door den Volksraad;
"Overwegende verder dat reeds van het jaar 1881 af de
gelegenheid tot het aanvr[lgen en verkrijgen van zulke compensatie heeft bestaan;
"Overwegende verder de wenschelijkheid dat er een einde
kome aan deze compensatie zaken en deze compensatie-kwestie
finaal worde afgesloten, zoowel wat aangaat de W estergrens
als de Oostergrens dezer Republiek;
"Besluit de Regering op te dragen een termijn te be- Regeering opgedrapalen (niet korter dan zes en niet langer dan twaalf maan- gen noodige regeling
den) binnen welken alle aanspraken op compensatie v:-:or te maken.
gronden door de grenslijn der Pretoria CorJ.ventie gevallen
buiten het grondgebied van dezen Staat, en waarvan de gronbrieven en schenkingen derhalve van nul en geener waarde
zij n, zullen moeten zij n ingezonden; met dien verstande dat
geone aanvragen op compensatie, na verloop van dien termijn ingezonden, meer in overweging zullen warden genomen
en het regt op compensatie aldan zal verloren zijn;
"Besluit verder de Regeering op te dragen zoodanige
regelingen en bepalingen te maken als zij in het belang van
de uitvoering dezer zaak noodig of wenschelijk mogt achten;
"Overwegende verder Volksraadbesluit art. 92, dd. 12
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Mei 1885, 1) waarbij de grondbrieven door den Administrateur van Niekerk in het vroegere gebied genaamd Stellaland
uitgegeven, worden erkend, en de wenschelijkheid inziende
om alien twijfel op te heffen aangnande de beteekenis of de
bedoeling van dit Volksraadsbesluit;
"Besluit en verklaart hierbij dat daardoor erkend zijn
en worden alle grondbrieven, uitgereiht do01 de Regeering
of Comro.issie van Bestuur van het gebied, vroeger bekend
ale Stelhland, of door den Administrateur of den Voorzitter
de1· Commissie van Bestuur van dat gebied Clvereenkomstig
en ingevolge de verdragen met en de verldaringen en cessies
en opdragten van wijlen het Groot-Opperhooid David Massouw
Riet Taaibosch, in het bijzonder het vredebesluit van den
26sten Julij 1882 en de cessie van den 19den September
1882 of de commissie van aanstelling van 18 Januarij 1883,
namelijk voor zooverre die grondbrieven betrekking hebben
op grond, door de grenslijn, bepaald in de Conventie van
Londen, binnen deze Republiek gevallen, en onder de verdere
vo;:;rwaarde dat volda·m is aan alle condities en bepalingen,
waaraan die grondbrieven waren onderworpen.
Inwisneling dier
"Besluit verder dat deze grondbrieven zullen moeten
grondhrieven tegen worden ingewisseld tegen grondbrieven door ZHEd. den
grondbrieven
staatspresidentdoor
ver- Staatspres1"d en t Ul•t t e geven vo1gen'3 d e d aarom t ren t h'1er
leend.
geldende bepalingen en draagt de Regeering op ter uiLvoering hiervan zoodanige regelingen en bepalingen te maken
als zij noodig en wenschelijk zal achten in het belang der
zaak en de spoedige uitvoering daarvan.
"Dit besluit dadelijk van kracht te zijn."
Grondbrieven van
Stellaland erkent.

ThroCloor Doms niet
Art. 35. "De Volksraad, in overweging genomen heb?er~ch~igd. tot grond bende de aanmaning, onder dato 26 April 1887, van den
m t ,iJstnct BloemF B
.
hof, noch compen- procureur
. . ob"1as, a1s procnreur der curato:en 1~
den
satie er voor.
1nsolventen boedel van Theodor Doms, om onm1ddehjk op

rrl

zijne clienten q.q. te doen transporteeren de door hem genoemde plaats Glory, aan Hartsrivier, district Bloemhof, en
nog twintig andere plaatsen in het district Bloemhof, ter
grootte van niet meer dan 3000 morgen elk, en verder de
op die aanmaning gevolgde dagvaarding van 3 Mei 18R7
tot hetzelfde effect.
" Overwegende dat deze zaak reeds vroeger bij den
Volksraad in behandeling is geweest en dat toen bij besluit
van den 5den Augustus 1886, art. 1311, het regt van den
heer Doms is ontkend;
"Handhaaft dat besluit en verklaart en besluit hierbij
dat, om redenen vroeger gemeld, de heer Theodoor Doms
geen regt toekomt op de nu door de curatoren van zijn
boedel gevorderde plaatsen, en ook niet op eenige compensatie da.arvoor, zooals vroeger gevraagd, dat aan hem of zijnen
4) Zie Wetboek, bl. 1321-22.
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boedeJ~ derhalve noch eenige dier plaatsen, noch eenige compensabe daarvoor zal warden toegekend, en dat dit besluit
zal gelden als finale beslissing."

VOLKSRAADSBESLUITEN, 5 MEI 1887.
Art. 3 7. "De Volksraad neemt kennis van de regelingen
en bepalingen, uitgevaardigd door de Regeering ingevolge
de machtiging haar verleend door Volksraadsbesluit, art. 1424,
dd. 12 Augustus 1886, en wel als volgt:
"1. Uitv. Raadsbesluit, art. 19, dd. 17 Januari 1887, Programma Raad
regelende de programma's te volgen door den van Examinatoren.
Raad van Examinatoren.
"2. Uitv. Raadsbesluit, art. 67, dd. 7 Maart 1887, Verzuim in 't verinhoudende eene regeling voor het geval dat een nieuwen .van licentie
..
l'1centie
. te ver- vervaldag.
voor clann na
· h ou d er verzmm
· d h eeft ZIJne
c 1a1m
nieu wen v66r of op den vervaldag daarvan, (gepubliceerd in eene buitengewone Staatscourant van
7 Maart 1~87).
''3. Uitv. Raadsbesluit, art. 104, betrekking hebbende Gezondheidsmaatop zekere gezondheidsmaatregelen voor Barberton regelen te Barberton
(gepubliceerd in de Staatscourant van 20 April
1887).
"4. Uitv. Raadsbesluit, art. 143, dd. 20 April 1887, Verantwoordelijke
regelende het aanstellen van verantwoordelijke klerke~ 0 P publieke
Klerken op de publieke delverijen (gepubliceerd delvenJen.
in de Staatscourant van 27 April 1887).
"5. Proclamatie van ZHEd. den Staatspresident, onder Proclamatie tegen
dd. 4 Januari 1887, uitgevaardigd met ad vies en speelhuizen.
consent van den Uitv. Raad, inhoudende bepalingen tegen speelhuizen enz. 1) (gepubliceerd in
de Staatscourant van den 5den J anuari ll:587).
"En verklaart en besluit verder (in overweging nemende
den twijfel die schijnt te bestaan ten aanzien der rechtsgeldigheid dezer regelingen en bepalingen, en met de bedoeling om aan dien twijfel indien die mocht bestaan, een einde
te maken) dvt alle deze regelingen en bepalingen hierboven
bedoeld recht:3geldig zijn en van kracht, van af den datnm,
die in die regelingen en bepalingen zel ve voor de iu werking
treding respeetievelijk is vastgesteld tot dat door den E. A.
Volksraad daaromtrent nader mocht warden beslist."
Art. 44. "De Raad gelet hebbende op de missive der Vergoeding ~roor
Regeering nu aar1 de orde neemt dankbaar kennis van den paarden °P idapoch
. h ou d en aut h or1seert
.
d' e R egeermg
.
b"IJ d eze d en b urgers commando.
1n
die verliezen hebben geleden h1 paarden op het commando
van Mapoch tegemoet te komen, in dier voege dat voor elk
paard dood, volgens de door den Commandant Generaal
1) Zie infra bl. 195.
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goedgekeurde opgaven, voorkomende op de ingediende lijsten
der officieren, zal warden verleend een tegemoetkoming van
£4 0 0 als een vr~jwillige erkenning van de diensten op
genoemd commando door de burgers bewezen."

VOLKSRAADSBESLUITEN, 7 MEI 18R7.
Compensa·;ie aan
artilleristen wier
paarden zonder
eigen toedoen
sterven.

Art. 4 7. "De Raad, gel et hebbende op het schrijven
van de Regeering dd. 3 .Mei 1887, en Uitv. Raadsbesluit
art. 152, dd. 26 April 11., besluit de Regeering te magtigen
op de Begrooting te stellen een som van vijfhonderd pond
sterling, om aangewend te warden als compensatie aan
artilleristen wier paarden buiten bun eigen toedoen of schuld
sterven.
"De Raad besluit verder de Regeering op te dragen
zoodanige regelingen te maken als waardoor de mate der te
geven compensat:e en de omstandigheden waaronder ze zal
warden verstrekt nader zal warden bepaald."
Art. 49. "De Raad vereenigde zich nu bij acclamatie
het voorstel van de Regeering in haar schrij ven van
6den Mei 1887, BB. 94 7/87, vervat, en besloot aldus
de spoorweg belasting wederom te vermindcren met tien
shillings, te rekenen van af het dienstjaar 1888."

Spoorwegbelasting
met ~10g 10 shillings met
vermmderd.
den

Art. 51. "D Volksraad, gelet hebbende op Uitv. Raadsbesluit, art. 159, dd. 5 Mei '87.
~egeering ge:nach"Besluit de Regering to magtigen en haar op te dragen
tJgd vergunnmg te om met advies en consent van den Uitv. Raad vergunninverleenen tot aan.
leggen v, tramwegen gen te verleenen tot het aanleggen en expl01teeren van locale
tramwegen, (hoofdzakelijk bedoeld voor het vervoer van
ertsen en mineralen) in en in de nabijheid van de publieke
delverijen in de Zuid-Afrikaansche Republiek, en wel in den
geest der vergunning, den lien Junij 1886 aan de heeren
Marks en Clench verleend, met inachtneming van het volgende : Bepalinge:1 waaronder dit kan
geschieden.

"a. In de te verleenen vergunningen zullen moeten
voorkomen : "1. Eene bepaling, voorschrijvend dat de strook gronds
voor de lijn te gebruiken, niet breeder zal mogen
zijn dan noodig is voor dubbel spoor.
"2. Eene bepaling dat de keuze van het te gebruike:o.
terrein onderworpen zal zijn aan de uitdrukkelijke goedkeuring van een persoon, daartoe door
de Regeering a an te wij zen.
"3. Eene bepaling, waardoor de Regering aan zich
regten reserveert voor het geval dat op of door
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"4.

".5.
"6.

"7.
"8.

"9.
"10.

"11.

het terrein waarover de tramweg loopt, wegen
of kanalen, enz., moeten worden aangelegd, of
dat aldaar mineralen of metalen worden gevonden.
Eene bepaling dat de vaststelling der tarieven za.l
moeten geschieden in overleg met en onder goed.keuiing van de Regering.
Eene vaststelling van termijnen binnen welke
respectievelijk het werk moet zijn aangevangen
en geeindigd.
Eene bepaling over het storten van eene waarborgsom voor de behoorlijke nakoming van alle
voorwaarden van de vergunning.
Eene bepaling opgevende het aantal jaren, waarvoor de vergunning wordt verleend.
Een voorbehoud der Regering ten aanzien van
haar regt om de vergunning voor vervallen te
verklaren bij sluiting der betrekkelijke publieke
delverij.
Eene bepaling over het deel der netto-winst den
Staat toekomende.
Eene bepaling, opgevende een termijn binnen
welken een goedgekeurde kaart van het terrein
met de lijn moet zijn ingezonden.
Eene bepaling, voorschrijvende dat geschillen tusschen partij en onstaande, welke niet bij minnelijke schikking kunnen worden opgelost, zullen
worden uitgemaakt bij wijze van arbitrage.

b. In de te verleenen vergunningen zal mogen voorkomen eene bepaling waarbjj aan de houders wordt toegestaan het gebruik (vrij of tegen betaling) van steen, grand,
klippen en water.

"c. De te verleenen vergunningen zal moeten worden
gepn bliceerd in de Staatscourant en aan den E. A. Volksraad
medegedeeld in de eerstvolgende zitting."

VOLKSRAADSBESLUIT, 9 MEI 1887.
Art. 57. "De Volksraad, gelet hebbende op Uitv. Raadsbesluit, art. 162, dd. 9 Mei 1887, besluit:
"a. dat alle personen, die tijdens het overnemen van Stemgerechtigde
het stuk gronds, door de Londensche Conventie burgers v. Stellaland
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Lijst dier kieze1s te
word en gepu bliceerd
Uitvoeril g aan
Regeering opgedragen.

Regeering beslist
wie onder dat
besluit valt.
Appel naar Uitv.
Raad.
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toegevoegd aan deze Republiek, stemgerechtigde
burgers waren, in de landstreken toen genaamd
Stella.land en Goosen, en wier woningen, woonplaatsen of plaatsen, gelegen waren in het gebied
dat door de Londensche Con ventie aan deze
Republiek is toegevoegd, en die sinds dien tijd
geheel of grootendeels gevestigd zijn geweest in
deze Republiek, zullen stemgerechtigde burgers
zijn van deze Republiek;
"b. dat een lijst van al deze personen zal worden
opgemarkt en in de Staatscourant gepubliceerd;
"c. dat de uitvoering van dit besluit worde opgedragen aan de Regeering, zij zal de macht hebben om met ad vies en consent van den Uitv.
Haad zulke bepalingen en regelingen te maken,
met inbegrip van het stellen van termijne 1 van
aanmelding enz., als zij hiervoor noodig zal
achten;
- "d. dat de be8lissing over de vraag, wie in de termen
van dit besluit zal vallen, zal berusten bij de
Regeering. Van de beslis.;;ing der Regeering zal
een appel in hoogste instantie zijn bij den Uitvoerenden Raad, welk appel bij den Uitvoerenden Raad moet zij n ingediend binnen zes weken
nadat de beslissing der Regeering aan den belanghebbende is medegedeeld."

VOLKSRAADSBESLUITEN, 10 MEI 1887.
Vice-President
treed t op bij ,
afwezigheid van
President.

Art. 64. "De Raad besluit ZHEd. den Staatsprcsident
de gevraagde volmacht te verleenen; wat betreft het optreden van Vice-President spreekt de wet duidelijk, niet alleen
in dit maar in alle ande,·e gevallen, zoodra ZHEd. de President zich buiten 's land;~ begeeft, ZHEd. de Vice-President
optreedt als Staatspreside:nt."

Art. 66. "De Volksraad gelet hebbende op Regeeringsmissive dd. 10 Mei 188'!, en daarmede in verband art. 11
van de aanspraak; gehoord hebbende het rapport van het
Hoofd van 't Telegraaf Departement.
Uitbreiding van
"Bes~uit zich te vereenigen met de voorgestelde uitbreitelegraaf.
ding van de telegraafiijnen.
Lijn van Barberton
"Besluit verder de Regeering op te dragen de lijn van
naar Portug. grens. Barb er t on zoo spoe a·1g moge l"'k
IJ me t De1agoab aa1· te ver b"mden tot de Portugeesche greno."
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Art. 68. "De Volksraad, gelet hebbende op de missive Houden van
der Regeering, dd. 10 Mei 1887, nu aan de orde en op de door mi~del
.
.
No. 191 1) In
. d'1e missive
. . b e- procurat1e.
Gouvernernen t s K enmsgevmg
doeld, betreffende het laten uitnemen en daarna houden van
1) No. 191.

claims
van

R. 4221/86.

Gouvernements Kennisgeving.
Uithoofde van Volksraadsbesluit art. 1424, dd. 12 Augustus 1886,
luidende als volgt:"De Raad besluit het Uitvocrende Raadsbesluit art. 163, dd. 13
Augustus 1886, thans aan de orde, met het daarin vervat concept-Volksraadsbesluit, goed te kenren."
In verband met Uitv. Raadsbesluit art. 163, dd. 12 Augustus 1886,
bedoeld in bovenstaand Volksraadsbesluit, luidende als volgt :"Aan de 01de, bespreking over het wenschelijke dat vooral met het
oog op de tegenwoordige omstandigheden der Republiek de Regeering
gemagtigd worde door den E. A. Volksraad, zaken, waarvoor geen voorziening door den E. A. Volksraad is gemaakt en die niet kunnen wachten
tot de aanstaande zitting van den E. A. Volksraad, zonder groote moeijelijkheden te veroorzaken, te kunnen afdoen.
"Besloten aan den E. A. Volksraad voor te stellen evenals in 1884
het navolgende besluit te passeeren :"De Volksraad besluit de Regering te magLigen en op te dragen
voorzieningen en regelingen te maken ten aanzien van alle zaken, waarvoor door den Volksraad geen voorziening is gemaakt, en van zoo dri.ngenden aard zijn, dat zij niet kunnen blijven liggen tot de volgende
zitting van den Volksraad, en dat dergelijke regelingen kracht van wet
zullen hebben tot nadere beslissing daaromtrent van den Volksraad.
"De Regering zal daarvan rapport doen in de eerstvolgende gewone
zitting van den Volksraad."
Is hiermede, met advies en consent van den Uitv. Raad, vastgesteld
als volgt:1. Ten aanzien van het laten afbakenen en daarna houden van een
delvers- of prospecteerclaim door middel van een procuratiehouder, zullen van af 15 September 1886 de volgende regelen gelden :a. Mannenlijke en vrouwelijke personen in het binnenland gevestigd zullen door een procuratiehouder delvers- of prospecteerclaims kunnen laten afbakenen en daarna houden, mits, ingeval zij gehuwde vrouwen zijn bijgestaan door den echtgenoot
en ingeval zij minderjarigen zijn, bijgestaan door en door
tusschenkomst van ouders of voogd.
b. Meerderjarige mannelijke pers~nen in het buitenland gevestigd,
zullen door een procuratiehouder delvers- ofprospecteerclaims
kurtnen laten afbakenen en daarna houden, mits de akte van
procuratie notarieel is opgemaakt en behoorlijk gelegaliseerd.
Geen vrouwen of minderjarigen in het buitenland gevestigd zullen door een procuratiehouder delvers- of prospecteerclaims kunnen laten afbakenen.
2. De procuraties zullen in elk geval ten kantore van den betrokken
Mijncommissaris moeten gedeponeerd worden.
S. J. P. KRUGER,
S taatspresident.
W. EDU ARD BOK.
S taa tssecretaris.
Gou vernemen tskan to or,
Pretoria, 1 September 1886.
13
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een delvers- of prospecteerclaim door middel van een procuratiehouder, verklaart en besluit, in overweging nemende den
twijfel die schijnt te bestaan ten aanzien der rechtsgeldigheid
der in de Gouvernements kennisgeving vervatte regelingen;
en met de bedoeling om aan dien twijfel indien :lie mocht
bestaan een einde te maken, dat de regelingen hierboven
bedoeld rechtsgeldig zijn en van kracht van af d·:m datum
die in die regelingen zelve voor de in werking treding is
vastgesteld tot dat door den E. A. Volkraad d2.aromt~ent
nader moge worden beslist."
Uitleverings tractaat
Art. 70. "De
met de. Nienwe
de aanspraak, het
Repubhek.
tigen een tractaat

Volksraad, gelet hebbende op art. XV van
2e gedeelte, besluit de Regering te machvan uitleve1ing van misdadigers met de
Nieuwe Republiek te sluiten en hetzelve zoo spoedig mogelij k aan den Volksraad voor te leggen ter ratificatie."

VOLKSRAADSBESLUIT, 20 MEI 1887.
Art. 260. "De Raad, gelet hebbende op de opmorking
ZEd. den Superintendent· van onderwijs, vervat in art. 6
het verslag waarin ZEd. onder de aandacht brengt van
dezelfde plaats pal den Raad of onderwijzers van rondgaande scholen na volvoor 't jaar werk- brenging van trouwe diensten niet gerechti.gd zullen zijn tot
zaam.
een certificaat van verdienste na minstens een jaar diensttijd, hoewel niet een jaar op dezelfde plaats werkzaam:
"besluit dat er geen bezwaar in deze bestaat, zooals ook
Volksraadsbesluit art. 405 van :t jaar 1R85 aantoont."

Onderwijzers rondgaande scholen ge- van
rechtigd
tot niet
certificaat hoewel
op van

VOLKSRAADSBESLUIT, 24 MEI 1887.
Studiebeurzenalle.en
Art. 288. De Volksraad, gelet hebbende op letter d van
toegekend aan km- 't rapport van de Commissie voor de studiebeursen en daarderen volgens V. R.
.
Besluit 4 Juni '86. mede 1n verband art. 9 van het verslag van 't openbaar

onderwijs; de toelichting van Zijn Eerw, Superintendent van
onderwijs gehoord hebbende; de omstandigheid in aanmerking nemende waaronder de beursen zij n toegekend en onder
welke bepalingen ;
"Besluit:
"De Volksraad acht zich geroepen, zijn leedwezen uit te
drukken, dat de beurzen niet zijn bezet door de kinderen
bedoeld onder Volksraadsbesluit art. 423, dd, 4 Juni 1886.
"Besluit verder het Commissie rapport goed te keuren
voor zoover het in overeenstemming is met Volksraadbesluit
van 4 Juni 1886, en eindelijk dat de beurzen in 't vervolg
alleen zullen toegekend worden aan de kinderen bedoeld
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onder Volksraadbesluit dd. 4 J uni '86, onder letters a. b.
en c. tenzij de Volksraad er anders over besluit."
Art, 291. "De Volksraad, gelet hebbende op letter F. Regeering opgedravan het verslag der Commissie der Hollandsche Studiebeur- gen schrijver van
zen, besluit,
. aangezien het uitloven van I)remien onder Volks-gewendsch_te
voor e Jeugwderkben
eraadsbeslmt art. 394 dd. 1 J uni 1886 tot geen resultaat heeft hulpzaam te zijn.
geleid, en aangezien nu door de Ned. Zuid Afrikaansche
Vereeniging een aanbod is gedaan om zoodanige werken in
clat Volksraadbesluit bedoeld, te verschaffen, dat aanbod in
dank aan te nemen, en besluit verder de Regeering op te
dragen om de schrijver van deze werken zooveel mogelijk
behulpzaam te wezen."

VOLKSRAADSBESLUIT 31 JUNIJ 1887.
Art. 393. "De Raad, gelet hebbende op de Regeerings- Proclamatie tegen
missive dd. 28 Mei 1887, B.B. No. 1097/87; op de procla-het ho~den van
. d aann
, b ed oeld ; op Volk sraa d sb esl mt
. art. 37 , dd . 5 loopig
speelhmzen
voormatle
bekrachtigd.
Mei l.l.; besluit, overeenkomstig laatst vermeld besluit, dat
bedoelde proclamatie ]) van kracht zal blijven totdat de
Regeering in a.s. zitting zal hebben voorgelegd een conceptwet, voorziening makende voor de gevallen in meergemelde
proclamatie vervat, en in den geest daarvan, zooals haar bij
deze wordt opgedragen te doen, en totdat de aldus voor te
leggen concept-wet zal zijn bokrachtigd door den Volksraad.
of er in deze nader en anders moge worden beslist."

VOLKSRAADSBESLUIT, 9 JUNIJ 1887.
Art. 516. "De Raad, gelet hebbende op het verzoek van Geen -yrijstelling van
den heer C. J. Minnaar, vervat in zijn memorie van den be.lastmg .aan C. T.
· 1 8 87 , nu aan d e or d e, waann
· h"
2 3 sten Apnl
lJ vraag t li::WlJ"t- Mmnaar toegestaan.
schelding van achterstallige belasting en ontheffing of vermindering van te betalen belasting voor 't vervolg, wegens
zware verwonding in 't jaar 1865 en aanhoudend l~jden
sedert dien tijd, besluit memorialist te antwoorden dat het
den Raad leed doet geen gevolg te kunnen geven aan dit
Yerzoek, naardien een inwilliging daarvan in strijd zou wezen
met de wetten des lands. De Raad besluit evenwel memorialist te melden dat hij, met het oog op de omstandigheid
van dit geval en gedachtig aan zijn voortdurend lijden, de
Regering heeft opgedragen, zooals hij doet bij deze, om
memorialist toe te kennen een bedrag van £30, aan hem te Bedrag van £30
1)

Tegen het houden van speelhuizen. Zie ante Bl.

189.
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worden uitbetaald van wege de Regering, bij overlegging aan
haar van een certificaat van den Laaddrost of van een Veldcornet of V rederegter van het di£Jtrict. waaruit de omstandigheden in de memorie omschreven, ten aanzien van verwonding en van den tegenwoordigen ligchamelijken toestand
van memorialist ten gevolge dier verwonding, duidelijk
blijken."

VOLKSRAADSBESLUIT, 11 JUNIJ 1887.
Besluit te worden
Art. 525. "De Raad,
voorgelegd waardoor P. J. Oosthuijzen, dd. M.
grond
kan inworden
toegekend
stede aan d e or d e, ge1et op d e
van pensioen.

gelet hebbende op de memorie van
\V. Stroom, 25 April 1887, nu
· d'1en mogewensch e1"1
IJ {h e1'd om m
lijk op deze memorie te handelen, zonder in ieder opzicht
te blijven bij de bepalingen tot nu toe gevolgd krachtens de
pensioenwet, besluit de aanhangige zaak uit te stellen totdat
eene te kiezen commissie van drie leden met de Regering
de voorzieningen der wet zal hebben nagegaan, een plan zal
hebben beraamd en nog in deze zitting een concept-besluit
zal hebben opgetrokken en voorgelegd, waarbij indien doenl~jk zoodanige veranderingen worden aangebragt in de wet
als waardoor toekenningen van grond, indien verkozen boven
pensioen, kunnen warden gedaan, en totdat zoodanig
rapport zal zijn aangenomen en goedgekenrd door den
V olksraad."

VOLKSRAADSBESLUITEN, 13 JUNIJ 1887.
Eerstelingfontein als
Art. 534. "De Raad, gelet hebbende op memorie van
subsidie tot het
C.
Coetzee
en J. C. BreiJ'tenbach en anderen, wiJ'k Comatie,
bouwen van een
kerk te Carolina
distrikt Lijdenburg, vragende om zeker stuk grond, Eerstetoegestaan.
ling fontein, gelegen in de wijk Comatie, als subsidie tot

het bouwen van een kerk op het dorp Carolina, besluit aan
de H. E. Regering op te dragen aan het verzoek van memorialisten te voldoen, na gedaan onderzoek."
Wildrand, of ander
stuk grond toegekend aan Ger. Gem.
Wakkerstroorn.

Art. 5'36. '·De Raad gelet hebbende op de memorie van
d
E
K k
d '
en
erw.
er eraa der Geref. Gemeente van Wakkerstroom dd. 25 Februrri 11. nu aan de orde, verzoekende een
stuk grond genaamd Wildrand of een ander besluit aan de
Regeering op te dragen naar gemeld stuk g;ond onderzoek
!e .doen. en hetzelve aan gemelde gemeente toe te kennen
1nd1en d1e grond onbelemmerd is en geregistreerd staat ten
name van het Gouvernement en zoo zulks niet het geval
mo?ht wezen een ander stuk Gouvernementsgrond naar evenredigheid.''
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VOLKSRAADSBESLUITEN, 14 JUNIJ 1887.

Art. 540. "De Raad, gelet hebbende op de memorie van Zeker stuk grond
Ds. Postma en D. E. E. Mare Scriba van den Kerkeraad Goede Verwachting
der Geref. Gemeente te Bethal, vragende een stuk grond, ~~~~!~n~e~~; kerk
genaamd "Goede Verwachting ," tot ondersteuning van hette Bethel.
bouwen eener kerk te Bethel, besluit, de Regeering op te
dragen dit stuk grond toe te kennen, indien geregistreerd
ten name van het Gou vernement, en er geen and ere wettige
verhinderingen in deze bestaan. De Raad besluit deze toekenning te doen ten behoeve van de Geref. Gemeente voor
het geheele district Standerton, naardien hij er niet toe kan
overgaan grond toe te kennen aan meer dan een gemeente
van hetzelfde kerkgenootschap behoorende tot een en hetzelfde district. Deze regel te gelden ook bij alle dergelijke
aanzoeken voor 't vervolg."
A:.·t. 547. "De Volksraad, gelet hebbende op Regeringsmissive, dd. 13 Junij 1887 en Uitv. Raadsbesluit art. 189
van dien datum, met de daarbij voorgelegde memorie van
M. J. Prinsloo, dd. 1 Junij 1887; ,
Besluit aan de HEd. Regering op te dragen en haar te Twee erven Pretoria
magtigen aan 't verzoek van memorialist te voldoen, het aan toegestaan aan Ned.
.
. t wee erven, ech ter Herv. Kerk.
overl at en d e zoo d an1ge
d e HEd . R egenng
niet gelegen in den ouden Botanischen Tuin, aan de gemeente van de N ed. Herv. Kerk af te staan, zooals de Regering best en in het belang van den Staat en voor dat
doel moge noodig oordeelen."

VOLKSRAADSBESLUIT, 15 JUNIJ 1887.
Art. 557. "De Raad, gelet hebbende op de memories Lijn tussch0n Waterthans onder behandeling van B. J. Vorster en 38 anderen, berg en Zoutpans. · Zoutpansb erg, 11 Apn'1 '87 , en van J . A · R ab'e en berg
te worden
d1stnct
vastgesteld.
64 anderen, dd. 29 Maart '87, uit hetzelfde district, besluit
de memories naar de HEd. Regeering te verwij zen en haar
op te dragen zoo spoedig mogelijk de lijn tusschen de districten Zoutpansberg en Waterberg vast te stellen op zoodanige wijze dat de belangen der respectievelijke inwoners
en van het algemeen behoorlijk worden in acht genomen."

VOLKSRAADSBESLUIT, 16 JUNI 1887.
Art. 564. De Raad, gelet hebbende op de memorie van Weg naarBa1berton
. k erk en 20 anderen uit het district LiJ' denburg door
?ontractant
J . 0 • V. N le
Watkms
aangedd. 6 April '87, en op die van A. J. Coetzee en 25 anderen,

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

198

[1887

nomen binnen
redelijken tijd te
worden afgeleverd
enz.

dd. district Lijdenburg van den 18den dier maand, betrek
king hebbende op den toestand van den weg, onder reparatie
door den contractant vVatkins, besluit de Regeering op te
dragen den genoemden contractant aan te schrijven het pad
binnen een redelijken tij d, door de Regeering te bepalen, in
behoorlijke en voldoende orde af te leveren, en hem met dat
doel als een tegemoetkoming voor de daardoor te ontstane
extra kosten, toe te kennen een matig bedr!lg eveneens door
de Regeering te bepalen-.
"De Raad, verder gelet hebbende op de memorie van
den Voorzitter en den Secretaris van de Karner van Koophandel te Barberton, dd. 3 Mei '87, eveneens aan de orde,
besluit memorialisten te melden dat de Regeering reeds tenders voor de reparatie van de wegen in die memorie bedoeld,
heeft aangevraagd."

Besluit aangaande
het dooden van
honden die schade
do en.

Art. 567. "De Raad, gelet hebbende op Uiv. Raadsbesluit art. 193, dd. 15 Juni 1887, 1) en het conceptbesluit
daarin bedoeld, besluit hetzelve goed te keuren met de navolgende veranderingen. In plaats van 't woord "naturellen"
zal gelezen worden "kleurlingen." In plaats van de woorden
"een plaats of locatie" zal gelezen worden "een plaats,
lacatie of plek." De woorden "indien hij die kan vinden,"
in te lasschen tusschen de woorden "den eigenaar of houder" en "van zulk; honden." En eindelijk aan het slot van
het concept het navolgende als eene nieuwe alinea toe te
voegen:
"Door dit besluit wordt de vordering tot vergoeding
van de schade door zulke honden veroorzaakt, niet opgeheven."

Hendriksdal toege-

Art. 569. "De Raad, gelet hebbende op Uitv. Raadsbe-

~:~e::fe g~~~~ef- sluit art. 193, dd. 15 Juni 1887, en op het verzoekschrift
stroom.

daarin vervat, besluit de Regeering te machtigen het daarin
1) Het Uitv, Raadsbesluit luldt als volgt:

"Art. 193 . .Aan de orde, bespreking van de wenschelijkheid dat de
Ed. Achtb. Volksraad een besluit moge passeeren waarin voorziening
gemaakt wordt, voor den overlast door honden aan eigenaren en bewoners
van plaatsen toegebracht. Besloten den Ed, Achtb. Volksraad voor te
stellen het hierbij gaand conceptbesluit te passeeren."
Het bovenbedoeld conceptbesluit luidt als volgt:
"De Volksraad overwegende de groote last en schade in vele geval.
len door honden veroorzaakt, besluit als volgt:
"Indien honden, toebehoorende aan blanken of naturellen verblijvende op eene. plaats of locatie, kwaad doen of schade toebre~gen aan
vee of ander e1gendom van den eigenaar of ~en bewoner dier plaats of
den aang~enzend~ of omliggende plaatsen of aan het wild op zulke
plaatsen ZlCh bevmdend, dan zal de persoon die van zulke honden scl1ade
of last ondervi~dt, het recht hebben, om, na eenmaal den eigenaar of
houder van zulH:e honden aangemaand te hebben den overlast te doen
o:phouden, bij herhaling van overlast, den Veldcornet van het geval kenms te geven. De Veldcornet zal alsdan het recht hebben om die honden te dooden of te doen dooden."
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bedoelde stuk grond Hendriksdal toe te kennen aan de
Geref. Gemeente ten dorpe Potchefstroom, nadat de Regeering zich zal hebben vergewist dat het gemelde stuk grond
het onbelemmerd eigendom is van het Gouvernement; het
nog niet gebleken is goudhoudend te zijn; en de grootte er
van nagenoeg evenredig is aan die van andere stukken
Gou vernementsgrond reeds voor doeleinden als deze toegekend."
VOLKSRAADSBESLUIT, 18 JUNIJ 1887.
Art. 599. "De Raad, gelet hebbende op de memories Ventersdorp als
aan de orde nl.: van A. P. J. CronJ· e en 64 anderen van dorp te procla' en 104 anderen, van R. C. Wilson en '9 an- ~~ ·
J. D. Bosman
deren, alle van Ventersdorp, district Potchefstroom, April '87,
en een andere van A. Roscher, dd. Ventersdorp, 30 April '87,
alle betrekking hebbende op het verzoek om de gronden
bekend als Ventersdorp te verklaren tot een dorp, besluit de
Regering op te dragen om indien mogelijk, na onderzoek
van alle en eenigerlei bestaande kwesties, en na zich bij
transport op het Gouvernement verzekerd te hebben van de
noodige regten, wat betreft voldoenden grond ter oprigting
van de noodige Gouvernementsgebouwen, alsmede van de
vereischte dorpsgronden nu onbewerkt, als anderszins, aan
het verzoek van memoriaJisten te voldoen door Ventersdorp
te proclameeren tot een Gouvernements dorp."

VOLKSRAADSBESLUIT, 20 JUNIJ 1887.
Art. 618. "De Volksraad besluit art. 2 van het concept- Kwalificatie Hoofdvoorstel thans aan de orde aoed te keuren met dien ver- onderwijzer Oplei.. o d e k wal'fi
stan d e cat
1 ea t'1es za l h ebb en dingschool.
1 d e H 001,.i!d on d erWlJzer
en dit artikel in overeenstemming zal blij ven met art. 5
van de Schoolwet No. 1, 1882. II. Bepalingen voor Hooger
Onderwijs."

VOLKSRAADSBESLUITEN, 21 JUNIJ 1887.
Art. 643. "De Volksraad kennis genon2en hebbende Opdracht machvan het rapport der Commissie, benoemd bij Volksraads- tiging aan Regeering
besluit ·art. 529, dd. 13 Juni 1887, 1) keurt hierbij datre spoorweg.
rapport goed en geeft aan de Regeering de opdrachten en
machtigingen, die in dat rapport voorgesteld en aanbevolen
zijn. 1 '
1) In zake de spoorwegconcessie.
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Geen tegenwoordjg
Art. 644. "De Raad gelet hebbende op memories onder
plan spoorwegver- V.R.R. 112/87, V.R.R. 151/87, V.R.R. 170/87, V.R.R. 190/87
bindi:r:g met Kaap- en v.R.R. 215/87 bedoeld onder art. 634 van de notulen,
kolome aan te gaan.
'
b' d'

dd. heden, verzoekende dat er geen spoorwegver In mg moge
plaats hebben met de Kaapkolonie en dat de Delagoabaai
spoorweg moge worden gebouwd, besluit memorialisten te
antwoorden dat de Raad zich vereenigt met het gevoelen
der memorialisten; dat er vooralsnog niet wordt gedacht aan
een spoorwegverbinding met de Kaapkolonie en dat er stappen genomen zijn om het door hen uitgedrukte verlangen
te verwezenlijken."

Art. 646. De Raad, gelet hebbende op de memorie van
R. Ramsay, W. Golden en 110 anderen, verzoekende dat
dorp o£ stad 100 of meer stemgerechtigde burgers bevattende, een eigen vertegenwoordiger moge hebben in den
Volksraad, besluit memorialisten te melden, dat de Raad
naar aanleiding van hull verzoek geen voldoende termen
heeft gevonden om verandering te brengen in de regeling
pas verleden jaar vastgesteld en het den Raad vooralsnog
althans, leed doet geen gevolg te kunnen geven aan hun
verzoek.''

Beginsel dat dorpen
eigen Volksraadslid W.
hebben, afgekeurd. elk

VOLKSRAADSBESLUIT, 22 JUNIJ 1887.
Piet Retief als
district te worden
verklaard.

Art. 653. "De Raad, gelet hebbimde op de memorie
van J. J. Kemp, J. J. Ferreira en 116 anderen dd. Wijk
Piet Retief district Wakkerstroom, April '87, verzoekende
districts verklaring van gemelde wijk, besluit de Regeering
op te dragen aan het verzoek der memorialisten te voldoen
op zoodanige wijze dat er indien mogelijk, met dat doel
geen gronden worden afgesneden van de omliggende districten.
En ook niet van het district Wakkerstroom anders dan die
behoorende tot gemelde wijk."

VOLKSRAADSBESLUITEN, 24 JUNIJ 1887.
Staatsingenieur en
architect benoemd.

Art. 688. "De Raad,· gelet hebbende op de Regeeringsmissive dd. 24 Juni '87 besluit ZHEd. den Staatspresident
te machtigen voor genoemde doeleinden een Ingenieur bezittende ook de bekwaamheden van een Architect, te b~noe
men met een salaris van niet te bovengaande £600 per jaar."
Art. 691. "De
B. J. Erasmus,
·
Middelburg 22
twee of dde politie

Bel?a.lin?betreffende
pNoltitied 1enacren vo.?r van
a ure11en omm1s- ·
aarissen.
tnct

Raad, gelet hebbende op de memorie
F. A. Grobler en 21 anderen dd dis. ,
'
·
April 87, verzoekende toekenninO' van
dienaren van den Veldcornet van °Wijk
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Seijlonsri vier in diens hoedanigheid als Onder-Commissaris,
besluit:
"a. Memorialisten te antwoorden dat het den Volksraad met het oog op de toekenning die hierui t
zou volgen aan alle Commissarissen in het lane~,
niet mogelijk is politie dienaren voor CommiE:saririsen te bezoldigen uit 's lands kas;
"b. doch verder dat de Volksraad heeft goed geacht
de memorie in handen te stellen van de Regeering ten einde door ZEd. Gestr. de Superintendent van N aturellen zoodanige maatregelen te
doen nemen bij wijze van benoemingen van
politie door Onder-Commissarissen als ZEd. Gestr.
moge noodig en menschelijk achten."

VOLKSRAADSBESLUITEN, 27 JUNIJ 1887.
Art. 708. "De Raad, gelet hebbende op de motie Neeth- Nog bestaande artiling-S. W. Burger, thans onder behandeling; gelet hebbende ~rels der Grondwet
op letter f van art. 67 van het Reglement van Orde wat m volgorde te wor.
.
'
den verzameld en
betreft den te volgen weg In zake de verandermg van wetten gepubliceerd.
bij motie; gelet op de wenschelijkheid om vooralsnog geen
opdracht te doen of stappen te nemen wat herziening der
Grondwet bij wijze van toevoeging, verandering of wijziging
betreft, doch aan den anderen kant op de noodzakelijkheid
om de bestaande artikels van de Grond wet zooals van tij d
tot tijd gewijzigd en veranderd, in behoorlijke volgorde achter
elkaar te doen stellen, draagt de Regeering op zulks te doen
en de gewij zigde Grond wet, minstens drie maanden voor
de a. s. gewone zitting ter algemeene informatie te doen
publiceeren, opdat de Volksraad in de gelegenheid moge wezen
gedurende die zitting nader over de zaak te beslissen."
Art. 711. "De Raad, gelet hebbende op Regeeringsmis- Goudrif ot ander
sive dd. heden en daarmede in verband memorie van Utrecht grond toegekend aan
..
.
de kerk te Utrecht.
van W IJ k No. 3, van H. L. N eethhng en anderen, vragende
zeker stuk grond "Goudrif," besluit de Regeering op te
dragen gemelde kerk het gevraagde stuk grond te geven of
een ander stuk grond van gelijke waarde."

VOLKSRAADSBESLUIT, 13 JULIJ 1887.
Art. 1077. "De Raad, gelet hebbende op art. 5 van het Inventarissen van
rapport aan de orde vereenigt zich met de aanbeveling ~ouvernem.ents'
.
'
.
.
d
eigendommen
daarm vervat en draagt de Regeenng op toe te z1en at er in elk Departedoor de respectievelijke ambtenaren behoorlijke in ventarissen ment door ambte.
worden aangelegd van alle roerende Gouvernements eigen-
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dommen voorhanden in elk Departement; zoodanige inventarissen telken jare te vernieuwen, indien noodig te veranderen en ze in te zenden aan zoodanig ambtenaar als de
Regeering goed moge vinden daartoe te benoemen."

VOLKSRAADSBESLUIT, 14 JULIJ 1887.
Kontract tusschen
Regeering en eigenaren Klerksdorp
goedgekeurd.

Art. 1192. "De Raad gelet hebbende op de overeenkomst
gesloten tusschen de REd. Regeering en de heeren B. Swart
en J. Roos, procuratiehouders van de eigenaren van Klerksdorp, en gelet hebbende op het contract 1) door de H. E.
Regeering voorgelegd, besluit het contract goed te keuren en
overeenkomstig gemeld contract te handelen."

VOLKSRAADSBESLUIT, 19 JULIJ 1887.
Plaats Naauwgezet
Art. 1157. "De Volksraad besluit het
toegekend aan Ned. thans aan de orde, goed te keuren." 2)
llerv. Gemeente
'
Middelburg.

Uitv. Raadbesluit,

VOLKSRAADSBESLUIT, 20 JULIJ 1887.
Opdragt aan RegeeArt. 1167. "De Raad, gelet hebbende op Uitv. Raadsring re toekennen besluit art. 220 3) dd. 6 J ulij 1887 besluit zich niet te
van grond b-an oude k
.'
h et voorstel 'van d en HVd
occupanten Wakker- unnen vereemgen met
_(1;
•
1tv.
stroom.
Raad daarin vervat, maar gaat er toe over de Regeering op

u·

te dragen als volgt :
a. De Regeering zal doen opmeten stukken grond van
500 morgen elk van iedere plaats nu geoccupeerd'" door de
personen in het Uitv. Raadsbesluit bedoeld, binnen welko
stukken gronds de werven, landerijen, gebouwen, tuinen on
dergelijke zullen begrepen zijn.
1) Zie Bijvoegsel Staatscourant, 5 October 1887, art. 1090.
2) Het Uitv. Raadsbesluit luidt als vol~t:
Aan de orde: Minute R. 570/87, inhoudende verzoek van den Kerkeraad der Nederd. Herv. of Geref. Gemeente te Middelburg, om toekenning der plaats te Gerlachshoop.
Besloten in plaats van de plaats Gerlachshoop aan den E.A. Volksraad voor te stellen, genoemde gemeente de plaats Nauwgezet, district
Lijdenburg, toe te kennen.
3) Het Uitv. Raadsbesluit lu.idt als volgt:
Art. 220.
Aan de orde: Bespreking vnn een voorstel van den E. A. Volksraad
voor te leggen om de drie of viar oude occl.lpanten een van de 20 vroegere in hot district Wakkerstroom een stuk grond nu dafinitief toe te
kennen.
Besloten, den E. A. Volkr:raad voor te stellen aan die occupanten.
van het jaar 1869 een stuk grond van ongeveer 500 of 600 morgen grond
om hunne woonplaats toe te kennen.
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b. De Regering zal door 3 onpartijdige personen · door
haar te benoemen de waarde van het door die occupanten
tor stand gebracht werk op bedoelde gronden doen taxeeren.
c. De Regeering zal daarop deze stukken van 500 morgen gronds elk, bij publieke veiling doen verkoopen, met
dien verstande, dat ingeval de respectievelijke occupanten
niet de hoogste bieders mogen wezen, de hoogste bieders en
koopers alsdan aan de bedoelde occupanten zullen uitbetalen
de waarde van het werk als vroeger getaxeerd."

VOLKSRAADSBESLUIT, 21 JULIJ 1887.
Art. 1203. "De Raad gelet hebbende op art. 4 van 't Hoofd van 't mijn~
Commissie rapport thans onder behandeling, verzoekende een wezen benoemd.
ambtenaar als hoofd van 't mijnwezen, besluit zich te vereenigen met genoemde aanbeveling en besluit de Regeering
te machtigen genoemden ambtenaar aan te stellen onder een
salaris van £600 per jaar."

VOLKSRAADSBESLUITEN, 27 JULIJ 1887.
Art.. 1302. "De Raad, gelet hebbende op het nu metRegelingen met
enkele wijzigen bekrachtigde voorstel tot wijziging van Wet betrel~ki~g tot 't
· d at k rac h tens d eze goedkeurmg
·
·
verzmm 111
verN 0. 8 , 1 88 5, b es1mt
bu1ten
nieuwen
van't claim
werking zijn getreden de Regelingen betrekking hebbende op licentie en uitnemen
het geval dat een claimhouder verzuimd heeft zijne licentie van delvers of
·
/ / of op d en vervald ag d aarvan, en even- prospecteerclairn
t e vermeuwen
voor
buiten werking
eens dit betrekking hebbende op het aanstellen van verant- gesteld.
woordelijke klerken op publieke del verijen, rechtsgeldig en
van kracht verklaard door den Volksraad bij art. 37 van de
besluiten van den 5den Mei 11., en besluit verder dat krachtens deze zelfde goedkeuring buiten werking zijn getreden de
Regelingen betrekking hebbende op het laten uitnemen en
daarna houden van een delvers of prospecteer claim door
middel van een procuratiehouder, rechtsgeldig en van kracht
verldaard door den Volksraad bij art. 68 van de besluiten
van den 1Oden Mei 1887."
Art. 1305. "De Raad besluit eenparig memoria2isten teNaauwere ver,aenimelden dat de Raad zich voorstelt hun verzoek indiE:n mo~re- ging tusschen
· ver d ere overwegm.g
·
t. e neme~. en d a1i h''IJ nu
' z.
0. Vrijstaat en
l lJ.. k 1a t er In
A, Republiek
reeds stappen genomen heeft om 1nd1en doenhJk een naauwore wenschelijk vorvereeniging tut3schen den 0. Vrijstaat en de Z. A. R13publiek klaard.
tot stand te b:cengen, zooals hun zal blijken uit het 2de gedeelte van het Commissie rapport goedgekeurd door den
Volksraad bij art. 442, van den 3den J unij 1887, waarvan
afschriften zullen word en toegezonden a an memorialisten."
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Voorscbriften aan·
Art. 1311. "De Volksraad overwegende de wenschelijkheid
gaande persoonlijke om duidelijke voorschriften te geven omtrent het heffen van
bijdragen.
de persoonlijke bijdragen, ·besluit:
"Alle mondige mannel~jke personen betalen de persoon-

lUke bijdrage van 10s. (ti.en) schillings Sterling per jaar,
uitgezonderd:
a. Zij, die eigenaren zijn van 2 (twee) ofmeer eigendomsplaatsen.
b. Zij, die eigenaar zijn van 3 (drie) of meer onbebouwde erven.
c. Zij, die eigenaren zijn van minstens twee onbebou wde erven en tevens minstens een eigendomsplaats.
d. Zij, die eigenaar zij n van een of me er leeningsplaatsen.
e. Zij die aan recognitie, belasting op grond, hetzij
eigendomsplaatsen, hetzij leeningsplaatsen, hetzij
erven of deelen daarvan, betalen in het geheel
eene som van minstens £1 10s (een pond tien
shillings Sterling) per jaar.
2. "Onder plaats of erf wordt in dit besluit ook bogrepen een gedeelte van een plaats of erf, indien op dat gedeelte belasting wordt betaald als op een geheel."

VOLKSRAADSBESLUIT, 28 JULIJ 1887.
Stuk grond toegeArt.
kend aan kerkeraad stem van
Standerton.
art. 257'

1330. "De Raad vereenigde zich met de enkele
den heer de Villiers tegen met Uitv. Raadsbesluit
dd. 25 J ulij '87 ." 1)

VOLKSRAADSBESLUIT, 29 JULIJ 1887.
Art. 1, wet No.
1886, Raad van
Examinatoren
gewijzigd.

Art. 1344. "De Raad, gelet hebbende op de Regeeringsmissive van den 27sten Julij 1887, thans aftn de orde, den
Volksraad wijzende op de noodzakelijkheid om voorziening
te maken ten gevolge van het bedanken van den E. A.
Hoofdrechter om deel te nemen aan de werkzaamheden van
den Raad van Examinatoren; gelet hebbende op art. 1 van
1) Het Uitv. Raadsbesluit luidt als volgt:
Art. 257.
Aan de orde: Minute R. J464/87, inboudende verzoek van den Achtb.
Kerkeraad van Standerton om toekenning van de plaats "ldalia" No. 493,
gelegen in de wijk Piet Retief, district Wakkerstroom voor kerkelijke
doeleinden.
Besloten de gevraagde plaats niet toe te kennen, maar aan den E.A.
Volksraad voor te stellen de Regeering te machtigen aan dezen Kerkeraad een stuk grand toe te kennen evenredig aan de stukken aan andere
gemeenten toegekend."

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

1887]

205

de wet, "tot het daarstellen van een Raad van Examinatoren"
en de wenschelijkheid inziende om tengevolge van het bedoelde bedanken een wijziging te brengen in het genoemde
artikel, besluit de Regeering op te dragen genoemd art. 1 in
dier voege te wijzigen dat in plaats van den E. A. Hoofdrechter ex-officio een ander geschikt persoon, hetzij ex-officio
of niet, kan worden aangesteld en die benoeming te do en;
beide wijziging van art. 1 en benoeming bekrachtigd te worden door den Volksraad in zijn a. s. zitting."

VOLKSRAADSBESLUIT, 30 JULIJ 1887.
Art. 1366. "De Raad vereenigde zich met de enkele Opdracht aan
stemrnen van de heeren Mare, S. \V. Burger en Badenhorst R~geering om in
tegen met Uitv. Raadsbesluit art. 271 dd. 29 J ulij 1887 en drmg~nd.e gevallen
..
.
'
'
voorz1enmg te
nam hiJ aldus het daarm opgenomen Concept Volksraads- maken enz.
bestuit 1) als het besluit van den Volksraad aan."
1) Het eoncept-besluit luidt als volgt:

Besloten aan den E. A. Volsraad voor te stellen evenals in 1886 het
navolgend besluit te passeeren:
"De Volksruad besluit de Regeering te machtigen en op te dragen
voorzieningen en regelingen te maken ten aanzien van alle zaken waarvoor door den Volksraad geen voorziening is gemaakt en van zoo dringenden aard zijn dat zij niet kunnen blijven liggen tot de volgende zitting van den Volksraad en dat dergelijke regelingen kracht van
wet zullen hebben tot nadere beslissing van den Volkraad.
De Regeering zal daarvan rapport doen in de eerstvolgende zitting
van den E. A. Volksraad.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

~ ~zk· e
tjt'r/{'aua
//,IU..,-, CUr

Lu

t.- ·

~.
I

it;

./y //Ju, 'J

2_ /(

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2016.

