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ORDONNANTIE 

TOT VASTSTELLING VAN HET WETBOEK VOOR DEN ORA~JEVRIJSTAAT. 

(No. 16-1891.) 

DE V olksraad, overwegende dat door hem aan eene Commissie werd op
gedragen de bestaande wetten en ordonnantien van den Staat bijeen 

te zamelen en te rangschikken, waaraan nu is voldaan; bepaalt :-

1.-Dat het Wetboek, door die Commissie bijeenverzameld en gerang
schikt, na te zijn herzien, herdrukt en, volgens' de voorschriften der Consti
tutie, gepubliceerd in de Gouvernements-Oourant, als bevattende de wetten en 
ordonnantien van den Raad tot en met dit jaar 1891 inbegrepen, zal zijn, en 
beschouwd en genomen worden te zijn, het wetboek van den Oranjevrijstaat, 
waaraan in alle. Gerechtshoven en daarbuiten, de autoriteit van "W etboek 
van· den Oranjevrijstaat," vervangende de tot nu toe gebruikte ordonnantie
boeken, zal moeten worden toegekend. 
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INHOUD. 

VERDRAG TUSSCHEN SIR GEORGE RUSSELL CLERK EN DE 
REPRESENTANTEN VAN DEN ORANJEVRIJSTAAT, VAN 
23 FEBRUARI 1854. 

DE CONSTITUTIE. 

WETTEN VAN DEN STAAT:-
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ARTIKELEN VAN VERDRAG TUSSCHEN SIR GEORGE RUSSELL· 
CLERK EN DE REPRESENTANTEN VAN DEN 

ORANJEVRIJSTAAT. 

A. RTIKELEN van verdrag ingetreden tusschen Sir GEORGE RussELL CLERK, 
Ridder Commandant van de W elEd. Orde van het Bad, Harer 

Majesteits Speciale Commissaris· voor het schikken en vereffenen van de zaken 
van het Oranjerivier-Grondgebied, ter eene zijde; en de ondergemelde Repre-. 
sentanten, gemachtigd door de ingezetenen van geilleld grondgebied: -

VOOR HET DISTRICT VAN BLOEMFONTEIN: 

Georg Frederik Linde, Gerhard us Johannes du Toit, Jacobus Johannes Venter, 
Dirk Johannes Kramfort. 

VOOR HET DISTRICT VAN SMITHFIELD: 

J osias Philip Hoffmann, Hendrik Johannes Weber, Petrus Arnold us Human, 
Jacobus Theodorus Snijman, P. van der Walt (absent op verlof). 

VOOR SANNAH1S POORT: 

Gert Petrus Visser, Jacobus Groenendaal, Johannes Jacobus Rabie, Esaias. 
Regnier Snijman, Chari Petrus du Toit, Hendrik Lodewicu~ du Toit. 

VOOR HET DISTRICT VAN WINBURG: 

Friederic Pieter Schnehage, Matthys Johannes Wessels, Cornelis Johannes 
Fredrik du Plooij, Fredrik Petrus Senekal, Petrus Lafras 1\tloolman,. 
Johan Izaak Jacobus Fick. 

VOOR HET DISTRICT VAN HARRISMITH: 

Paul Michie! Bester, Willem Adrian van Aardt, Willem Jurgens Pretorius, 
Johannes Jurgen Bornman, Hendrick Visser (absent op verlof),, 
Adrian Hendrik Stander, ter andere zijde. 
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4 VERDRAG., 23 FEB. 1854. 

Vflrklaring van 1.-Hare Majesteits Speciale Commissaris, in het aanvangen 
IOnafhankelijkheid d t h t d 1 · d l"k h t G t van uen dranje- van een ver rag, me e oe e1n e lJ e ouvernemen van 
vrijstaat. het Oranjerivier-Grondgebied over te dragen aan de Afgezanten 

gemachtigd door de ingezetenen hetzelve te ontvangen; W aar
borgt, aan de zijde van Harer Majesteits Gouvernement de 
toekomstige onafhankelijkheid van dit grondgebied en deszelfs 
Gouvernement; en dat, na het volmaken van alle noodzakelijke 
vooruitverrichtingen voor het overmaken van hetzelve tusschen 
Harer Majesteits Specialen Commissaris en gemelde Afgezanten, 
de inwoners van het Grondgebied zullen vrij zijn; en dat deze 
onafhankelijkheid, zonder onnoodig verzuim, bevestigd en be
krachtigd zal worden door een geschrift van zulken vorm en 
inhoud, als door Hare Majesteit zal goedgekeurd worden; 
eindelijk de ingezetenen vrijsprekende van hunne onderdanigheid 
aan de Britsche Kroon; en ze verklarende in alle opzichten 
geheel en al een vrij en onafhankelijk volk; en hun Gouverne
ment voortaan te worden beschouwd en behandeld als een vrij 
en onafhankelijk Gouvernement. 

Britsch Bondge- 2.-Het Britsche Gouvernmnent heeft geen bondgenoot-
nootschapmetNa- · d N 0 h .!' f 

rturellen,enwensch schap met een1ge van e aturellen pper 001.aen o stammen 
om dat aan togaan, ten N oorden van de Oran1' eri vier uitgezonderd met het Griqua 
·@utkend. , ' 

Opperhoofd Kapitein Adam Kok; en Harer Majesteits Gouverne-
ment heeft geen wensch of meening, in het toekomende, in te 
treden in eenige Traktaten, die nadeelig voor de belangen van 
bet Oranjerivier-Gouvernement kunnen zijn. 

Aangel~genheden 3.-Met betrekking tot het Traktaat bestaande tusschen het 
1ten opzwhte van . . . 
AdamKo~endiens Bntsche Gouvernement en het Opperhoofd Kap1tmn Adam Kok, 
Grondgebied. zijn eenige veranderingen daarvan noodzakelijk. Tegenstrijdig 

met de voorzieningen van dit Traktaat, heeft het verkoopen van 
land in het onvervreemdbaar grondgebied dikmaals plaats ge
vonden, aldus het voornaamste oogmerk van het Traktaat uit 
het oog verliezende. Harer Majesteits Gouvernement is daarom 
van meening om alle hinderpalen uit den weg te ruimen die 
strekken kunnen om de Griquas te beletten hunne landen te 
verkoopen; en maatregelen zijn nu in toebereiding om alle ge
makkelijkheid te verschaffen voor zulke verrichtingen; het 
Opperhoofd Adam Kok voor zich zelf hebbende dezelve goed
gekeurd en bekrachtigd; en met betrekking tot de verdere 
veranderingen, spruitente uit de voorgestelde herziening van de 
aangelegenheden met Kapitein Adam Kok, die het gevolg zijn 
van voormelde verkoopingen van grond in het Onvervreemdbaar 
Grondgebied van tijd tot tijd gedaan tegenstrijdig met de voor
zieningen van het Maitlandsche Traktaat, is het de meening van 
Harer Majesteits Speciale Commissaris, persoonlijk, zonder on
noodig verzuim, de zaken van Griqualand in te richten op een 
stelsel voegzaamlijk aan de rechtvaardige verwachtingen van 
alle partijen. 
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VERDRAG, 23 FEB. 1854. 5 

4.-Na het terugtrekken van Harer Majesteits Gouver- Vroeger BritseJl~ 
h t 0 • · · G d b" d l h · onderdanen onge-nement van e ranJenv1er- ron ge 1e , za et n1euwe 11toord te blijven 

Gouvernement niet eenige kwelachtige handelwijze toelaten binnen de~ Staat. 

tegen zulke van Harer Majesteits tegenwoordige onderdanen 
achterblijvende binnen het Oranjerivier-Grondgebied, die voor-
maals mogen hebben gefungeerd onder Harer Majesteits 
gezag, wegens eenige handelingen door zulke personen wettig 
gedaan, volgens de wet zooals dezelve werd uitgeoefend ge-
durende de occupatie van het Oranjerivier-Grondgebied door 
het Britsche Gouvernement, en zulke personen zullen wordep. 
beschouwd als gewaarborgd door het nieuwe Oranjerivier
Gouvernement in het bezit van hunne eigendommen, alsook 
met opzicht tot diegenen van Harer Majesteits tegenwoordige 
onderdanen die mogen verkiezen terug te keeren onder Harer 
Majesteits Oppergezag, liever dan blijven wonen alwaar zij 
tegenwoordig zijn onder het Oranjerivier-Gouvernement, al-
waar zij onderdanen van gemeld Gouvernement zullen zijn: 
zulke personen zullen volle recht en gelegenheid genieten 
tot het verkoopen en transporteeren van hunne eigendommen, 
mits dat zij zouden begeeren op eenigen later volgenden 
tijd, binnen drie jaren na den datum van deze Conventie, het 
grondgebied onder het Oranjerivier-Gouvernement te verlaten. 

5.-Harer Majesteits Gouvernement en het nieuwe Gou- Wed~rzijdscheu~t-
d 0 . . . ll b" h lever1ng van rols-vernement van e ranJerivler, zu en 1nnen unne respec- dad!gers; en ge-· 

tieve grondgebieden, wederzijds hun uiterste vermogen aan- ~~~1~~n~an rech1l

wenden om kwaad voor te komen en den vrede te bewaren 
door het opvangen en overleveren van alle misdadigers die 
ontsnapt zijn of die vluchten van het gerecht, aan beide 
zijden van de Oranjerivier; en de Rechtbanken, zoowel 
die van het Britsche als die van het Oranjerivier-Gou-
vernement, zullen wederzijds open en dienstig zijn voor 
alle wettige processen van de ingezetenen van beide grond-
gebieden; en ook alle dagvaardingen voor getuigen weder-
zijds gestuurd over de Oranjerivier zullen achtergeschreven 
en bekrachtigd worden door de Magistraten van de beide 
Gouvernementen respectievelijk, om zulke getuigen te doen 
compareeren, wanneer en alwaar zij vereischt worden, aldus 
aan de Maatschappij ten noorden van de Oranjerivier alle 
assistentie verscha:ffende van de Britsche Rechtbanken, ter-
wijl ter andere zijde, verzekering wordt gegeven aan zulke 
Koloniale kooplieden en handelaren die natuurlijk in crediet-
transactien hebben ingegaan in het Oranjerivier~Grondgebied 
gedurende de occupatie van hetzelve door het Britsche Gou-
vernement, en aan dewelken in vele gevallen geld schuldig 
is, alle gemakkelijkheid voor het invorderen van hunne wet-
tige aanspraken bij de Rechtbanken van het Oranjerivier
Gouvernement ; ·· en Harer Majesteits Speciale Commissaris 
zal het aannemen van zoodanige wederzijdsche voorrechten 
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6 VERDRAG, 23 FEB. 1854. 

door het N atalsche Gouvernement recommandeeren in des
zelfs betrekkingen met het Oranjerivier-Gouvernement. 

Ambtel\ike Certi- 6.-Certificaten uitgegeven door wettige ambtenaren, 
licaten wederzijds 1 · d K 1 · b 'tt' H M · · l .erkend. zoowe In e o onie en ezi Ingen van are aJesteit, a s 

in die van het Oranjerivier-Grondgebied, zullen worden be
schouwd als volkomen krachtig om erfgenamen van wettige 
huwelijken, alsook legatarissen, te gerechtigen hunne erfpor
tien en legaten te ontvangen binnen de rechtsgebieden, zoo
wei van het Britsche als van het Oranjerivier.,..Gouvernement. 

Slavernij niet ge- 7.-Het Oranjerivier-Gouvernement zal geene slavernii 
duld. u 

of slavenhandel toelaten binnen zijn grondgebied ten noorden 
van de Oranjerivier, als tot hiertoe. 

Ammunitie en in- 8.-Het Oranjerivier-Gouvernement zal vrijheid hebben 
voerbelastingen. zijn voorraad van ammunitie in te koopen binnen eenige 

Britsche volksplanting of bezitting in Zuid-Afrika, onderhevig 
aan de wetten ingericht en geschikt voor het verkoopen en 
transporteren van ammunitie binnen zulke Kolonien en be
zittingen, en Harer Majesteits Speciale Commissaris zal aan 
het Koloniale Gouvernement recommandeeren dat voorrechten 
van een uitgebreider karakter gegund worden wegens invoer
belastingen aan het Oranjerivier-Gouvernement; deze zijnd~ 
maatregelen met betrekking tot dewelke het gerechtigd is 
behandeld te worden ~et alle toegevendheid, als men in 
aanmerking neemt 'deszelfs bijzondere ligging en afgelegen
heid van de zeehavens. 

Britsch Consulop 9.-Ten einde wederzijdsche gemakken en vrijheid te 
d~ grenzen. b d h d l . . l . d B . h evor eren voor an e aren en reizigers, zoowe In e ntsc e 

bezittingen als in die van het Oranjerivier-Gouvernement, 
en terwijl het de vurigste begeerte van Harer Majesteits · 
Gouvernement is dat eene vriendelijke onderhandeling tusschen 
deze grondgebieden zoude standhouden, en bevorderd worden 
door alle verstandige schikkingen, zal een Agent of Consul 
ter zijde van het Britsche. Gouvernement geplaatst worden 
binnen de Kolonie nabij de grenzen, aan wien zal opgedragen 
worden speciaallijk de zorg van deze belangrijke onderwerpen, 
en tot wien toegang altoos door de ingezetenen, aan beide 
kanten van de Oranjerivier genoten kan worden, om raad 
en informatie wanneer omstandigheden zulks zullen vereischen. 

Aldus gedaan en geteekend te Bloemfontein, den Drie:.. 
en-Twintigsten Dag van Februari, Een Duizend Acht Honderd 
Vier-en-Vijftig. · 

GEORGE RUSSELL CLERK, K.C.B., 
Harer Majesteits Speciale Commissari~. 

JOSIAS PHILIP HOFFMAN, President. 
GEORG FREDRIK LINDE. 
G. J. Du TOIT, Veldcornet. 
J. J. VENTER. 
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CONSTITUTIE VAN DEN ORANJEVRIJSTAAT. 

HOOFDSTUK I. 

BURG ERSCHAP. 

Afdeeling 1.-Hoe Burgerschap verkregen wordt. 

1.-Burgers van den Oranjevrijstaat zijn :- Wie Burgers zi.Jn. 

(A). Blanke personen, zoowel v66r als na 23 Februari 1854 
binnen het grondgebied van den Staat uit inwoners ge-
boren; 

{B). Blanke personen die het burgerrecht verkregen hebben, 
onder de bepalingen der Constitutie van 1854, of de 
gewijzigde Constitutie van 1866; 

{c). Blanke personen die een jaar in den Staat hebben ge
woond, en vast eigendom op hunnen naam geregistreerd 
hebben ter waarde van minstens honderd vijftig pond 
sterling; 

{D). Blanke personen die drie achtereenvolgende jaren in den 
Staat hebben gewoond, en eene schriftelijke belofte van 
trouw aan den Staat en gehoorzaamheid aan de Wetten 
hebben afgelegd, waarop hun een certi:ficaat van burger
schap zal worden uitgereikt door den Landdrost van het 
district, alwaar zij zich ter woon hebben gevestigd; 

(E). Civiele en Rechterlijke Ambtenaren, die v66r het aan
vaarden hunner betrekking den eed van trouw aan den 
Staat en deszelfs wetten hebben afgelegd. 

Afdeeling 2.-Hoe Burgerschap verloren wordt. 

Het burgerschap van den Oranjevrijstaat wordt verloren Hoe Burgerschap 
door:- · verloren wordt. 

(A). Het verkrijgen van burgerschap in een vreemd land; 
(B). Bniten toeste1nming van den Staatspresident zich in 

vreemde krijgsdienst te begeven, of openbare bedieningen 
aan te nemen, welke door 'een vreemde regeering zijn 
opgedragen ; 

(c). Het buiten 's lands vestigen van woonplaats, met het 
kennelijk oogmerk om niet in dezen Staat terug te keeren. 
Dit oogmerk zal beschouwd zijn te worden uitgedrukt 
wanneer men voor langer dan twee jaren zich in een 
vremnd land vestigt. 
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12 CONS'l'I'l'U'l'IE. 

HOOFDSTUK II. 

BURG ERDIENS'l'. 

Onde1·hevi~heid 2.-Alle burgers, zoodra zij den vollen ouderdom van 
aan Burgerd.Ienst. zestlen jaren bereikt hebben, en allen die op lateren leeftijd 

het burgerrecht verkrijgen, zijn verplicht hunne namen te 
doen inschrijven bij den V eldcornet onder wien zij hunne 
woonplaats hebben, en zijn tot den vollen ouderdmn van 
zestig jaren onderworpen aan burgerdienst. 

HOOFDS':eUK III. 

KW ALIFICATIE VAN S'l'EMG ERECH'l'IG DEN.* 

Stemrechtopzich- 3.-Alle burgers die den ouderdom van achttien jaren be-
tensVeldcomman- "k h bb ·· ·b c1 h · £ h ttanten en Veldcor- rm ~t e en, ZlJn evoeg tot et lntoe enen van et stem-
netten. recht tot verkiezing van Veldcommandanten en Veldcornetten. 
Stemrechtopzicl~- 4.-Bevoegd tot het kiezen van Leden van den Volksraad 
tens Staatspres1- d a ·a ·· 11 c1 · · b dent en Volksraads- en van . en otaatspres1 ent zun a e meer erJange urgers:-
le<len. ( ) D" . d S b .. A . 1e 1n en taa t ge oren zun ; 

(n). Die onbelast vast ~end?m ten hunnen namen geregis-· 
treerd hebben ter waarue~van minstens een honderd en 
vijftig pond sterling; 

(c). Die huurders zijn van vast eigendom, hetwelk een jaar
lijksche huurwaarde heeft van minstens zes-en-dertig pond 
sterling; 

(D). Die een vast jaarlijksch inkomen hebben van minstens 
twee honderd pond sterling; 

(E). Die eigenaar zijn van roerende goederen tot eene waarde 
van minstens drie honderd pond sterling, en minstens. 
drie jaren in den Staat hebben gewoond. 

HOOFDSTUK IV. 

PLICHTEN1 MACHTEN, ENZ., VAN DEN VOLKSRAAD. 

Volksraadhoogste,f=- 5.-Het hoogste Wetgevend Gezag bernst bij den Volks
Wetgevend.Gezag. raad. 

Sam.enstelling; 6.-Deze Raad zal bestaan nit een lid van elk Veldcornet-
kiezing van leden. schap der onderscheidene districten en nit een lid van elke 

hoofdplaats van een district. Deze Raad wordt gekozen bij 
meerderheid van stemmen door de stemgerechtigde inwoners 
van elke wijk en van elke hoofdplaats van een district.** 

* Zie Hoofdstuk XXVI van het W etboek. 
** Zie ook Hoofdstuk XXVII van het Wetboel{. ~ ~ 
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CONSTITU'riE. 13 

7.-Tot Lid van den Volksraad is verkiesbaar iedere burger; Wieverkieshaaris 
.die nimmer door eenigen jury aan misdaad schuldig is verklaarc1, 
niet bankroet of insolvent verklaard is, binnen den Staat zijne 
vaste woonplaats en den ouderdom van minstens vijf-en-
twintig jaren heeft, alsmede onbelast vast eigendom bezit ter 
waarde van minstens vijf honderd pond sterling. 

8.-Een Lid van den Raad houdt OIJ zulks te ziin in een Wann~er men __ op-
·der 1 d ll u houdt hd te zun. vo gen e geva en:-

(A). Indien hij gedurende twee achtereenvolgende jaarlijksche 
zittingen verzuimt in den Raad op te komen; 

(n). Ingeval hij een of 1neer der · bevoegdheden verliest als 
vereischt in Artikel 7. 

9.-De Leden van den Volksraad worden voor vier achter- 'fijd van lhlmaat-
1 d . l .. b'' h f a· d schap. -eenvo gen e Jaren ge \:Ozen en z:un :u · unne a tre .1ng we. er 

verkiesbaar. De helft zal om de twee jaren aftreden, en de 
eerste helft bij het lot geregeld worden. 

10.-De Volksraad kiest in zijne jaarlijksche vergaderingen ~iezingvan Voor-
eenen V oorzitter uit zijne eigene led en. · . zltter. 

11.-De Voorzitter van den Volksraad zal, bij staking Beslissemle stem. 
van stemme:n, beslissen. 

12.-Twaalf Leden zullen een quorum uitmaken. Quorum. 
- 13.-De Volksraad maakt de wetten reg·elt het bestuur J.3e-:oegd?-:eden en ! · ' Z1ttmgstud. ! 

..en financien des lands, en zal te dien einde eenmaal 's jaars 
{te weten op den eersten Maandag van l\1ei) te Bloemfontein 
vergaderen. 

14 -De Voorzitter zal naar bevind van zaken den Raacl Bijee~roepencloor 
• ' • ? Voorz1tter . 

.extra kunnen bijeenroepen. 
15.-De wetten door den Volksraacl gemaakt zn.llen twee Promulga~ie en bekendmak1ng <lor 

maanden na de afkondiging kracht van wet hebben, en door vastgestelde wet-
den V oorzitter of door den Staatspresident geteekend worden; ten. 
behoudens het recht van den Raad om i1i bijzondere omstandig-
heden eene kortere of langere tijdsbepaling vast te stellen; zul-
lende de Raadsleden elk voor zich zoo veel mogelijk de gemaakte 
wetten aan hun eigen publiek bekend en duidelijk maken. 
-- 16.-In zaken van insolventie, of indien eenig lijfstraffelijk st!~~!t~1~~id:~ 
vonnis teO"en den Staatspresident uitgesproken wordt, zal de wegens iKsolventie 
V k db h d l''k k f · of lijfstraffelijk ol ~sraa em da e :u_ ~ ~unnen a z~tten·. vonnis. 

17.-(A). De Volksraad zal het recht hebben om den Staats- r~~d.ht ~:- v~~k:; 

lJresiden:t en publieke ambtenaren te oordeelen over lands- staatspresidenten 
.• c1 h . d c1 Ambtenaren te verraad, omkooper:u en an ere ooge filS a en. oordeelen en ze af 

{n). De Staatspresident zal niet veroordeeld worden zonder te zetten. 
te toestemming van drie tegen eyn van de tegenwoor-
dige leden:. 

{c). Hij zal niet veroordeeld worden zonder dat de voile Raad 
tegenwoordig is, of ten minsten zonder dat behoorlijke 
bekendmaking gegeven worde, om al de leden in . de 
gelegenheid. te stellen tegenwoordig te zijn. 
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(D). 

(E). 

(F). 

(G). 

CONSTITUTIE. 

Indien een quorum bijeengeroepen en eenparigiijk van 
opinie is, dat de Staatspresident aan een van bovenge
meide misdaden schuidig staat, zullen zij de macht bezitten 
om hem dadeiijk te suspendeeren, en provisioneeie 
schikkingen te maken om de piichten van zijn ambt 
voort te zetten. Maar in dat gevai zullen zij verpiicht zijn 
den geheeien Raad bijeen te roepen om hem te oordeeien. 
De Leden van den V olksraad zullen hunnen eed afleggen 
bij den aanvang van gemeide onderzoekingen. 
In het gevai dat de Staatspresident zou komen te sterven,. 
of dat hij voor zijnen post zou bedanken, of daarvan 
ontsiagen worden, of ter verrichting van zijn ambt onbe
kwaam wordt, zai de V oiksraad gemachtigd zijn om een 
of meer personen aan te stellen om in zijne piaats te 
ageeren, totdat zuike ombekwaamheden niet meer 
bestaan, of een ander Staatspresident gekozen wordt.* 
Het vonnis van den V oiksraad in zuike gevallen zai zich 
niet verder uitstrekken, dan tot afzetting van hun ambt, 
en tot onbekwaam-verkiaring om eenigen post onder het 
Gouvernement ooit weder te bekieeden. Maar de personenr· 
zoo gevonnisd, Z1lllen niettemin biootstaan om voigens 
de wet geoordeeid te worden. 

Zijn rech t van 18.-De Voiksraad behoudt het recht om de kiesiijsten van 
onderzoekderkies- L l d V Ik 1 If t d k t ki lijsten. ec en voor en o sraac ze e on erzoe en, en e ver aren 

of de Leden behooriijk en wettigiijk gekozen zijn geworden 
of niet. 

Notulen zijner 19.-De Voiksraad zai geregeide Notuien zijner verrich--
verrichtingen. tingen doen houden, en van tijd tot tijd dezeive pubiiceerenr 

uitgenomen zoodanige artikeien die naar hun oordeei moesten 
teruggehouden worden. 

Aantse.kening van 20.-De toestemming en afkeuring der onderscheidene 
stemming op ver-I d · k · d t I zoek. e en over een1ge westie stemmen e moe en op ver angen 

van een-vijf de deei der tegenwoordige I eden in de notuien · 
opgeteekend worden. 

Zitt_ing als .. regal 21.-Het pubiiek zai toegeiaten worden, de raadpiegingen 
pubhek te zyn. d V Ik d b"" t t I d . h . van en o sraa lJ e wonen, en no u en er verrw tingen 

te nemen, uitgenomen in bijzondere gevallen, waarbij het ge
heim noodzakeiijk is. 

Recht van -pu- - 22.-De Voiksraad zai geene wetten maken het recht van 
blieke ver~adermg d · b I tt d · h a· d en memonaliseren e 1nwoners e e en e om z1c vre 1g te verga eren, en om 
onbelemmerd. het Gouvernement te memoriaiiseren, om eene verheiping van 

bezwarenissen of eenige verandering in eenige wetten te ver
krijgen. 

Godsdienst en 23.-De bevordering van godsdienst en onderwiis is een Onderwijs. <J 

onderwerp van zorg voor den V oiksraad. 
Ondersteuningder 24.-De Nederduitsch Gereformeerde Kerk zai door den 
~ed. Geref. Kerk. V oiksraad bevorderd en ondersteund worden. 

* Zie ook Artikel 7 van Hoofdstuk XXIV van het Wetboek. 
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CONSTITUTIE. 15 

25.-De Volksraad zal de macht hebben ter bescherming B~ger- ~f'Com
en veiligheid van dit land, om een burger- ot commando-wet man o-we· 
te passeeren . 

..c::- 26.-Nadat deze Constitutie :finaal zal ziin vastgesteld Hoe c.?D:stitntie 
• • V ' kan gewl,)zlgd wor-

zal er geene verander1ng 1n dezelve kunnen gemaakt worden, den. 
buiten de toestemming van drie-vierden van den Volksraad; 
en voordat er eene zoodanige verandering zal kunnen gemaakt 
worden, zal er eene meerderheid van drie-vierden der stemmen 
voor dezelve in twee achtereenvolgende jaarlijksche zittingen 
moeten plaats hebben. 

27.-De Volksraad zal de macht hebben om belastingen Opl.eggingvanBe-. · . lastmg; Maatrege-
op te leggen of te verm1nderen, om de pubheke schulden te ~en voor Verdedig-
betalen; en om voorzorg te maken ter algemeene verdediging u!l~ o~:z~men van 
en generale welvaart van den Staat; desgelijks ook geld op 
het crediet van den Staat op te nemen en over Gouverne
tnentseigendom te disponeeren. 

HOOFDSTUK V. 

PLICHTEN, MACHTEN, ENZ., VAN DEN PRESIDENT.* Staatspresident 
28.-Daar zal een Staatspresident zijn. te z~n .. 
29.-De Staatspresident zal door de stemgerechtigde bur- st~~t8s~~~s1ae;t~n 

gers gekozen worden; echter zal de V olksraad een of meer 
personen tot die keuze aanbevelen. ** 

30.-De Staatspresident zal voor vijf jaren aangesteld vt£j!!:~.ing voor 
worden, en zal bij aftreding weder verkiesbaar zijn. 

31.-De Staatspresident zal het hoofd van het Uitvoerende v!e~~!~ a!:a:r~~ 
Gezag zijn. Het toezicht van aile publieke departementen, Pnblieke Departe
en de uitvoering en regeling van aile zaken in betrekking men ten. 
met publieke diensten, zuilen aan den President zijn toever-
trouwd, die aan den V olksraad verantwoordelijk zal zijn, en 
wiens handelingen of verrichtingen aan appel voor den Volks-
raad onderhevig zuilen zijn. 

b 
3k2.-De Sdtaa.tspresidendt zal

1
zoo dikdwijlds.mo~elijk d

1
e dorhp~n d~;;e~l!E~:~~te!~ 

ezoe en, en e 1nwoners erze ve en es 1stncts ge egen md 
· geven hunne belangen op de dorpen voor te brengen. 

33.-De Staatspresident zal in de jaarlijksche vergaderingen 1.JaarlijksBc.~ ver-
a ag. - IJWOnen 

van den Volksraad verslag doen van den staat des lands en v!i'n. Volksraads-
der publieke dienst, zal denzelven met raad en advies dienen, zittmgen. 
en, indien noodig, wetsontwerpen ter tafel leggen, zonder 
echter over dezelve stem te mogen uitbrengen. 

34.-De Staatspresident zal den Volksraad ook extrak~~aV~lke:!~e:J 
kunnen bijeenroepen. extra bijeenroepen. 

35.-De Staatspresident zal de macht hebben, om aile Kan Ambtenaren 
l d. . d bl" k k ll d" aanstellen. e 1ge posten 1n e pu 1e e antoren op te vu en 1e open 
zuilen vallen tusschen de tijden der vergaderingen van den 
V olksraad, onderworpen aan de bekrachtiging van dat lichaam. 

* Zie ook Hoofdstnk XXIV van het Wetboek.-
** Zie ook Artikel 12 van Hoofdstuk XXVII v'an het Wetboek. 
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Kan Ambtenaren 
suspendeeren. 

16 OONSTI'l'UTIE. 

36.-De Staatspresident zal het recht hebben om publieke 
ambtenaren te suspendeeren. 

· Uitoefening van 37.-De Staatspresident, met eene meerderh~id van den 
-----Recht van genade. . d l h h d · ll · · l U 1tvoerenden Raa , za et rec t van gena . e 1n a e cnm1nee e 

vonnissen uitoefenen. 
Verklaring v:.m 38.-De Staatspresident, met toestemming van den Volks-Oorlog en Vrede. k d 

raad, verklaart oorlog en maa t vre e. 
MaaktConvent!en 39.-De Staatspresident zal conventien kunnen maken, 
met toestemm1ng · · d V lk d van Volksmad. onderhev1g aan de toestemm1ng van en o ~sraa . 
Maakt geen trak- 40.-De Staatspresident zal geen tracta. at kunnen maken, 

taat zonder zulk · V lk d toestem.ming. zonder de toestemm1ng van den o ~sraa . 
fi~~~Ji:~t~: ;:e~ 41.-De Staatspreside~.t, of eenighLidh vbabn den Uditvoeren
ken van Amhtena- den Raad, zal ten allen tude het rec t e en, om en staat 
ren. der :financien als ook de boeken der ambtenaren te inspecteeren. 

HOOFDSTUK VI. 

UITVOERENDE RAAD. * 
Sanu.;nstelling ~n 42.-Er zal een Uitvoerende Raad zijn bestaande uit den Voorz1ttervanU1t- ' __, . 

voerenden Raad. Landdrost van de Hoofdstad, den Gouvernements-Secretans, 

Tijcl van bijeen
komst. 

en drie Onofficieele Leden, gekozen door den V olksraad om den 
President met advies en assistentie te bedienen. 

De President zal de V oorzitter wezen, en een beslissenfle 
stem hebben. 

43.-De Uitvoerende Raad zal op den tweeden Maanclag 
van elke tweede maand, en op zoodanige andere tijden als 
de President mocht verlangen, in de hoofdplaats zitting houden. 

Jaa~~ijksch yer- 44.-De Uitvoerende Raad zalJ'aarliiks aan den Volksraad slag Zl]ner verrwh- .. . . v 
tingeD.. verslag van z:une verrwht1ngen moeten doen. ** 
Bijeenroepingvan 45.-Een meerderheid van den Uitvoerenden Raad zal V o I k s r a ad door .. 

meerderhoid van het recht hebben om den Volksraad extra bueen te roep~L 
UitvoerenclenRaad. 46 D p 'd t U"t d R d ll d ht verklaring van .- e res1 en en 1 voeren e aa zu en e mac 
Krijgswet. hebben om de krijgswet te verklaren. 

Macht van Land
drost. 

HOOFDSTUK VII. 

DE RECHTERLIJKE MACHT. 

47.-De Landdrost bekleedt de macht van civielen com
missaris en resident magistraat. 

Rechterlijke 48.-De rechterliike macht wordt uitsiuitend uitgeoefend mach t der ge- v 
rechtshoven. door de gerechtshoven, weike door de wet worden vastgesteld. 
~e.gel1ing hvtan 49.-De wetgeving regelt insgelijks de crimineele rechts-cr1m1nee e rec s- I . I d d' . l' . k . pleging. p eg1ng a sme e 1e 1n po 1c1e-za en, met d1en verstande noch-

tans, dat crimineele zaken ter eerste instantie voor de Hoogere 
Hoven gebracht, door eenen jury geoordeeld worden. 

* Zie ook Hoofdstuk XXV van het Wetboek. 
** Zie ook Artikel 6 van Hoofdstuk XXIV van het Wetboek. 
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HOOFDSTUK VIII. 

HE'r KRI.JGSSTELSEL. * 
50.-De Veldcornetten zullen door en uit de burgers van Kiezing der Veltl

cornetten. 
hunne wijken bij meerderheid gekozen worden. 

51.-Een Veldcommandant zal voor elk district gekozen Kiezingvan Veld-
. c01nmandant. 

worden door en u1t deszelfs burgers. 
52.-De gezamenlijke Veldcommandanten en Veldcornet- Kiezingvan Veld-

lk C ' d . d .. ll k' . commandant- Ge-oon, we e op een omman o vereen1g zun, zu en 1ezen lUt neraal. 

hun midden, ingeval van oorlog, hunnen eigenen Commandant-
Generaal, welke generaal alsdan zijne instructien van den Staats-
president moet ontvangen. 

53.-De gezamenliike Commandanten en Veldcornetten OntslagvanCom-
<J n1andant - Gene-

hebben het recht, gedurende den loop van den oorlog, wanneer raal. 

zij daartoe termen vinden, den door hen gekozen Commandant-
Generaal te ontslaan, en een anderen te benoemen, zullende zij 
in dat geval daarvan aan den President kennis geven, die op 
ontvangst van dergelijke kennisgeving, eri de opgegevene 
redenen gegrond bevindende, den dag bepaalt waarop eene 
nieuwe kiezing zal plaats hebben. 

54.-Na den oorlog bestaat geen Commandant-Generaal- Na oorlog hou<lt ' 
ambt op. 

schap .meer. 
55.-De Veldcornetten moeten in hunne eigene wijken Wie .. Veldcornet 

woonachtig zijn en landeigendom daarin bezitten. kan zlJn. 

56.-De Veldcommandanten moeten in hunne eigene dis- :Wie Veldco;r:nman-
. h . .. . d b d dant kan ZlJn. tncten woonac tlg zun, vast mgen om ten e _ rage van twee 

honderd pond sterling bezitten, en een jaar in hetland gewoond 
hebben. 

HOOFDSTUK IX. 

MENGEL-ONDERWERPEN. 

57.-Het Roomsch-Hollandsch recht zal de hoofdwet van Roomsch-Ho~-
.. landsch Recht 1s 

dezen Staat zun alwaar geene andere wet door den Volksraad de hoofdwet. 

gemaakt is.** 
-= 58.-De wet is voor allen gelijk, met dien verstande, dat D~_wet voor allen 

de Rechter alle wetten met onpartijdigheid zal uitoefenen zon- ~llJk. 
der aanzien van personen. 

59.- Elk inwoner is gehoorzaamheid aan de wet en 
overheid verschuldigd. 
~-- 60.-Het eigendomsrecht wordt gewaarborgd. 

de Inwonevs gehoor
zaalnheid aan wet
ten verschuldig<l. 
E i g endomsrech t 

gewaarborgd . 
de Persoonlijke Vr\~

heid gowaarhorgcl. 
.- 61.-De persoonlijke vrijheid, mits blijvende binnen 

bepalingen der wet, wordt gewaarborgd. 
"-62.--De vriiheid der drukpers wordt gewaarborgd, mits VrijheidderDruk-

v pers gewaarborgd. 
blijvende binnen de wet. 

* Zie ook Hoofdstuk XL van het Wetboek. 
** Zie Hoofdstuk I van het Wetboek. 
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HOOFDSTUK I. 

OVER HET ROMEINSCH-HOLLANDSCH RECHT. 

1.-Dat het Romeinsch-Hollandsch Recht als de Grondwet Verklaring vall 

van dezen Staat aangenomen is, zal m.oeten worden verstaan te Ar:tn:~l57 der Con-

b d l . l h l . d K k . . l . strtut1e. e oe en, 1n zooverre a s etze ve 1n e aa p olon1e 1n wer nng 
werd gevonden, tijdens de aanstelling van Engelsche rechters · 
(judges) in de plaats van den voorheen bestaanden Raad 
van J ustitie, en niet in te sluiten eenige nieuwe wetten en 
inrichtingen, plaatselijk of algemeen, die in Holland mochten 
zijn ingevoerd geworden, en niet gegrond zijn op, of tegen-
strijdig zijn met, het oud Romeinsch-Hollandsch Recht: zooals 
in de tekstboeken verklaard van Voet, Van Leeuwen, Grotins, 
de Papegaaij, Merula, Lijbrecht, Van der Linden, Van der 
Keessel, en autoriteiten door hen aangehaald. 

HOOFDSTUK II. 

DE WET BETREKKELIJK DE HOOGERE GERECHTSHOVEN. 

AFDEELING I.-SAMENSTELLING DER HOOGERE GERECHTSHOVEN. 

1.-De Hoogere Gerechtshoven van den Oranjevrijstaat Hoogere Gerechts
hoven. hoe sam.en-

ZlJn: gestelll. · 

(A). Het Hoog Gerechtshof, 
(B). De Rondgaande Gerechtshoven; 

blijvende de gerechtshoven onder die namen bestaaude ten 
tijde van het inwerkingtreden der bepalingen dezer wet voort- · 
bestaan, onderworpen aan deze bepalingen. 

2.-Er zullen drie led en van het Hoog Gerechtshof zijn Getal van letlen 

E l L' h 'vanHoogGerechtt-;-te weten: en l001.drec ter en twee andere rechters. hof. 

3.-De leden der rechterlijke macht kunnen niet tevens Leclenmo.eten.geen 
· . heroep u1toefenen 

de betrekk1ng van advokaat, procureur of notans bekleeden, alsatlvocaat.enz. 

of eenig ander beroep uitoefenen. 
4.-Bloedverwanten of aanverwanten, tot den derden graad Leclenm.oe~~n niet 

· l k · d · l d' · d verwant Z~Jl1 zon-1nges oten, ~unnen 1uet zon. er spema e 1spensat1e van en ller dispensatie. 

V olksraad in het Hoog Gerechtshof zitten. 
5.-De leden der rechterlijke macht zullen moeten zijn Kwn,lifieaties van 

J t · d h f d 1 d' · . Rechters. CtOC oren 1n e rec ten o a vo ~a ten 1e m1nstens zeven .1aren 
gepractiseerd hebben, en den ouderdom van dertig jaren hebben 
bereikt, doch mn bijzondere redenen zal de Staatspresident het 
recht hebben leden der rechterlijke macht te benoemen, of-
schoon niet juist zoo oud of zoo lang hebbende gepractiseercl 
als in dit artikel bepaald. 
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Tijdelijke aanstel- 6.-In geval het noodig mocht beschouwd worden ge-
Iing als rechter. · k h durende de afwezigheid of z1e te van eenen rec ter, zal de 

Staatspresident het recht hebben, onder de beperkingen van 
het laatst voorgaande artikel, om een persoon aan te stellen 
om tijdelijk als lid van het Hoog Gerechtshof te ageeren. 

Sus.pensie en af- 7.-Rechters van het Hoog Gerechtshof bekleeden hunne 
~!~!~ng van rech- betrekking gedurende goed gedrag, kunnende zij enkel afgezet 

worden door den V olksraad, na gedaan onderzoek, op aanklachte 
van het Uitvoerend Gezag, doch de Staatspresident zal het 
recht hebben om eenen rechter wegens wangedrag tijdelijk te 
suspendeeren, onderworpen aan de beslissing van den Volksraad. 

Eed van rechters. 8.-De leden van het Hoog Gerechtshof leggen bij hunne 
ambtsaanvaarding, in het open hof, den volgenden eed of 
plechtige verklaring af:-"Ik zweer" (of "ik verklaar plechtig") 
"dat ik den Staat getrouw zal zijn, deszelfs onafhankelijkheid 
zal handhaven, en deszelfs Constitutie zal onderhonden en na
komen. Ik verklaar dat ik noch middelijk noch onmiddelijk, 
onder welken naam of voorwendsel ook, tot het verkrijgen 
1nijner aanstelling, aan iemand, wie hij ook zij, iets heb ge
geven of beloofd; dat ik nimmer eenige gift of geschenk hoe
genaamd zal aannemen of ontvangen van of namens eenig 
persoon, welke ik weet of vermoed eenig rechtsgeding of zaak 
te hebben of te znllen krijgen, dat ik voorts mijn ambt met 
eerlijkheid en onzijdigheid zal waarnemen zonder aanzien van 
personen, en dat ik in de nitoefening mijner bediening mij 
zal gedragen zooals eenen braven en eerlijken rechter betaamt. 
Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig" (of "dit beloof en 
verklaar ik plechtig.") 

Samenstellingvan 9.-Het Hoog Gerechtshof bestaat nit al de leden der 
hetHoogGerechts- .. . 
hof. rechterluke macht, m1ts echter dat: 

(A). In geval van appel of revisie van de beslissing van 
eenen rechter, het Hoog Gerechtshof bestaan zal 
nit de twee overige leden; 

(B). In geval van afwezigheid of ontstentenis van eenen 
rechter, de twee tegenwoordig zijnde rechters een 
voltallig hof uitmaken znllen; en indien het uit 
twee leden samengesteld hof niet tot eene heslissing 
kan geraken op eenige zaak of rechterlijke proce
dure wegens verschil van gevoelen, zal zoodanige 
zaak of rechterlijke procedure uitgesteld staan totdat 
er drie rechters zullen zijn; 

(c). In geval een der rechters onbevoegd is, of onbe
voegd verklaard wordt, of om gegronde redenen zich 
onbevoegd beschouwt, om zitting in eenige zaak of 
rechterlijke procedure te nemen, zullen de twee 
andere rechters een volledig hof uitmaken; . en in
dien het nit twee leden samengesteld hof niet tot 
eene beslissing kan geraken op zoodanige zaak of 
rechterlijke procedure, wegens verschil van gevoelen, 
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zal zoodanige zaak of rechterlijke procedure uitge
steld staan totdat een ander bevoegd persoon, als 
hierintevoren omschreven, behoorlijk zal zijn aange
steld geworden als waarnemende rechter voor die 
bijzondere zaak of rechterlijke procedure ; en het 
gerechtshof bestaande uit zoodanige twee rechters 
en den waarnemenden rechter zal een voltailig en 
wettig geconstitueerd gerechtshof zijn om zoodanige 
zaak of rechterlijke procedure, of eenig incident 
opzichtens dezelve, te behandelen en te beslissen. 

10.-Het Rondgaand Gerechtshof bestaat uit een lid der Samenstelling van 

rechterlijke macht. ;!~h~;h~td Ge-

AFDEELING II.-JURISDICTIE. 

11.-Het Hoog Gerechtshof is gevestigd te Bloemfontein, Zetel ~n uitge-

1.!!. • • a· . k . h . d h 1 s strekthold van en desze .tS JUriS wtle stre t zw u1t over en ge ee en taat. jurisdi c tie van 
. Hoog Gerechtshof'. 

12.-Het Hoog Gerechtshof Is, als opperste rechtbank, Hoog Gerechtshof, 

b 1 t t h t t · ht d b d 1' h t ht · c1 als opperste rechte as me e oezw op e e ee 1ng van e rec In en bank, belast met 

geheelen Staat, en met de zorg dat die bedeeling behoorlijk en hethttboedzich1 ~ op 
. rec s e ee 1ng. 

onvertogen volgens wet plaats v1nde. 
13.-V oor het Hoog Gerechtshof kunnen gebracht worden: Wat onder juris-

A 1 1
. . . , . f d dictiedaarvanvalt. 

(A). I e app wat1es voor arresten, InJunctlen o an ere 
interlocutaire orders, of voor eenige order welke 
volgens wet door een gerechtshof kan worden ver
leend, hetzij in den eersten aanleg of in revisie of in 
appel van eenig ander hof of eenigen rechter in 
kar11.ers, of commissaris van het Hoog Gerechtshof; 

(n). Aile civiele zaken hoegenaamd in de eerste instantie, 
waar de verweerder in het district Bloemfontein 
woont of schriftelijk zijne toestemming gegeven heeft 
dat de zaak voor het Hoog Gerechtshof kan worden 
gebracht; en totdat de Volksraad daaromtrent 
andere bepalingen wenschelijk en noodzakelijk za.l 
vinden, aile zaken ontstaande in het district Moroka 
die boven de jurisdictie van het hof van den land
drost of van landdrost en heemraden zijn ; 

(c). Aile iiliquide zaken waar er twee of meer ver
weerders in verschiilende districten woonachtig zijn; 
doch op aanzoek daartoe zal het Hoog Gerechtshof 
de zaak kunnen verwijzen naar het Rondgaand Ge
rechtshof hetwelk, volgens het oordeel van het Hof, 
het meest geschikt voor de behandeling der zaak is; 

(n). Alle provisioneele zaken; doch waar de verweerder 
woonachtig is in een district, niet zijnde het district 
van Bloemfontein, zal het hof op aanzoek daartoe 
de zaak kunnen 6f uitsteilen 6f verwijzen naar het 
Rondgaand Gerechtshof van het district waar de 
verweerder woont, mits hij aantoont door beeedigde 
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verklaringen dat hij waarschijnlijk eene goede 
defensie zal hebben; 

(E). Alle provisioneele zaken waar er twee of meer ver
weerders in verschillende districten woonachtig zijn; 
doch op aanzoek daartoe zal het Hoog Gerechtshof 
de zaak kunnen verwijzen naar het Rondgaand 
Gerechtshof, hetwelk volgens het oordeel van het hof, 
het meest geschikt voor de behandeling der zaak is ; 

(F). Zaken waarin eenig debiteur bij eene acte van 
schepenkennis of ander liquid document vastgoed 
gelegen in verschillende districten zal hebben ver
bonden; 

(G). Alle revisien en appellen in civiele zaken van de 
Rondgaande en de Lagere Gerechtshoven ; 

(H). Alle revisien in crimineele zaken in de eerste instan
tie of in appel of revisie gediend hebbende voor de 
Rondgaande Gerechtshoven, en alle appellen en 
revisien in zaken in de eerste instantie gediend 
hebbende voor de Lagere Gerechtshoven; 

(r) Alle zaken of rechterlijke procedures welke verwezen 
mochten worden naar het Hoog Gerechtshof door 
een Rondgaand Gerechtshof of rechter in kamers. 

Order overproces- 14.-Indien een zaak voor het Hoog Gerechtshof gebracht 
kosten, enz., waar dt l" d b h . h t h f t h . b h t . geringe zaak voor WOr , C le naar e esc OUWlng van e 0 e UlS e OOr 111 

<lat Hof wordt ge- de Lagere Gerechtshoven, zal het hof den eischer veroordeelen 
hracht. . l d d' k d k f d 1 .. 1n a e onnoo 1ge ~osten · us veroorzaa ~t, o e zaa \:. verwlJzen, 

of zoodanige order maken als het hof goed mocht oordeelen. 
Applicaties in 15.---Eenig bij de wet geoorloofde applicatie of verzoek kan 

crimineole zaken. · · · kl 

Verwijzing 
zaken. 

van 

door eenen beschuldigde 1n eene cnmineele aan ~ achte aan het 
Hoog Gerechtshof gedaan worden, en het hof zal het recht 
hebben om eenige order te verleenen zooals onder de omstandig-
heden recht en billijk mocht zijn. 

16.-Het Hoog Gerechtshof kan eenige zaak, aanhangig 
voor eenig gerechtshof, verwijzen naar eenig ander gerechtshof, 
zulke zaak niet zijnde boven de jurisdictie van zulk ander 
gerechtshof; daaronder begrepen dat op verzoek door den 
beschuldigde of namens den Staat en wanneer aan het hof 
getoond wordt dater gronden zijn te verdenken dat eene recht
matige en onbevooroordeelde terechtstelling niet in het district 
waar de beweerde misdaad gepleegd werd zal kunnen plaats 
vinden, zal het Hoog Gerechtshof knnnen gelasten dat de 
beschuldigde terechtgesteld zal worden voor het Rondgaand 
Gerechtshof van eenig ander district dat het hof geschikt mocht 
oordeelen, en zoodanig Rondgaand Gerechtshof zal dezelfde 
bevoegdheid hebben om de zaak te behandelen alsof de beweerde 
1nisdaad binnen de jurisdictie daarvan gepleegd werd. 

Ui~ge~tr~k~heid 17.-De jurisdictie van het Rondgaand Gerechtshof strekt 
vanJunsdiCtie van . h . h d' . h l . . Rondgaande Ge- z1c u1t over et 1stnct waar etze ve z1tt1ng houdt; behou-
rechtshoven. dens echter dat :-
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(A). Onder reeds vastgestelde bepalingen, of wanneer de 
Staatspresident redenen daartoe ziet, een Rondgaand 
Gerechtshof, op eene plaats zitting houdende, juris
dictie zal hebben in en gerechtigd zijn om zaken, 
zoowel civiel als crimineel, van een ander district te 
behandelen ; 

(B). In zaken die naar hetzelve door een ander gerechts
hof verwezen mochten zijn volgens bepalingen der 
wet, hetzelve jurisdictie zal· hebben; 

(c). Wanneer een misdaad gepleegd wordt op de grens of 
grenzen van twee of meer districten, of binnen twee 
mijlen van de grens of grenzen daarvan, of begonnen 
is in een district en voltooid in een ander, elke zoo
danige misdaad zal kunnen worden onderzocht, be
handeld ·en gestraft in eenige dier districten, alsof zij 
in werkelijkheid en geheel en al daarin werd gepleegd 
en uitgevoerd ; 

(D). Wanneer eenige misdaad begaan.wordt tegen eenigen 
persoon of tegen eenig eigendom op of in eenige koets, 
wagen, kar, of eenig ander rijtuig hoegenaamd op reis 
zijnde binnen dezen Staat, zoodanige misdaad zal 
kunnen worden onderzocht, behandeld en gestraft in 
eenig district door eenig gedeelte waarvan of binnen · 
de distantie van twee mijlen van de grens waarvan 
zoodanige koets, wagen, kar, of rijtuig gepasseerd of 
gegaan mocht hebben in den loop der reis gedurende 
dewelke zoodanige misdaad werd gepleegd, op dezelfde 
wijze alsof zij in werkelijkheid en geheel en al ge
pleegd en voltooid werd in zoodanig district ; 

(E). Er zal geen Rondgaand Gerechtshof voor civ1ele 
zaken zijn voor het district Bloemfontein, maar alle 
civiele zaken in dat district ontstaande, zullen ge
bracht worden voor het Hoog Gerechtshof. 

18.-V oor het Rondgaand Gerechtshof kunnen gebracht :W~t <;mder de ju-

d ll . . l . . l k c· l . d l" . nsdiCtle daarvnn wor en a e c1v1e e en cnm1nee e za en 1ns u1ten e app 1cat1es valt.- Crimineele 

van denzelfden aard als die welke voor het Hoog Gerechts- !:!~{~.;;~men voor 

hof kunnen gebracht worden), hetzij in de eerste instantie of 
in revisie of appel van een lager gerechtshof, of van eenen 
commissaris van het Hoog Gerechtshof; zullende crimineele 
zaken in de eerste instantie, tenzij de beschuldigde schuldig 
pleit, behandeld moeten worden voor den rechter en een 
jury, overeenkomstig de bepalingen der Oonstitutie en verdere 
wetgeving dienaangaande. 

Orimineele zaken ontstaande in het district Moroka, die 
terecht gesteld moeten worden voor eene jury, zullen moeten 
worden geprosequeerd voor het Rondgaand Gerechtshof voor 
het district Bloemfontein. c 
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Verwijzing van 19.-Het Rondgaand Gerechtshof heeft de macht om, op 
~i~:in:R~~ag!aak:d daartoe bestaande gegronde redenen, de terechtstelling van 
Gerechtshof. eenige crimineele zaak naar het Rondgaand Gerechtshof op 

eene andere plaats zitting houdende te verwijzen, en om eenige 
rechtskwestie in eene crimineele zaak betrokken te verwijzen of 
te reserveeren om beslist te worden door het Hoog Gerechtshof.* 

Applicatien voor 20.-Alle applicatien van den. aard vermeld in Artikel13 
dat Hof. in deli eersten aanleg of in revisie van eenen commissaris des 

hofs of andere persoon, gerechtigd om in de eerste instantie 
te beslissen, kunnen ook voor een rechter in kamers gebracht 
worden. 
AFDEELING III.--cOMMISSARISSEN VAN HET HOOG GERECHTSHOF. 

Qommissaris_sen 21-Met uitzondering van den landdrost van Bloemfon-kunnen appllca- . .: . . 
ties behandel~n. tmn z:un de landdrosten en ass1stent-landdrosten 1n de ver-

scheidene districten, elk binnen zijne jurisdictie als commis
sarissen van het Hoog Gerechtshof bevoegd om applicaties te 
verhooren en te beslissen tot het uitvaardigen van interdicten 
en van arresten op personen of goederen of op heiden, zooals 
bepaald in de regulaties bevat in de schedule gehecht aan dit 
hoofdstuk, tot executabel-verklaring van vaste, na uitwinning der 
losse, goederen van den schuldenaar op eenig vonnis, en in andere 
gevallen waarin bij thans bestaande of later vast te stellen wets
bepalingen hen bijzondere machten daartoe worden toegekend. 

AP.\1el teg~n. en 22.-W anneer appel tegen eenige order of injunctie van 
terzudestellmgvan · 1 dd t 1 · · · dt t k d I order van commis- een1gen an ros a s comm1ssans wor aange ee ?en , za 
saris. het aan gemelden landdrost niet meer vrijstaan de voormelde 

order of injunctie door hem verleend te vernietigen of ter zijde 
te zetten, zullende hij verplicht zijn om, zoodra appel bij hem 
tegen eenige order of injunctie door hem gemaakt wordt 
aangeteekend, onmiddelijk eene door hem gecertificeerde kopie 
der notulen en de oorspronkelijke stukken naar den registra
teur van het Hoog Gerechtshof op te zenden, en gecertifi
ceerde kopien dier stukken ten zijnen kantore te houden. 
Mits echter, dat niets in dit artikel vervat eenig persoon ver
hinderen zal om in plaats van appel naar het Hoog Gerechtshof 
of eenig lid daarvan aan te teekenen, in appel te komen bij 
het Rondgaand Gerechtshof of direct bij den landdrost aanzoek 
te doen tot vernietiging, wijziging of ter zijde stelling van 
eenige order of injunctie door hem gemaakt, en mits ook dat 
zoodanig aanzoek als voormeld niet zal worden toegelaten dan 
na behoorlijke kennisgeving niet" minder dan vier-en-twintig 
uren vooraf gedaan, aan de partij op wier applicatie de oor
spronkelijke order of injunctie werd verleend. 

AFDEELING IV.-ZITTINGEN. 
~lH;ats en tijd van 23 -Ret HOO.Q' Gerechtshof houdt zitting te Bloemfon-;.attmg van Hoog . · .. 9 

Gerechtshof. tmn op vaste t:uden, door gemeld hof te worden bepaald, 

* Zie ook Artikels 126, 133, 140, 141, ll'iO en 151 van Hoofdstuk VIII (De Wet 
over de Crimineele Rechtspleging). 
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welke bepaling onderworpen zal zijn aan de goedkeuring van 
het Uitvoerend ·Gezag. 

24 . ..,.----Het zal aan het Hoog Gerechtshof vrijstaan om tus- Interim zittingen. 

schen de zittingen een of meer dagen vast te stellen tot ver-
hoor van provisioneele zaken, en een rechter zittende in open 
hof zal bevoegd zijn om zoodanige zaken te hooren en te beslissen. 

25.-De Staatspresident zal den tiid wanneer en de plaats ~l~ats en tijtl cler 

G h tJ ' .' • h d zittingenvanRoncl-waar, de Rondgaande erechts oven zullen z1ttlng ou en gaancle Gerec~ts-
bepalen, en ten minste zes weken vooraf in de Gouvernements- !1~~!teg:.komhgd. 
Cow·ant doen publiceeren. 

26.-Het Rondgaand Gerechtshof voor het district Bloem- Hoeveelzittingen 
.!' • • • 1 k 1 · k ' · · · der Ronclgaande 1.0ntmn voor cnm1nee e za en za VIer eer s Jaars z1tt1ng Ger~ehtshoven ie-

houden, en de Rondgaande Gerechtshoven voor de andere der Jaar. 

districten zullen minstens twee keer 's jaars zitting houden. 
27.-Er zal dagelijks, met uitzondering van Zon- en feest- Zittingen in Ka

dagen, en wanneer het Hoog Gerechtshof in zitting is, een mers. 

lid van het Hoog Gerechtshof te Bloemfontein in kamers 
zitting houden tot het hooren van applicaties en het ver-
leenen van orders. 

AFDEELING V .-OFFICIEREN EN HUNNE PLICHTEN. 

28.-De registrateur der Hoogere Gerechtshoven zal regis- Plichten van Re-

t t ·· 11... t H G ht h f d R d d gistrateurclerHoora eur z:un van ue oog erec s o en van e on gaan e gere Gerechtsho-

Gerechtshoven, en als zoodanig verplicht zijn dagvaardingen, ven. 

lastbrieven en orders te onderteekenen en kostenrekeningen 
van procureurs en baljuws te taxeeren; en al de werkzaam-
heden die hem door het hof of eenig lid daarvan opgedragen 
mogen worden te verrichten. 

29.-D.e landdrostklerken, uitgezonderd die van het dis- Landclrostklerken 
· Bl ~ · 11 f d · · d in buiten-distric-tnct oem1.ontein, zu en ungeeren voor en reg1strateur er ten moeten zijne 

Hoogere Gerechtshoven, elk voor zijn district. gedurende de fun c ties waar-

afwezigheid van den registrateur uit het district. nemen. 

30.-De registrateur zal nauwkeurig moeten letten in Plichten van re-

d · k · d d k h d f 't gistrateurs bij taxe taxat1e van re ~eningen at ewer zaam e en o Ul gaven atie van kosten-
noodig waren, en hij zal geene kosten toestaan wanneer zij rekeningen. 

naar zijne beschou wing onnoodig war en ; zullende hij in ieder 
geval verplicht zijn de rekening post voor post na te gaan, 
al zou dezelve tusschen procureurs goedgekeurd zijn. 

31.-De registrateur en diens plaatsvervanger zullen Registrateur is 

b h 1 .. d h d 0 · ·· t Vrod.erechter. am ts a ve z:un vre erec ters voor en ranJevr:ustaa . 
32.-Het Hoog Gerechtsho( of een lid daarvan, heeft de 'fijd~lijke ~aar

bevoegdheid om, indien omstandigheden zulks verlangen, fu~:ie~~ z u n e r 
iemand anders in te zweren en tijdelijk te doen fungeeren 
als registrateur van het Hoog Gerechtshof of van eenig Rond-
gaand Gerechtshof. 

33.-V oor de aanvaarding zijner betrekking legt de regis- Eecl van Regis

trateur in handen van het Hoog Gerechtshof of een lid daar- trateur. 

van den na volgenden eed af :-".lk zweer " (of " ik ver-
klaar plechtig dat het afleggen van eenen eed naar mijne 
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geloofsovertuiging niet veroorlo~~d is en b~loof plechtig,") 
"dat ik den Staat getrouw zal ZlJn, en dat 1k met alle ge
trouwheid en naarstigheid en zonder vrees, gunst, vooroor
deel of vooringenomenheid, de plichten van mijn ambt als 
registrateur zal waarnemen, en dat ik niet zelf of door iemand 
anders voor mijn eigen nut of gebruik eenige leges of beloo
ning zal vorderen of aannemen voor iets dat door mij in 
mijne gemelde betrekking mocht worden verricht, en dat ik 
niet zelf nemen zal, of toelaten zal dat door iemand anders 
onder mij genomen worde, eenige leges of kantoorpenningen, 
dan die welke door de wet worden toegestaan, en dat ik 
daarvan getrouwelijk verantwoording doen zal. Zoo waarlijk 
helpe mij God Almachtig" (of " dat beloof ik.") 

Plichten van 'l'olk. 34.--De tolk der Hoogere Gerechtshoven is verplicht voor 
het hof in alle zaken en in alle talen die hem bekend zijn 
te vertalen, zonder eenige betaling van partijen te knnnen 
vorderen. Hij zal ook op order van het ·hof schriftelijke ver
talingen moeten maken van eenige documenten, alsmede alle 
vertalingen door den Staatsprocureur in zijn ambt als zulks 
benoodigd. 

Eed van Tolk. 35.-Voor de aanvaarding zijner bediening, legt de tolk 
der hoogere gerechtshoven in handen van het Hoog Gerechts
hof of een rechter daarvan den navolgenden ambtseed af: 
-" Ik zweer" (of "verklaar plechtig") "dat ik den Staat ge
trouw zal zijn; dat ik naarstiglijk en getrouwelijk de plichten 
van mijne bediening als tolk zal waarnemen, en dat ik in 
alle zaken en in alle mij bekende talen getrouwe vertaling 
doen zal naar het beste van mijn kennis en vermogen, zonde1~ 
vrees, gnnst of vooringenomenheid, gelijk een eerlijken tolk 
betaamt. Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig" (of " dat 
verklaar ik plechtig.") 

Eed van naljuw. 36.-De baljuw, alvorens zijn ambt te aanvaarden, legt 
in handen van den registrateur of diens ·plaatsvervanger, en 
in bijzijn van een of meer der rechters van het Hoog Ge
rechtshof, of eenen commissaris van het Hoog Gerechtshof, 
den volgenden eed of de volgende belofte af :-

" Ik zweer" (of " ik verklaar plechtig dat het a:fleggen 
van eenen eed naar mijne geloofsovertuiging niet geoorloofd· 
is; en beloof plechtig") " dat ik den Staat getrouw zal zijn, 
en dat ik naarstiglijk en getrouwelijk de plichten van mijne 
bediening als (adjunct) baljuw zal waarnemen; en dat ik alle 
lastbrieven, dagvaardingen en andere orders of bevelschriften 
aan mij opgedragen, zal uitvoeren zonder vrees, gnnst, voor
?ordeel of vooringenomenheid voor of tegen iemand; en dat 
1k, noch zelf, noch door iemand anders door mij gebezigd 7 

zal nemen of vorderen, of doen nemen of vorderen, eenige 
andere leges of belooning dan die welke door de wet ziin 
vergund en toegestaan. Zoo waarlijk helpe mij God Almach
tig" (of " dat beloof ik. ") 
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. 37.-Als gewone regel oefent elke baljuw de hem in civiele Faar ~lk Baljl~w 
k b h I d I

. h . . h d' . zune phchten mt-za en am ts ave opge ragene p lC ten Ult 1n et 1stnct voerenmoetenkan. 
waarvoor hij is aangesteld geworden; doch waar haast vereischt 
wordt, of wanneer daardoor onkosten kunnen bespaard worden, 
of wanneer daartoe om bijzondere redenen verlof gegeven is 
geworden door eenen rechter of commissaris van het Hoog 
·Gerechtshof, zal de baljuw de uitvoering van de hem in zijn 
·district opgedragene plichten kunnen VO()rtzetten in eenig ander 
gedeelte van den Staat. 

38.-ln geval de baljuw, of eenig hem nabestaande, belang Aanstellinp- yan 
h ft · · k I } t H G ht h f f · I'd fungeerendBalJtLw ee 1n een1ge zaa , za 1e oog erec s o , o een1g 1 
daarvan, wanneer dit feit ter kennisse van zulk hof of rechter 
wordt gebracht, iemand anders kunnen aanstellen om in die 
zaak als baljuw te fungeeren. 

39.-De baljuw van het district Bloemfontein zal verplicht BaljuwvanBloem-
.. d · · h H G h h f · l"k b" fontein HooeY Ge-ZlJn om e z1ttlngen van et oog erec ts o stlpte lJ lJ rechtshof l~j te 

te wonen, en de. bevelen van de rechters te gehoorzamen en wonen, enz. 
ten uitvoer te brengen, en toe te zien dat de strengste orde 
en stilte gedurende de zittingen van het hof in de gerechts-
zaal, en in de onmiddelijke nabijheid daarvan, worde gehand-
haafd, en heeft verder toe te zien dat de gerechtszaal zelvA 
in behoorlijken en zindelijken toestand worde gehouden. 

40.-De baljuws der verschillende districten van dezen Baljmys va~ hui
::-1 d · d l' h d · · h tendistricten 8taat wor en m1ts eze verp lC t om . e z1tt1ngen van et Rondgaande .~e-
Rondaaand Gerechtshof voor civiele en· crimineele zaken in rechtshoven hu te 

5 wonen. 
hunne respectieve districten stiptelijk bij te wonen, en hebben 
dezelfde verplichtingen zooals aan den baljuw van het district 
Bloemfontein gegeven in het laatst voorafgaand artikel. 

41.-In civiele en crimineele zaken zal de baljuw betaald B r.elooning van 
worden volgens tarief door den V olksraad te worden vast- a Jnw. 
gesteld, en in civiele zaken zullen de kosten van baljuw in 
rekening gebracht worden tusschen partijen. 

42.-In het uitmaken zijner rekening zal de baljuw ver- R~keningen van 
plicht zijn om ze te specificeeren, post voor post, en de uren BalJuw. 
afstand door hem werkelijk afgelegd nauwkeurig te bepalen, als 
ook de uren afstand die getuigen, op wie hij dagvaardingen 
dient, af te leggen hebben ter bijwoning van het hof voor het-
welk zij gedagvaard zijn te verschijnen, en .zal de landdrost de 
jnistheid dier afstanden certificeeren, en alsdan ~al de registra-
teur de juistheid der berekening volgens tarief onderzoeken. 

43.-Alle klachten tegen baljuws zullen bij het Hoog Bohandeling vnn . .. k 1 a c h ten t e g en 
Gerechtshof of blJ een der rechters daarvan moeten worden Baljuws. 
gemaakt, welk gerechtshof of rechter de macht zal hebben zoo-
danige klachten te onderzoeken, en naar bevind van zaken aan 
den Staatspresident te rapporteeren, die alsdan zal beslissen 
betrekkelijk het al dan niet afzetten van zoodanigen balju w, 
of geheel en al, of voor eenigen tijd. 

44.-De balJ'uw heeft de macht om met toestemming van ~unstellin~ van . . ' · AdJunct-BalJuws. 
een1g der hoogere gerechtshoven, of van een der rechters 
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daarvan, of van eenen commissaris van het Hoog Gerechtshof, 
eenen adjunct-baljuw aan te steilen, voor wien de baljuw zelf 
aansprakelijk zal zijn, die ook eenen eed zal afleggen op dezelfde 
wijze als de baljuw en eveneens onderhevig zal zijn aan af
zetting in geval van wangedrag. 

Kennisgeving van 45.-De baljuw geeft dadelijk kennis in de Gouvernernents-
aanstelling in rr d 1· d h 1 a· t b I'· ·· ·'Gouvernemen ts- vourant van _ e personen c 1e oor em as a JUne a JUWS Zljll 

Courant." aangesteld en door den bevoegden beambte goedgekeurd zijn. 
Dienen van stuk- 46.-W aar de tijd zulks toelaat en kosten knnnen bespaard 
ken op u or pen . · k · · f d d. 
waar Reside~~ t worden door een1ge dagvaard1ng, enn1sgev1ng o an er ocu-
Vrederechters zun ment te laten dienen door den adjunct-baljuw van dorpen waar 

resident..,vrederechters zijn gevestigd, zal de baljuw verplicht 
zijn zoodanige adjuncten te emploijeeren . 

. Register v.an Bal- 47.-De registrateur der Hoogere Gerechtshoven zal een 
JUwsenAdJuncten. . . , . 

reg1ster aanhouden van aile balJUWS en adJnnct-balJUWS der 
verschiilende districten van den Staat. 

AFDEELING VI.-SLOTBEPALINGEN. 

Regula ties; en hoe 48.-De verrichtingen in de Hoogere Gerechtshoven in 
z\j worden ver-
vaardigd. civiele zaken nemen plaats overeenkomstig de regula ties vervat 

in de schedule gehecht aan dit hoofdstuk; en, waar er regn
laties ontbreken, overeenkomstig de bepalingen van het Ro
meinsch-Hoilandsch Recht, in zooverre die niet strijdig zijn 
met den . geest van de bepalingen van dit hoofdstuk ; doch 
het Hoog Gerechtshof heeft de macht om van tijd tot tijd, waar 
zulks raadzaam geoordeeld wordt, nie"':lwe regulaties te vervaar
digen, die na publicatie dadelijk van kracht znllen zijn en van 
kracht zullen blijven tot de eerst daarna komende zitting van 
den Volksraad, aan wien dezelve alsdan ter goed- of afkeuring· 
zuilen worden onderworpen. 

----0----

SCHEDULE. 
GEVOEGD BI.J HOOFDSTUK II. 

J?egulatien vo01· de JJ,.fanier van Procedeeren in de Hoogere 
Gerechtshoven in Oiviele Zaken. 

I.-OVER DE NOTULEN VAN HET HOF. 

Het Notulenboek. r.-De registrateur houdt een notulenboek voor ieder hof, 
waarin hij al de verrichtingen des hofs aanteekent, aile ingele
verde bewijsmiddelen vermeldt, de verklaringen van getuigen 
nauwkeurig opschrijft, en aile ingestelde excepties, objccties, 
defensies, beslissingen, order~, uitspraken en andere procedures. 
in, en van het hof opteekent; en hij onderteekent dezelve biji 
afloop van iedere zaak en hofzitting. 

Aanteekeningen h.-De rechters houden ook dergelijke aanteekeningen der· 
-vandeRechters · h · · d' ' h'l t t t t t d · verne t1ngen ; en 1n 1en er een1g verse 1 on s aa om ren e 

juistheid der notulen door den registrateur gehouden, zal men 
kunnen refereeren naar de aanteekeningen van den voorzitten-
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den rechter; en het gerechtshof of de rechter zal de bevoegd
heid hebben om te gelasten dat zoodanige aanteekeningen in 
elk opzicht als de wettige notulen der zaak zullen gelden. 

ur.-De registrateur houdt een rolboek, waarin door hem Het Rolboek. 

afzonderlijk worden aangeteekend aile applicaties en aile liquide 
zaken, illiquide zaken, en zaken in appel of revisie; het nommer 
dat aan de zaak gegeven wordt; de naam, en indien noodig, 
de hoedanigheid van den eischer,. appellant of applicant; de 
naam, en indien noodig, de hoedanigheid van den verweerder, 
geappelleerde, of respondent; de vordering of aard der appli-
catie, naar het geval mocht zijn; de pleitbezorgers der partijen, 
indien er eenige zijn; de dag van verhoor, en zoodanige aan-
merkingen als noodig mochten worden beschouwd. 

rv.-De registrateur houdt onder zijne zorg en in behoor- Stukken. 

lijke orde bij elkander de stukken in iedere zaak ingeleverd ; 
insluitende de schriftelijke procuraties, pleidooien en bewijs
middelen en gerechtelijke overeenkomsten onder partijen. Hij 
draagt zorg dat de stukken behoorlijk volgens wet gezegeld zijn, 
en dat de zegels dadelijk na inlevering der stukken behoorlijk 
geroijeerd worden; en dat de stukken als ingeleverd bij het hof 
gemerkt worden. 

v.-De registrateur zal, na a:floop van een geding, dat of StAf'feven van 

in het hoogste resort is beslist geworden, of niet in hooger u .: .:en. 

beroep is gebracht geworden, oorspronkelijke stukken aan den 
persoon die dezel ve ingeleverd heeft, of zijnen procureur 
kunnen afgeven o:p quitantie, en tegen betaling van het bedrag 
der zegels door de wet vastgesteld of te worden vastgesteld, 
welke zegels gehecht moeten worden op de kopien door den 
registrateur te worden gecertificeerd en gehouden in plaats van 
het oorspronkelijk stuk. In andere gevallen zal geen · oor-
spronkelijk stuk kunnen worden afgegeven dan met verlof van 
een of meer der rechters van het Hoog Gerechtshof. 

vr.-De registrateur moet de stukken en notulen der zaken Inzago van Stuk

ten alle tijden binnen kantooruren beschikbaar stellen voor ken. 

inzage en kopieeren door procureurs of hunne klerken en 
gedingvoerende partijen ; onder zijn toezicht, en tegen betaling 
van de behoorlijke leges. 

II.-APPLIOATIES, ENZ. 

vn.-Alle applicati~n moeten ondersteund worden door een ~eeedigde verkla-

f b .. d' d kl . . ld d ll d' h d nngen moeten ap-0 meer eee 1g ever anngen, me en e a e omstan 1g e en plicaties onder-

en feiten waarop zoodanige applicatien gegrond zijn, of anders- steunen. · 

zins door relazen en rapporten van officieren des hofs. 
vrn.-In alle applicaties, moties, enz., waar kennis gegeven stu~kenoptegen· 

d d .. l d k . . .. part:u te d1enen. moet wor en aan e tegenpartlj, za met e enn1sgev1ng coplJen 
der beeedigde verklaringen met aangehechte stukken gediend 
worden, minstens vier-en-twintig uren voor den tijd bepaaJd 
voor het verhoor; en geen beeedigde verklaring die niet gediend 
is geweest overeenkomstig dit artikel zal kunnen gebruikt 
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worden, of zal in de kostenrekening tegen de tegenpartij 
kunnen gebracht worden, tenzij het hof hieromtrent anders 
1nocht bevelen. 

Com~is~arissen rx.-De registrateur der Hoogere Gerechtshoven, zijne ver-
om beeedtgde ver- . . 
klaringen afte ne- tegenwoord1gers, en elke landdrost, en vrederechter, en een1ge 
men. andere persoon binnen of buiten's lands, daartoe door het Hoog 

Gerechtshof of een der rechters aangesteld, zijn bevoegd tot het 
nemen van dergelijke beeedigde verklaringen. 

Nemen van borg- x.-De registrateur der Hoogere Gerechtshoven, zijne ver-
tocht. tegenwoordigers, en elk daartoe door het Hoog Gerechtshof of 

een der rechters daarvan aangesteld persoon is bevoegd tot het 
nemen en bepalen van borgtocht en securiteit. 

Duidel\ikheid in xr.-Elke schriftelijke applicatie of beeedigde verklaring 
Stukken. · .!.' k f h f 1noet op pap1er van quarto-1.ormaat gedru t o gesc reven o · 

gedeeltelijk gedrukt en gedeeltelijk geschreven zijn, en moet 
goed leesbaar zijn; en de stellingen en beweeringen daarin zul
len in paragrafen verdeeld, en die in volgorde genommerd wor
den; elke paragraaf zoo ver als mogelijk eene afzonderlijke 
beweering bevattende. 

Momleling getui- XII.-Wanneer op het verhoor van eene motie, verzoek, of 
genis toegel.aten applicatie het noodig geacht mocht worden zal het hof of een wanneE'r vere1sch t ? 

rechter een order kunnen verleenen, eenigen persoon, die eene 
beeedigde verklaring afgelegd heeft, gelastende om naar het hof 
te komen om gekruisvraagd te worden omtrent de feiten in zijne 
beeedigde verklaring vervat. 

I 
Kenni~geving,_ XIII.-Waar kennisgeving eener applicatie noodig is, kan 

10e te dtenen. 1. f l''k d d 1. f d .. c 1e o persoon lJ oor en app want, o oor ZlJnen procureur 
of deszelfs klerk op den respondent of zijnen procureur of den 
daartoe gemachtigde gediend worden, mits de respondent of zijn 
procureur of gemachtigde op het origineel schriftelijk de ont
vangst van duplicaat of kopie der kennisgeving erkent. Wordt 
die erkentenis geweigerd, dan heeft de applicant het recht de 
kennisgeving te doen dienen door den baljuw op kosten van 
den respondent. 

III.-OVER HET DAGVAARDEN. 

Dagvaarding dui- xrv.-Elke dagvaarding zal kortelijk maar duidelijk den 
del\ik te zijn. eisch en de gronden daarvan vermelden; en zal ingericht 

worden overeenkomstig regulatie xr. 
Vorm in illiquide xv.-De dagvaarding in illiquide 'zaken zal zijn naar het 

zaken. voorbeeld van den volgenden vorm :-

DAGVAARDING. 

In het Hoog Gerechtshof van den Oranjevrijstaat, * zitting 
te houden te op den 

18 ' 
ten 10 ure 's morgens. 

* Of "in het Rondgaand Gerechtshof voor het district 
jevrijstaat." 

in den Oran· 
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In Zake A. B., 
Eischer. 

Tegen C. D., 

HOOGERE GERECHTSHOVEN. 

V erweerder. 
) 

33 

AAN den bovengenoemden verweerder C. D. (woonachtig 
te ). 

Gr.r wordt bij dezen gedagvaard om bij dit hof ten tijde 
en ter plaatse voornoemd tegenwoordig te zijn, en aldaar te 
vertoeven tot dat de bovengenoemde zaak wordt opgeroepen, 
om redenen te geven waarom het hof niet zal vonnis ver
leenen overeenkomstig de vordering van den eischer ingesteld 
tegen U, zooals hieronder vermeld ; 

NEE·M KENNIS dat gij ten tijde en ter plaatse voornoemd 
uwe getuigen, zoo gij er eenige heht, kunt voorbrengen; 

TEVENs, dat indien gij dan en daar niet verschijnt, het 
hof deze zaak in uwe afwezigheid in behandeling zal nemen 
en daarop vonnis zal geven ; 

EN dat zoo gij voornemens zijt eenige exceptie of defensie 
te maken tegen de vordering in deze dagvaarding voorkomende, 
of eisch in recon ventie in te stellen, gij gehouden zijt die 
aan mij in geschrifte te doen dienen binnen den tijd van tien 
dagen na het exploiteren van deze kennisgeving, ten kantore 
van ; al waar inzage kan ver kregen worden van 
de documenten waarvan hieraan eene lijst is gehecht; welke 
doeumenten eischer van meening is als bewijsstukken bij het 
gerechtshof te produceeren. 

De gronden van des eischers eisch zijn de volgende : 
1o. .enz., 

·De eischer verzoekt vonn1s 
1o. enz., enz., 

Aldus gedaan te 
Namens het 

, op den 
Gerechtshof, 

Registrateur van het 
M. N., 

Gerechtshof. 
0. P., 

Eischer 
(of procureur van eischer). 

xvr.-De dagvaarding in liq uide zaken zal zoo verre V orm van dag-

1 d 
vaardinginliquide 

mogelijk moe ten zijn naar het voor beeld van den vo gen en zaken. 

vorm:-
DAGVAARDING. 

In het Hoog Gerechtshof van den Oranjevrijstaat zitting 
te houden te op den 

In zake A. B., 
Eischer. 

Tegen C. D., 

ten 

V erweerder. 

18 
10 ure 's morgens. 

} 
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AAN den bovengenoemden verweerder C. D. (woonachtig 
te ). 

Gr.J wordt bij dezen gedagvaard om bij dit hof ten tijde 
en ter plaatse voornoemd tegenwoordig te zijn, en aldaar te 
vertoeven tot dat de bovengenoemde zaak wordt opgeroepen, 
om te antwoorden op de provisioneele vordering hierin tegen 
U ingesteld, en om uwe handteekening op de hieronder gemelde 
(promesse, e.nz.,) te erkennen of te ontkennen (kopie waarvan 
hieraan is gehecht,) en om redenen te geven waarom het hof 
niet zal vonnis verleenen overeenkomstig de vordering van 
den eischer ingesteld tegen U, zooals hieronder vermeld ; 

N EEM KENNIS dat indien gij dan en daar niet verschijnt, 
het hof deze zaak in uwe afwezigheid in behandeling zal 
nemen en daarop provisioneel vonnis zal geven ; 

TEVENs, dat zoo gij voornemens zijt eenige exceptie of 
defensie te maken tegen de vordering in deze dagvaarding 
voorkomende, of eisch in reconventie in te stellen, gij gehouden 
zult zijn zulks aan mij in geschrifte bekend te stellen binnen 
den tijd van vier-en-twintig uren voor het dienen dezer zaak, 
ten kantore van , alwaar inzage kan verkregen worden 
van gemelde (promesse met bijgaande acte van protest, enz.) 

De gronden voor des eischers vordering zijn: Dat ge
noemde C. D., zeker bewijs geteekend heeft,: enz. (de gronden 
beschrijvende). 

De eischer verzoekt provisioneel vonnis enz., enz. 

Aldus gedaan te op den dag van 

N am ens het Gerechtshof 
M. N., 

Registrateur van het Gerechtshof. 
0. P., 

Eischer (of procureur van eischer). 
Onderteekening xvn.-Elke dagvaarding tegen eenig persoon, om in eeni.ze van dagvaarding. ..__, 

zaak voor de Hoogere Gerechtshoven te compareeren, zal door 
den registrateur en door den procureur of den persoon die 
dezelve uitneemt met zijn naam en woonplaats, worden onder
teekend. 

Procuratiebenoo- xvnr.-Geen procureur zal toegelaten worden eenige daz-digd. ....... 
vaarding uit te nemen, of eenig andere rechterlijke procedure 
aan te gaan, alvorens hij aan den registrateur overhandigd zal 
hebben eene procuratie, verleend en behoorlijk onderteekend. 
door den persoon in wiens naam hij ageeren zal, tenzij zooaanige 
procureur plechtige verklaring in geschrifte aflegt dat hij 
machtiging heeft zoodanige dagvaarding uit te nemen of proce
dure aan te gaan. 

Ex~Ie:lr.ijnen van xrx.-Alle dagvaardingen voor eenige schuld van eenen 
"illiquiden" aard zullen moeten worden geexploiteerd ten 
minste veertien dagen, twintig dagen, dertig dagen voor den 
dag van comparitie, wanneer de gedaagde woont in de plaats, 
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binnen het district of buiten het district, respectievelijk waar 
het hof zitting houdt. Alle dagvaardingen op handschriften, 
obligatien, of schepenkennissen uitgevaardigd, van een "liqui
den" aard zullen moeten worden geexploiteerd ten minste 
vijf dagen voor den dag van comparitie in de dagvaarding 
vermeld, wanneer de gedaagde woonachtig mocht zijn binnen 
het district waar het hof zitting zal houden, en ten minste 
twintig dagen voor den dag van comparitie, wanneer hij buiten 
het district mocht wonen. 

xx.-De dagvaarding wordt op den verweerder gediend .Door Baljuw te 

door den baljuw van het district alwaar dezelve gediend moet (henen. 

worden; en deze is verplicht dezelve te dienen en afschrift 
daarvan te laten aan den persoon van den gedaagde, of indien 
die niet te vinden is, aan diens woonhuis of verblijfplaats in 
handen van een van het huisgezin, of een der inwoners, jaren 
van onderscheid hebbende; en in geval de zoodanigen niet ge-
vonden worden, of weigeren dezelve aan te nemen, is hij ver-
plicht dezelve aan te plakken aan de deur of vensters van 
het huis. 

xxr.-Het dienen van daO'vaardino-en neemt overiO'ens . Plicht~_n van Bal-
o b b 1uws blJ het ex-

plaats overeenkomstig de bepalingen gemaakt voor gerechts- ploiteren. 

boden in de zestiende, zeventiende, achttiende, negentiende, 
drie-en-twintigste, vier-en-twintigste en vijf-en-twintigste regu-
laties bevat in de schedule gehecht aan hoofdstuk iv (de wet 
betrekkelijk de lagere gerechtshoven). 

XXII.-In simpele edicten, dat is te zeggen, indien de debi- Simpele Eclicten. 

teur of gedaagde in eene der aangrenzende kolonien woont, en 
wiens woonplaats bekend is, zal de dagvaarding moeten worden 
verzonden per geregistreerden brief en de quitantie van den 
postmeester van waar de brief verzonden zal zijn, te samen met 
het relaas van den baljuw, zal voldoende zijn, ten einde vonnis 
te verkrijgen, hetzij in liquide of illiquide zaken. 

XXIII.-In alle andere zaken waartoe dagvaarding bij edicte Eclicten te publi

noodig mocht zijn, zal applicatie moeten gemaakt worden bij ceeren. 

het Hoog Gerechtshof of eenen rechter in kamers, of bij ,den 
landdrost van het district alwaar de verschijning vereischt 
wordt als commissaris van het hof, en het hof, de rechter, of 
commissaris zal zoodanige bepalingen maken omtrent het hof 
waarvoor wordt gedagvaard, den dag van comparitie en wijze 
van dienen, als billijk mocht geoordeeld worden, in aanmerking 
nemende den afstand dat de gedaagde bekend mocht zijn of 
vermoed zal worden zich te bevinden; mits echter dat in elk 
geval waar de dagvaarding niet persoonlijk gediend zal zijn zij 
gepubliceerd moet worden minstens eenmaal in de Gouverne
ments-Courant van den Oranjevrijstaat, minste·ns eene maand 
voor den dag van verschijning; tenzij het hof anders beveelt, 
zal eene citatie voldoende zijn. 

D d. k 't d Dagvaarding voor xxrv.- agvaar 1ngen unnen Ul genomen wor en voor Rondgaande Ge-
de rondgaande hoven, ofsehoon de tijd van de zitting nog rechtshoven. 
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niet vastgesteld is. De dagvaarding zal dan luiden dat de 
verweerder compareeren zal voor de eerstvolgende zitting van 
het Rondgaand Gerechtshof voor het district op den dag die 
Lepaald zal worden door de proclamatie of kennisgeving van 
clen Staatspresident. 

IV.~OVER ARRESTEN VAN PERSONEN OF GOEDEREN. 

Lastbrief tot ar- xxv.-Geen lastbrief waardoor eenig persoon in arrest 
rest. genomen of onder borgtocht geplaatst kan worden, zal verleend 

worden om zoodanigen persoon te verplichten voor eenig hooger 
gerechtshof te verschijnen, ten einde eene civiele zaak tegen 
hem aldaar te verdedigen en aan de nitspraak van gemeld hof 
te voldoen, tenzij het bedrag van den eisch tegen zoodanigen 
persoon de som van vijf-en-zeventig pond sterling te boven gaat 
bniten renten en alle onkosten vooraf gemaakt of daarna te 
worden gemaakt ten einde zoodanigen eisch te verkrijgen. 

Lastbrie~.tot in- xxvr.-Geen lastbrief tot inbeslagneming van eenige roe-
beslagnemm!4' van rende of onroerende goederen of eenig eigendom ter bewaring goederen re1 ser- . ' . 
vandre causa. daarvan voor de doelmnden eener actle, zal verleend worden, 

(lan aileen wanneer de eigenaar bniten de limieten van dezen 
Staat woonach~ig is, of van meening is zoodanige goederen 
buiten de jurisdictie van het hof te vervoeren, met meening 
zijne creditenren te benadeelen, mits dat het bedrag van den 
eisch de somma in het voorgaand artikel vermeld zal beloopen. 

Beoo<ligde verkla- xxvrr.-Geen lastbrief als in de twee laatst voorafgaande 
ring om lastbrief 'k l ld l l d d t .. b .. a· d te verkrijgen. arti e en verme , za ver een wor en, enz:u eene eee 1g e 

Vorm van Last
bl'ieven. 

verklaring van den eischer of zijnen procureur of agent, of 
eenig ander privaat persoon, worde overgelegd, den persoon die 
het verzoek doet beschrijvende bij zijnen vollen naam, woonplaats 
en capaciteit, het ware bedrag van den eisch, dat de eischer 
geene securiteit of waarborg voor het bedrag van zijnen eisoh 
heeft, of waar hij zulks heeft, dan de voile waarde daarvan mel
dende, en dat de som van vijf-en-zeventig pond sterling over
blijft als niet gesecureerd of gewaarborgd, verder zoo veel 
doenlijk zijn zal, den vollen naam en de woonplaats van den 
persoon tegen wiens persoon of goederen of vaste eigendommen 
zoodanige lastbrief verzocht wordt, alsmede eene beschrijving 
gevende van de goederen of het eigendom die in beslag moeten 
genomen worden; en in alle gevallen dat zoodanig persoon van 
meening of alreeds bezig is te vertrekken, of zijne roerende 
goederen weg te zenden buiten de limieten van dezen Staat, of 
eenige andere daad waarop het hof volgens ·de wet gerechtigd 
zijn zal het verzochte decreet te verleenen, en de redenen mel-
dende waarop de eischer zoodanige verklaring gegrond heeft. 

xxvnr.-Alle lastbrieven tot arresten van eenig persoon, 
of tot inbeslagneming van zijne roerende goederen, of zijn 
onroerend eigendom als voormeld, zullen onderteekend worden 
door den registrateur, zoo ook door een procureur van den 
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eischer; en zal zooveel doenlijk volgens den vorm, hieronder 
voorschreven, moeten worden uitgemaakt, namelijk :-'-

IN HET HOOG GERECHTSHOF VAN DEN ORANJEVRIJ
STAAT. 

In Zake A. B., } 
Eischer. 

Tegen C. D., 
V erweerder. 

Aan den baljuw van het district , of zijnen wettigen 
plaatsvervanger : 

Gij wordt mits dezen gelast den persoon C. D., van 
handelaar (zoo hij binnen de grenslijnen van dezen Staat 
wordt gevonden), in arrest te nemen en hem in secure 
bewaring te houden, ten einde hem op te brengen en te 
stellen voor het Hoog Gerechtshof, dat gehouden zal worden 
te op den dag van 18 
eerstkomende, dan en daar reden te geven, waarom hij 
niet aan A. B., van , landbouwer betaald heeft 
de somma van ponden sterling, door hem aan 
gemelde A. B. wettiglijk verschuldigd voor (hier volgt de 
verdere beschrijving van de oorzaak der schuld, en welke 
geheele beschrijving natuurlijk altoos verandert naar den 
aard derzelve.) 

En relateer op den tijd en plaats opgemeld al hetgeen door 
U krachtens dezen lastbrief zal zijn verricht. 

Aldus verleend te op den dag van 18 
G.H., E.F., 

Procureur voor den eischer. Registrateur. 
N.B.-De vorm van eenen lastbrief tot inbeslagneming van 

goederen of land~rijen verschilt natuurlijk in de bewoor
dingen naar den aard van den last: eene nauwkeurige 
beschrijving gevende, zoo veel zulks doenlijk zijn zal, van 
het vaste eigendom dat in beslag of de goederen die in 
beslag en bewaring genomen moeten worden totdat A. 
B. zijne actie tegen C. D. zal hebben voorgebracht enz.; 
ook kan wel dezelfde last brief bevelen het arresteeren van 
den persoon en de inbeslagneming der go~deren. 
xxrx.-Bij het verleenen van eenigen last brief voor arrest H;os.ten van L~~t-

op eenig persoon of beslag op zijne goederen, zal de regis- lmef en afschnft. 

trateur de kosten daarop gemaakt op den lastbrief endosseeren, 
en de baljuw zal, indien .· daartoe verzocht, dadelijk na het 
maken van zulk arrest· of beslag ten koste van den persoon 
die zulk aanzoek doet eene kopie van den last brief verleenen; 
maar wanneer de kosten niet op zoodanigen lastbrief zullen 
zijn geendosseerd, dan zal de eischer niet gerechtigd zijn om 
de kosten door hem gemaakt ter verkrijging derzelven van 
den verweerder te eischen, indien hij dadelijk op de beteeke-
ning van den lastbrief aan den eisch des eischers voldoet. 
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Ontslagvan arrest xxx.-W anneer betaling der gevorderde som met de kosten 
bij b e t a 1 in g of f d · h f 
borgstelling. zal zijn gedaan aan den baljuw o aan en msc er o diens 

gevolmachtigde, of voldoende en redelijke securiteit. door den 
gearresteerde of den persoon wiens goederen Jn beslag zullen 
zijn genomen, zal aangeboden worden dat hlJ voor het hof 
op den bepaalden tijd verschijnen zal, en aan de uitspraak 
of het vonnis van het hof voldoen, of dat hij de gevorderde 
som met de kosten aan den baljuw zal betalen, dan zal de 
baljuw den gearresteerde of zijne losse goederen mogen ont
slaan; en de borgacte zal, zoo na mogelijk, volgens den hier
onder gegeven vorm worden uitgemaakt :-

IN HET HOOG GERECHTSHOF VAN DEN ORANJE

In zake A. B., 
Eischer. 

Tegen C. D., 

VRIJSTAAT. 

V erweerder. 
} 

Zij het mits deze bekend: 
Dat wij ondergeteekenden, C. D., van , en E. F., van 

, ons interponeren en verbinden aan G. H., baljuw 
van het district , in den Oranjevrijstaat, 
hetzij afzonderlijk of gesamenlijk, tot de prompte betaling 
van de somma van aan den gemelden baljuw, ,ter 
zijner order, of aan zijnen wettigen plaatsvervanger en 
onder verband als naar rechten. 

De voorwaarden van deze verbintenis zijn zoodanig, dat in 
geval de bovengemelde C. D., voor het Hoog Gerechtshof, 
zitting houdende te in den Oranjevrijstaat, op 
den dag van zal compareren en zich 
verdedigen op d& klachte van A. B., dat (hier volgt de 
opgaaf zooals in den lastbrief vermeld) en tevens dat hij 
aan de uitspraak of het vonnis van het hof daarop zal 
voldoen, of zichzelven in executie daarvan aan het ge
vangenh uis van het hof overgeven, dan zal deze ver
bintenis nul en van geene waarde zijn, doch anderszins 
in voile kracht verblijven. 

Verleend en onderteekend in het bijzijn van 

Get. C. D. 
, E. F. 

Get. L. M. 
, N. 0. 

(N.B.-Er kunnen natuurlijk ook twee of meer borgen aange
nomen worden, om zich met en benevens den gearresteerde 
te verbinden; en moet bovenstaande vorm gewijzigd 
worden in geval de borgen zich verbinden om de ge
arresteerde goederen te produceeren.) 

a~t!~ie van Borg- xxxr.-De baljuw zal· op verzoek van den eischer in de 
zaak, of zijnen procureur indien daartoe gemachtigd, de borg-
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acte aan hem bij cessie mogen overmaken ; zoo ook op last 
van het Hoog Gerechtshof, of eenig lid daarvan, of van eenen 
commissaris des hofs, eenig geld, obligatien of andere waarde 
door hem in beslag genomen. 

XXXII.-Het zal aan ieder persoon die gearresteerd is, of Aanzoek tot ont· 
in eenige zaak van arrest of injunctie is gedagvaard, vrijstaan, slag van arrest. 
vroeger dan den bepaalden dag te compareeren, en aan het Hoog 
Gerechtshof, eenig lid. daarvan, of, in geval het arrest of be-
slag door eenen commissaris van het hof werd verleend, dan 
ook bij zoodanigen commissaris, a pplicatie te doen om het 
arrest of beslag gedissolveerd te hebben, mits hij ten minste 
vier-en-twintig uren vooraf daarvan aan de tegenpartij of 
zijnen procureur kennis geeft. 

. . xxxiii.-Inbeslagneming van eenig goed ten einde juris- a:U'J:: ;:ris%~: 
dwtle aan ,een gerechtshof te verscha:f:fen kan gesch1eden tionem. 
krachtens denzelfden lastbrief krachtens welken arrest of in-
beslagneming overeenkomstig voorgaande regula ties is geschied, 
en daarvoor kan aanzoek gedaan worden in dezelfde applicatie 
waarin aangevraagd wordt arrest of inbeslagneming als in 
voorgaande regulaties vermeld. 

V.-OVER DE SCHRIFTELIJKE PLEIDOIEN IN ILLIQUIDE ZAKEN. 
XXXIV.-W anneer de dagvaarding is geexploiteerd, zal de f~~:ie~ren van de

gedaagde gehouden zijn binnen tien dagen na zulk exploit zoo-
wei al zijne exceptien als defensien op de meriten der zaak in 
geschrift aan des eischers procureur in te leveren, en hij zal 
niet toegelaten worden eenige verdediging te maken bij de 
behandeling der zaak die niet duidelijk uit gezegde geschrevene 
defensie blijkt. Indien de verweerder buiten het district waar 
het hof zitting houdt woonachtig is, of bij edicte gedagvaard 
wordt, zal de tijd tot dienen van defensie zijn veertien dagen 
in plaats van tien, en de kennisgeving aan de dagvaarding 
gehecht zal dienovereenkomstig zijn tenzij een langere termijn 
toegestaan wordt. 

xxxv.-Op ontvangst van eene geschrevene defensie zal I~leveren van. Re-
d · h f " b' d · d d phek en Duphek. e msc er o ZlJn procureur 1nnen ne agen aarna een 
geschreven repliek den gedaagde of zijnen procureur doen 
inleveren; die wederom op dezelfde wijze binnen twee dagen 
za1 mogen dupliceeren. 

xxxvr.-Het zal aan het gerechtshof of eenen rechter in Ve~.lenging van 
k .. k d d l . termun. amers vrljstaan, op aanzoe ~ aartoe ge aan, ver eng1ng van 
termijnen voor inlevering van eenig pleidooi toe te staan. 

XXXVII.-De procureur van den eischer zal met zijne dag- bLij~kt vadn te ge-
d . 1 k " l' k · l''k I k d ru1 en ocumen· vaar 1ng, a soo met ZlJn rep 1e , 1nsge lJ ~s za oo es ver- ten. 

weerders procureur met zijne schriftelijke defensie of exceptien 
en zijn dupliek, eene lijst van aile documenten en andere schrifte
lijke bewijzen, die beide partijen bij het verhoor der zaak van 
meening zijn over te leggen en te produceeren, op de tegen
partij of zijnen procureur doen dienen, en geen document niet 
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in de Iijst gemeid zai kunnen gebruikt worden bij het verhoor, 
tenzij met veriof van het hof of van eenigen rechter. Voorts 
zai eike partij binnen eenen red~Iijken tijd geiegenheid geven 
a an zijne tegen partij op verzoek in geschrifte gedaan tot inzage, en 
kopie-neming van eenig document in zijne Iijst vermeid, en indien 
hij nalatig biijft of weigert zuiks te doen, zai hij bij het verhoor 
geen gebruik van zoodanig document kunnen maken, tenzij het 
hof anders hieromtrent geiast, en de tegenpartij zai een order van 
het hof, of eenen rechter daarvan, kunnen verkrijgen om de 
partij te dwingen inzage en kopie-neming te verieenen. 

Erke~tenis van xxxvnr.~Eike partij kan aan zijn tegenpartij kennis in 
::~fe~~ vanclocu- geschrifte geven om de echtheid van eenig document in zijne 

Iijst vervat te erkennen, en indien hij weigert of gedurende vijf 
dagen na de kennisgeving naiatig bieef zuiks te doen, zai het 
hof, indien het beschouwt dat hij de echtheid behoorde erkend 
te hebben, hem in de kosten veroordeeien van het bewijs er van, 
wat ook de uitsiag van het proces mocht zijn; en voorts, indien 
eene partij getuigen dagvaart om een document te bewijzen, 
zonder eerst erkenning van echtheid van zijne tegenpartij te 
veriangen, zai het hof hem insgeiijks in de onnoodige kosten 
dus veroorzaakt kunnen veroordeeien. 

Overleggen van XXXIX.-leder partij zai hare pleidoien doen afleveren 
r;:~~~ir~n bij Regis- aan den registrateur, VOOr den dag bepaaid VOOr het verhoor 

der zaak ; en tevens bij hem, waar zuiks nog niet gedaan is, 
de procuraties harer pieitbezorgers doen overieggen. 

Inzage van docu- xr~.-In gevai een partij of zijn procureur niet op de piaats 
menten. woonachtig zijn zai, waar het hof zai zitten, zai hij aan de 

tegenpartij een huis aan zoodanige piaats vermeiden, aiwaar 
eenige kennisgeving of aanzoek om inzage van documenten, of 
aflevering van eenig processtuk zai mogen piaats vinden. 

~leicloien volein- xi..r.-Zoodra de verweerder in zijne defensie de aigemeene 
cligd. ontkentenis gepieit heeft, zonder bijvoeging van eenig speciaa1 

pieit, zullen de pieidoien gesioten zijn. 
puplieken repliek xLn.-Indien de repliek nieuwe daadzaken bevat, of eene 
1n reconvent1e. d .f! • • h · · b h I I d e1ens1e op eenen e1sc 1n reconvent1e e est; za e ver-

weerder toegeiaten worden om te dupiiceeren of te repiiceeren 
op de defensie in reconventie, doch niet anders, tenzij met veriof 
van het hof of den rechter in kamers; insgeiijks, indien de 
repiiek op den eisch in reconventie nieuwe daadzaken bevat, 
zai de verweerder in reconventie kunnen dupiiceeren. 

Kosten van on- xr~In.-Indien het hof beschouwt dat een exceptie, repiiek 
nood.ige pleidoien. of dupiiek geheei en ai onnoodig was, en aileen gemaakt werd 

om kosten op te sta peien, zai het hof den procureur, die ze 
gemaakt heeft, kunnen veroordeeien in de kosten daarvan. 

Sluiten van plei- XLiv.-Indien de eischer geen repliek maakt op de defensie 
doien door gebrek d I h'' b h d d d I k aan antwoonl. van verweer er, za 1J esc ouw wor en e a gemeene ont ~en-

Vorbetering 
pleidoien. 

van 
tenis daarop te hebben gepieit. 

XI..v.-Op aanzoek zai het HoogGerechtshof, of een rechter 
in kamers, v66r het verhoor, en het hof bij het verhoor, aan den 
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eischer of verweerder kunnen toelaten om zijne dagvaarding ot 
ancler pleidooi te amendeeren of te verbeteren, of er iets bij te 
voegen om het ware verschil tusschen partijen duidelijk te 
maken, of om de behoorlijke partijen voor het hof te brengen, 
en het hof in staat te stellen daarover te beslissen, 1nits dat 
wanneer het verzoek gedaan wordt voor het verhoor, tijdig ken
nis gegeven wordt, en tegelijkertijd eene kopie der dagvaarding 
of pleidooi, zooals men ze wenscht verbeterd te hebben, gediend 
wordt aan tegenpartij. Het hof zal in zulk geval zoodanige 
order kunnen 1naken omtrent de verbetering der verdere plei
doien, en omtrent de door de verbetering veroor~aakte proces
kosben, als mocht billijk schijnen. 

XLVr.-Het Hoog Gerechtshof of eenig lid er van zal Ge<l.wongen pro-
. . ' ' ' duct1e van docu-

wanneer eene zaak aanhang1g 1s voor de hoogere hoven, de men ten. 

macht hebben 0111, op aanzoek daartoe, de partijen te gelasten 
om eenig document of documenten in hun bezit betrekkelijk de 
zaak te produceeren, en het hof of de rechter zal daarna han-
delen zoo als blijkt billijk te zijn. 

XLVII.-Indien eenige stof niet betrekking hebbende op de Schrappen van 

zaak, of die slechts als argument kan gevoerd worden, of voor onnoodige stof. 

andere redenen ontoepasselijk is, gepleit wordt of in de dag-
vaarding voorkomt, zal het hof of een rechter zulks kunnen 
do en schra ppen 1net of zonder kosten. 

VI.-GETUIGEN. 

XLVIIr.-Elke partij kan naar goedvinden getuigen doen Da~vaarding van 

dagvaarden, en zal tot dien einde de dagvaarding uitnemen van getmgen. 

den registrateur van het hof waar de zaak dienen zal, elke 
dagvaarding, voor niet meer dan vier personen, die zal worden 
onderteekend door den registrateur en door den procureur 
van de partij die de subpama zal uitnemen. Het exploit zal 
geschieden door den baljuw, en in genoegzamen en redelijken 
tijd voor zulk een getuige om te kunnen verschijnen, waarover 
het hof zal oordeelen, in geval van noncomparitie. Het exploit 
zal geschieden door afl.evering van een copie subpama, ter zelf-
der tijd het origineel vertoonende en den inhoud expliceerende; 
en elk persoon, die aldus als getuige zal zijn gedagvaard gewor-
den, en zijne billijke reiskosten aan hem betaald of aangeboden 
zijnde, niet verschijnende en geene wettige verhindering of ver-
schooning kunnende aantoonen, wanneer hij niet bij afroeping 
van zijnen naam voor het hof, zal verschijnen, zal schuldig zijn 
aan minachting van het hof, en mogen worden beboet of in 
gevangenis geplaatst; en bovendien onderworpen zijn aan zoo-
danige schadevergoeding als de partij, die door zijne weigering 
of nalatigheid, eenig nadeel mocht lijden, zal mogen vorderen. 

XLIX.-De dagvaarding kan op eenigen getuige worden Dag:vaardi~g _op 

1 · d b' d Q · .. t t ht' .!' h getu1gen buitenJl;-geexp 01teer 1nnen en ranJevrys aa woonac 1g, OJ.SC oon risdictie. 

hij niet onder de jurisdictie sorteert van het hof waarvoor hij 
zal he b ben te verschijnen. D 
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Vorm van dag-_ L.-De vorm van eene dagvaarding op eenigen getuige zal 
vaardinr; op ge 
tuige. zoo na mogelijk zijn als volgt :-

DAGVAARDING OP GETUIGE. 

In het Hoog Gerechtshof van den Oranjevrijstaat, zitting 
te houden·te den , ten 

ure 's morgens. 

In zake A. B., 
Eischer, 

Tegen C. D., 
V erweerder. 

} 
Aan E. F., van , in het district 

Gij wordt bij dezen gedagvaard om, met terzijdestelling van 
alle uitvluchten, _ voor genoemd hof op genoemden dag en 
plaats te verschijnen, en aldaar te vertoeven totdat g~j zult wor
den ontslagen, ten einde getuigenis der waarheid af te leggen 
van al hetgeen U bekend mocht, zijn betreffende genoemde zaak 
waarin verweerder gedagvaard wordt tot betaling van zekere 
som gelds wegens verkochte goederen (of wat anders de zaak 
in kwestie is, kortelijk te vermelden). 

Neem kennis dat gij gerechtigd zijt 01n van den baljuw, 
deze dagvaarding dienende, te ontvangen het bedrag van 

. als reiskosten, behalve verdere getuigenkosten 
die U mochten worden toegestaan; 

Tevens, dat indien gij op genoemden tijd en plaats niet 
verschijnt en vertoeft, als voormeld, gij onderhevig z~jt aan 
eene boete niette bovengaande honderd pond sterling, en b~j 
niet betaling daarvan aan gevangenzetting voor een tijdperk 
niet te boven gaande drie maanden, behoudens eenige aanspraak 
die de genoemde A. B. (of C. D.) tegen U mocht hebben voor 
vergoeding van de schade Jie veroorzaakt mocht worden door 
uwe niet-verschiJning. 

Aldus verleend te 
18 

(Geteekend), 

, op den 

Registrateur van het 

(Get.) G.H., 
Procureur van den eischer (of verweerder.) 

dag van 

N.N., 

Gerech tsh of. 

Dagvaanling vnn LL-De partij die in eenige civiele of crimineele zaak den 
>:;taatspresirle.nt flf Staatspresident of een der rechters van het Hoog Gerechts-
Rechter als •ge- . • ' . . .• 
tuige.· hof, als gettuge wenscht gehoord te hebben, zal verphcht ZIJn 

1 zich tot het Hoog Gerechtshof of eenen rechter te wenden 
''tbij memorie, vergezeld van beeedigde verklaringen, waar de 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



HOOFD. II.] HOOGERE GERECHTSHOVEN. 43 

:feiten waaromtrent de getuigenis vereischt wordt, worden 
opgesomd, en de registrateur van het hof zal niet bevoegd 
zijn een subpena op den Staatspresident of zoodanigen rechter 
te teekenen zonder een schriftelijke order van gemeld hof. 

LII.-Wanneer de getuigenis van eenig persoon in gevaar .Onderzoek de 

mocht.,·~ijn om vet loren te gaan, voor dat de zaak voor het hof bene esse. 

kan dienen, zal het aan de partij die begeerig is zulke ge-
tuigenis te verzekeren, vrijstaan, om bij het hof of een rechter 
aanzoek te doen, en het hof of de rechter de redenen voor 
zulk aanzoek gegrond bevindende, zal zoodanigen getuige 
voor zich, of voor eenen commissaris daartoe geautoriseerd, 
doen examineeren, mits de tegenpartij of zijn procureur daar-
van tijdige en behoorlijke kennis gegeven worde, om bij zoo-
danige examinatie tegenwoordig te kunnen zijn, en contra-
vragen te doen. En het hof of de rechter zal in zulke gevallen 
zoodanige order geven als de zaak naar recht zal vereischen. 

I .. rrr.-W anneer van eenige getuige gevorderd wordt pro- Subprena ad pro

ductie van eene acte, instrument, of geschrift dat in zijn be~it ducendum. 

mocht zijn, dan zal in de gemelde dagvaarding kennis moeten 
worden gegeven dat zulks van hem gevorderd wordt. 

r.rv.-Op aanzoek gedaan, zal het hof of een rechter Bew\js door schrif-

k l _1 • d b ld d d k f d d telijke v e r k l a-unnen toe a ten ,uat een1g an ere epaa e aa zaa ~ o aa - ringen. 

zaken bewezen mochten worden door beeedigde verklaringen, 
of dat de beeedigde verklaring van eenen getuige gelezen 
mocht worden op zoodanige voorwaarden als het hof of de 
rechter billijk mocht oordeelen; mits geen zoodanig verlof 
toegestaan zal worden wanneer het aan het hof of de rechter 
blijkt dat de wederpartij bona fide de tegenwoordigheid van 
eenen getuige verlangt om kruisvragen te doen en dat de 
getuige geproduceerd kan worden. V oorts zal het hof of een 
rechter, ·wanneer het noodig mocht zijn, het recht hebben 
om een order te verleenen' tot het do en antwoorden van 
zekere door het hof of rechter gestelde vragen door eenig 
persoon voor eenen commissaris van het hof, en het hof zal 
getuigenis op die wijze ingewonnen kunnen toelaten. 

VII.-VERHOOR IN ILLIQUIDE ZAKEN. 

r.v.-Wanneer in de Hoogere Gerechtshoven, nadat de Behandeli.ng van 

•SChriftelijke pleidoien gesloten zijn) het blijkt dat de feiten wetskwestieS. 

erkend. zijn, en dat eene wetskwestie aileen in verschil is, of dat 
b.et wenschelijk is dat eene betrokkene wetskwestie eerst beslist 
word.t, zal het a an ~en d.er partijen vr~staan om, na kennisgeving 
aan de tegenpartij minstens vier dagen te voren, de zaak op d.e 
-rol van het Hoog Gerechtshof te plaatsen op eenen motiedag, 
tot verkr~jging der beslissing van het hof op de betrokkene 
wetskwestie. 

r.vr.-W anneer· een zaak aanhangig is. in. de Hoogere Ge- Beluu~deling van 

ht h t . . f t' d t except1es. rec s oven en excep 1e : o excep 1es .genom en wor . en egen 
.de dagvaarding of eenig pleidooi, .. zal h~t aan den eischer .of 
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verweerder vrijstaan om de zaak op de rol van het Hoog 
Gerechtshof, indien dat in zitting is, te plaatsen op eeneu 
1notiedag, of te btengen voor een. rechter in kamer's tot af
handeling der excepties, mits dat de partij die de zaak op 
de rol plaatst of voorbrengt, minstens vier dageii te voren 
kennis daarvan geeft aan de tegenpartij of zijtten procurenr. 

Afwezigheid van ·' . LVII.-Bij afwezigheid van een of meer getnigen zal het 
getuigen. hof, or> verzoek van de partij die zoodanige getnigen wenscht te 

prodnceeren, met het verhoor der zaak voortgaan, voor zoo 
verre als partijen in gereedheid zijn, en dan het verder verhoor 
nitstelle:ri of naar eene andere plaats verwijzen, mits dat aau het 
hof blijkt, dat zoodanige getnige behoorlijk is gedagvaard ge
wordeu, of dat de dagvaarding in tijds is nitgenomen en geex
ploiteerd, maar dat zoodanige getuige niet gevonden of niet te 
hnis was, en dat hij volstrekt noodig is tot staving van e'enige 
voorname daadzaak tot de zaak in kwestie betrekking hebbencle, 
anders zal het hof met het onderzoek der zaak voortgaau en 
uitspraak doen; maar zulk eene uitspraak zal, indien het hof 
znlks goedvinden 1nocht, provisioneel zijn, even als in geval van 
afwezigheid van den gedaagde is voorzien . 

. Bel~an<l.eli~g, <lo- LVIII.-"\V anneer de gedaagde verschi1nen zal doch aeen 
fens1e 111et 1ngele- . . '-' '. b 
verd zijmle. geschreven defenslen zalingeleverd hebben, en de mscher danr-

door verhinderd mocht worden om zijne bewijzen daartegen in 
te brengen, zal het hof de zaak mogen uitstellen of verwijzeu 
naar eene andere plaats, en de getuigen daarheen doen dagen, 
doch den gedaagde in alle daardoor gemaakt extra kosten con
demneeren, en bovendien van hem securiteit eischen voor cle 
betaling der geeischte som met de kosten, of anders na het 
hooren van des eischers getnigen, en inzage zijner geschreven 
bewijzen, provisioneel vonnis tegen den gedaagde verleenen, of 
zoodanige andere order in de zaak maken als aan het hof onder 
de omstandigheden zal blijken recht en billijk te zijn. 

Niet-verschijning LIX.-In alle zaken waarin de gedaagde niet zal comr)a-
van ged.aagd.e. b h l" "k · · f reren, e oor lJ y gedagvaard geworden zunde, zal het ho de 

bewijzen die de eischer zal voorbrengen aanhooren en onder
zoeken, en daarop vonnis 1nogen geven, doch zal het knnnen 
gelasten dat zoodanig vonnis zal provisioneel zijn en geexecn
teerd worden onder cautie de 1·estituendo / echter wanneer het 
aan het hof zal bijken dat de gedaagde va1i hnis was toen de 
dagvaarding geexploiteerd werd en niet in tijds kon terug zijn 
om te knnnen compareren, zal het hof de zaak mogen uitstellen, 
hetzij voor comparatie op eene andere plaats, of op dezelfde 
plaats b\j eene volgende zitting, mits verder aan het hof zal 
blijken dat de bewijzen door den eischer geproduceerd en de 
zaak zelve van dien aard zijn, dat eene defensie waarschijnlijk 
van goed gevolg zijn zal voor den gedaagde, en mits het geene 
zaak is van gewone geldelijke schuld of transactien van dien 
aard die door eene vertraging den eischer tot nadeel of merke
lijk ongemak zal verstrekken. 
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r~x.-W anneer na oproeping van partijen de eischer of zijn Niet-yerschijni.ng 
· h · · 1 d d d · · van E1scher procureur nwt .·verse unt, za e verweer. er van e 1nstant1e · 

geabsoiveerd worden· met de kosten, tenzij het' hof redenen zai 
zien eenige ~p_dere order in de zaak te maken; en de eischer zai 
niet toegei~ten worden om de zaak te hervatten totdat hij de 
kosten der vroegere instantie, indien daartoe veroordeeid, be-
taaid heeft. 

r~xr.-In aile ~pj_ vieie p:rocessen zai de eischer of zijn pieit- To.~lichti~g en 
bezorger voora:(korteiijk de zaak toeiichten door vermeiding·bewlJslevermg. 
van de daadzaken: di!3 hij voornemens is te bewijzen, doch zonder 
eenige aanmerkingen daarop te maken, en daarop tot de bewij-
zen van zijnen eisch, zoowei schrifteiijke ais mondeiinge, over-
gaan; daarna op geiijke wijze zal de procureur van den ver-
weerder tot het bewijs van zijne defensie, en indien die gemaakt 
wordt, van zijnm1; eisch in reconventie overgaan; en daarna in 
gevai de verweerder eisch in reconventie gemaakt heeft, zai de 
eischer zijne bewijzen tegen den eisch in reconventie over-
leggen; tenz1j het gerechtshof beveeit dat eisch in conventie 
en eisch in reconventie tegeiijk zullen worden behandeid. 

LXII.-In gevai hij eenig Rondgaand Gerechtshof eenig do- ~.erejecteerde be-
d a t · · I b ·· t k b 1 d WIJSStukken. cnment oor een· · .er par uen a s ewuss n ? aange onen oor 

het hof ais zuiks wordt verworpen, dan zai znike partij kunnen 
verlangen dat zuik document bij den registratenr ingediend 
worde, en door hein gemerkt worde ais door het hof als bewijs-
stuk verworpen te zijn. 

LXIII.---c-N a het sluiten der getuigenissen en bewijzen aan Bespreking. 
beide zijden, zai de eischer of z1jn pieitbezorger zijne aanmer-
kingen op de zaak voordragen, en na hem op geiijke wijze de 
verweerder of zijn pieitbezorger; en daarna zai de eischer of 
zijn pieitbezorger repiiceere11, en geen verdere pieidoien zullen 
piaats vinden zonder verlof van het hof. 

Lxrv.-Niets hierin tevoren bevat zai verhinderen, wanneer Reginnen (1 o or 
J b ·· I l d · d d I" 1 h verweerder. ne ewus ast (onus pro mn t) op . en verweer er 1gt, nat et 
hof hem geiasten zal om de zaak te openen en zijne getuigenis 
over te Ieggen, en nadat die getuigenis gesioten is zai hij met 
het bepieiten aanyangen en het recht van repiiek hebben, en er 
znllen geene verdere pieidoien zijn, tenzij met veri of van het hof. 

VIII.-PROCEDURE VOOR HET HOF IN LIQUIDE ZAKE~. 

r~xv.-Indien de gedaagde in eene Iiqnide zaak zich wil Verzcttegeneisnh. 
verzetten tegen den provisioneeien eisch, zai hij gehonden zijn 
1ninstens vier-:en-twintig uren voor den tijd bepaaid voor het 
V·3rhoor der zaak kennisgeving van zijn te maken verzet en 
kopien van de beeedigde verklaringen of documenten waarvan 
hij voornemens is zich te bedienen aan de tegen partij of dier 
pieitbezorger te doen bezorgen; die weder verpiicht zal zijn 
kopien van de beeedigde verkiaringen waarvan dezeive voorne-
mens is zich ten an,twoord te bedienen op den verweerder of 
diens pleitbezor~er te goen dienen; t~nzij het gerechtshof hier-
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omtrent eenige andere order maakt, en mits dat de negen-en
dertigste regulatie hierintevoren bevat ook in dit geval van 
toepassing zal zijn. 

Ontken!l~ng van J.xvr.-Niettegenstaande · het laatst voor:afgaande artikel 
handsclmtt. zal de eischer het recht hebben, waar de echthe1d van eene hand

teekening ontkend wordt, dadelijk getuigen te doen oproepen 
om de echtheid daarvan te bewijzen. 

~el~andeling ten. J,xvn.-In geval provisioneel vonnis ver~e~nd of geweigerd 
prmmpale gelast. wordt, kan het hof den verweerder of den eischer gelasten bin-

nen een door het gerechtshof te bepalen tijd de zaak ten princi
pale zonder of n1et verdere pleidoien, naar het hof gelasten 
mocht, in te gaan. 

Finaalw ording J,xvnL-Elk provisioneel vonnis of nitspraak, het effect van 
van vonnis. een provisioneel vonnis hebbende, en hetwelk ter executie zal 

zijn gelegd, zal finaal worden na expiratie van zes maanden na 
zoodanige execntie, tenzij binnen dien tijd rechterlijke stappen 
znllen zijn gt:momen 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. 

Finaalv~rklaring LXIX.-Het zal aan elke partij, die een provisioneel vonnis 
van vonms. of uitspraak zal hebben bekomen, het effect van een provisioneel 

vonnis he b bende, vrijstaan aanzoek te doen om een order dat 
zulk vonnis of uitspraak finaal verklaard worde, en dat eenige 
securiteit voor restitutie, die ten dien opzichte mocht zijn ge
geven, vernietigcl worcle, mits de partij tegen wien zulk finaal 
vonnis of uitspraak verlangd wordt, behoorlijk zal zijn gedag
vaard geworden, om redenen te geven waarom het aanzoek 
niet zal worden toegestaan, en wanneer hij niet zal versch~jnen, 
of verschijnende, geene voldoende redenen zal voorbrengen 
waarom het gevraagde decreet niet zal worden verleend. 

Vernietiging ot J.xx.-Eenig persoon tegen wien eenigprovisioneel vonnis of 
verandering v a n 
vonnis. eenige uitspraak het effect van een provisioneel vonnis hebbende, 

zal zijn gegeven, kan ten eenigen tijde voordat hetzelve finaal 
zal zijn geworden, decreet verkrijgen dat zoodanig vonnis of 
nitspraak vernietigd of veranderd worde: mits de partij tegen 
wien znlk decreet zal worden verzocht, behoo.rlijk zal zijn ge
citeerd geworden, dat hij voor zulk hof verschijne om redenen 
te geven waarom zulk decreet niet zal worden verleend, en 
dat de partij aldus geciteerd niet zal versch~jnen, of dat aan 
het hof geene redenen zullen worden voorgebracht waarom 
zulk decreet 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 recht en billijkheid overeenkomstig is; 
en indien verleend, dan noch op zulke voorwaarden als het 
hof zal goedvinden te bepalen. 

Da~v~a.rding tot J.xxr.-Eenige dagvaarding tot vernietiging van een pro-
vermetigmg. visioneel vonnis of uitspraak zal de gronden moeten m~lden, 

kort en dnidelijk, waarop zulk aanzoek gedaan wordt. 
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LXXII.~ W anneer eenige zaak voor het hof zal worden Procedure tot ver
gebracht, hetzij om een provisioneel vonnis of eene uitspraak nietiging. 
van het hof het effect hebbende van een provisioneel vonnis, 
finaal te verklaren, of om die 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 in illiq uide zaken, en ieder vonnis alzoo ge-
geven zal finaal zijn. 

Lxxrn.-In alle provisioneele zaken, of rechterlijke orders Lastbriefop pro
het effect hebbende van een provisioneel vonnis, zal de lastbriefvisioneel vonnis. 
ter executie mede het bevel moeten bevatten, dat de partij ten 
wiens faveure dezelve zal zijn verleend geworden, securiteit 
geve voor de restitutie, in geval zulk provisioneel vonnis bij 
finale beslissing mocht worden vernietigd of veranderd. 

IX.-APPEL EN REVISIE. 
LXXIV.-Alle beslissingen der lagere gerechtshoven of van ..;\ppe~ van CoJ?· 

de commissarissen of registrateurs der Hoogere Gerechtshoven missaris en Registrateur. 
zijn onderworpen aan revisie naar het Hoog Gerechtshof of 
eenig lid daarvan. 

Lxxv.-Appellen en revisien van beslissingen der Rond- Applicatie voor 
gaande Gerechtshoven moeten bij petitie worden verzocht aan appel. 
het hof of aan den voorzittenden rechter binnen tien dagen na 
zoodanige beslissing, en voortgezet worden bij de eerstvolgende 
zitting van het hof van appel. Doch wanneer dat hof zal zitting 
houden binnen vijftien dagen na het verleenen van appel, zal 
de zaak bij de naast daaropvolgende zitting kunnen voorge-
bracht worden, tenzij bij consent van de tegenpartij zulks 
vroeger zal geschieden. 

LXXVI.-In a ppel of revisie zal eene behoorlijke kennis- Kennis~evi:t~g. van 
geving aan de tegenpartij of zijnen procureur en den registrateur appel ot revlSle. 
in geschrifte worden gegeven, en zulke kennisgeving en de 
petitie voor appel of revisie zullen moeten vermelden de gronden 
waarop men in appel of revisie komt, en gediend worden 
minstens tien dagen voor de zitting van het hof van a ppel, 
vermeldende den tijd wanneer zoodanige zaak in a ppel of 
revisie zal dienen. 

Lxxvn.-Partijenzullen kunnen overeenkomen in geschrift, Toestemming _in 
onderteekend door hen of hunne procureurs, welk geschrift aan ~~~i!~~an kenms
den registrateur overhandigd moet worden, den da.g van ver-
hoor bepalende, en de gronden waarop men in appel of revisie 
komt daarin duidelijk opgevende. De registrateur zal daarop de 
zaak op de rol plaatsen voor den daarin genoemden dag. 

Lxxvrn.-Bij het verhoor van zaken in appel of revisie zal Volgorde der pro
de procureur van den appellant of applicant eerst kortelijk den cedures. 
aard der zaak aan het hof voordragen; daarop zal hij de notulen 
en stukken voorlezen en de gronden van appel of revisie op-
geven en bepleiten; daarna zal de procureur van den geappelleerde 
of respondent de gronden opgeven, en bepleiten tot staving 
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van het vonnis van het hof hetweik in appei of revisie ge
bracht wordt. 

~eel?- bewijsleve- LXXIX.-Er zai in geen gevai in hooger beroep toegeiaten 
~~~~.m hooger be- worden om nieuwe feiten te passeeren of verdere bewijzen over 

te Ieggen, tenzij het hof om gegronde redenen zai goedvinden 
zoodanige verdere getuigenissen toe te laten. 

X.-EXECUTIE. 
Kopievanvonnis- I..xxx.-Bij of na afloop van eenig Rondgaand Gerecht~:;;hof 

sen vanRondgaand II d l dd tki k d' . t .. d I d l Gerechtshof a an zu en e an ros er en, en waar 1e n1e ZlJn, e an. c ros-
te houden. ten, kopie nemen van de in dat hof geveide vonnissen in civieie 

zaken, onder certi:ficaat van den registrateur der ronagaanrle 
hoven, ten einde hen in staat te stellen om wanneer vereischt 
daarop lastbrieven ter executie te verleenen. 

Executie in geval LXXXI.-Wanneer de persoon tegen wien eenig vonnis is 
van appel. gegeven verlof tot appel of revisie verkregen heeft, zal hij b\i 

het hofof den rechter aanzoek mogen doen tot staking van dat 
vonnis; en het hof of de rechter zal, na verhoor van beide par
tijen of hunne procureurs of advocaten, mogen bevelen dat dE> 
executie van het vonnis zai worden gestaakt totrlat de zaak in 
appel zal zijn gedecideerd, en den appellant mogen opleggen 
securiteit te stellen voor de voidoening van het vonnis, wanneer 
het noodig geacht zal worden dat zulks zal geschieden. Of 
anders zai het hof of de rechter 1nogen bevelen rlat, niettegen
staande het appei, de executie van het vonnis zai doorgaan, en 
hetgeen daarop verhaald mocht worden aan den eischer of hou
der van het vonnis uitbetaald worden onder securiteit, ten einde 
restitutie te doen van ai hetgeen onaer znlk vonnis zal zijn ver
haald geworden ingeval de zaak in a ppel of revisie anaers zal 
worden uitgewezen,-zoodanige securiteit te worden gegeven 
aan den registrateur, die ook oordeelen zal of ae aangebodene 
securiteit voldoende is of niet. Of anders zal het hof of de 
rechter zoodanige andere order maken als billijk mocht geoor
deeld worden. 

JJasthrief ter exe- Lxxxn.-N a het nitspreken van het vonnis door het ge
cutie. rechtshof, zal de partij ten· wiens voordeele zulk vonnis zal 

z\jn gegeven, aanstonds executie daarop mogen nitnemen voor 
het bedrag van het vonnis, met de kosten, wanneer die zullen 
zijn toegekend, doch zullen die eerst behooriijk moeten zijn 
getaxeerd. 

Eerst tegen losse LXXXIII.-Tenzij bij vonnis van het gerechtshof eenig 
goederen. vast- of Iandgoed executa bel zai zijn verklaard, zal de executie 

eerst tegen de roerende goederen van den persoon, tegen wien 
het vonnis zal bestaan, worden uitgevoerd; en wanneer die te 
kort komen, of er geene gevonden zullen worden, zal op aanzoek 
daartoe door den persoon ten wiens voordeele het vonnis werd 
verleend, of van zijnen procureur, eene order door eenen rech
ter of het hof gegeven worden, tot in beslagneming van eenig 
onroerend goed. 
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LXXXIV.-W anneer vastgoed executa bel is verklaard zal het Executie h\i exe-

d h ld · h ·· t · • f (•utabel·verklaring en sc u msc er vrus aan om executu:~ u1t te nemen o tegen ~an vastgoed. 

zoodanig vastgoed of tegen de losse goederen van den schulde-
naar, of tegen heiden, tenzij het gerechtshof daaromtrent 
anders mocht bepalen. 

Lxxxv.-In het uitvoeren van executie zal gehandeld wor- Procedure aan-

d l .. k · h · d d' gannde losgocd. en, zooverre moge .1J ~, en met 1nac tnem1ng van e noo 1ge 
wijzigingen door de omstandigheden der hoogere gerechtshoven 
vereischt, overeenkomstig regulaties twee-:-en-negentig tot hon-
derd vijftien, gehecht aan Hoofdstuk IV (heiden ingesloten), 
zooverre zij niet strijdig zijn met eenige der regnlaties in deze 
schedule bevat; zullende echter in regulatie zes-en-negentig 
gelezen worden vier jaren in stede van twaalf maanden; en dat 
een aanspraak van derden zooals in regulatie honderd twaalf 
vermeld, voor eenen rechter of het gerechtshof bij wijze van 
a pplicatie zal kunnen gebracht worden, die de zaak zelf zal 
kunnen verhooren, of dezelve kunnen verwijzen ter verhoor in 
de eerste instantie naar een commissaris des hofs of naar den 
landdrost van Bloemfontein, naar gelang van omstandigheden, 
ingeval het bedrag in dispuut niet de jurisdictie der lagere 
gerechtshoven te hoven gaat. 

Lxxxvr.-De baljuw zal van eenig beslag op onroerend goed Pr~cedurehetrek
dadelijk in geschrift kennis geven aan den registrateur van keluk vastgoed. 

acten en ook aan den landdrost van het district waar het eigen-
dom gelegen is. Tegelijkertijd zal de baljuw aan den landdrost 
toezenden of overhandigen een door hem gecertificeerde kopie 
van den lastbrief met relaas en noodige bijzonderheden van het 
goed, en daarop zal de landdrost onderzoek doen omtrent eenige 
verbanden, schepenkennissen, enz., die op het goed mogen 
berusten, en daarna alle personen daarin belang hebbende 
oproepen te verschijnen ten zijnen kantore om voorstellen te 
maken aangaande de voorwaarden van zoodanige verkooping. 

r~xxxvn.-De landdrost zal den dag en tijd van bijeenkomst ,~Ann1isgevlt'ngvan 
£ b l bb d h

. d u!jeen (OlUS • 
vaststellen, volgens a stand van e anghe en en van et orp, 
en zal kennis van de bijeenkomst geven door publicatie in de 
Gouvernements-Courrant, en per brief aan alle verbandhouders 
wier woonplaats in Zuid-Afrika bekend is. 

rJxxxvin.-Eenig crediteur kan bij de bijeenkomst ver- CrA<~~teuren te 

schijnen, of persoonlijk, of door een behoorlijk gemachtigde. verschunen. 

LXXXIX.-Het zal vrijstaan aan eenig crediteur om tegen de Ohjecties door be-. , f . langhebl.Jenden. 
verkoop1ng te obJecteeren, o aan den landdrost een1ge voor-
waarde van verkooping voor te stellen, en de landdrost zal 
dienaangaande beslissen zooals hij beschouwt in belang van alle 
partijen te zijn. 

xc.-Eenig crediteur kennis dragende van de biieenkomst Niet-verschijnen-
. .• ' "' 'de l.Jelangheb l.J en-

en n1et verschtJnende, zal beschouwd worden toegestemd te den verbonden. 

hebben in de voorwaarden door den landdrost bepaald, zullende 
zoodanige crediteur echter het recht hebben ten eenigen tijd 
voor de verkooping zijne vordering te bewijzen. 
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Bepalingen van xcr.-De voorwaarden van verkoop zullen te kennen geven' 
~:t~r~~n~psvoor-binnen welken tijd en op welke wijze de koopschat betaald moet 

worden. 
Taxateurs te XCII.-De landdrost zal een of meer onpartijdige taxateurs 

waardeeren. benoemen om het vastgoed te waardeeren, en rapport aan hem 
te doen onder eede als een leiddraad voor hem; en het zal aan 
eenigen belanghebbende vrijstaan om op eigen kosten eene ge
lijksoortige taxatie van eenen onpartijdigen taxateur aan den 
landdrost voor te leggen. 

voorwaarden ter XCIII.-De voorwaarden der verkooping (met aangehechte 
visie te liggen. taxatie-lijsten) zooals door den landdrost 'Vastgesteld, zullen in 

zijn kantoor ter visie van crediteuren liggen, ten minste zes 
weken voor het adverteeren van den verkoop, en eenig crediteur 
(mits hij tegenwoordig was bij de bijeenkomst voormeld) kan 
applicatie maken bij het Hoog Gerechtshof of eenigen rechter 
er van, om eenige verandering te maken in de voorwaarden der 
verkooping, en gezegd hof of rechter kan de voorwaarden ver
anderen of bekrachtigen, zooals mocht blijken meest in belang 
te zijn van alle partijen. 

Kennis~evingvan xcrv.-De landdrost, zich verzekerd hebbende van de 
verkoopmgsdag. waarde van het vastgoed (en geen a ppel tegen de voorwaarden 

der verkooping gemaakt zijnde, of zoodanige voorwaarde gewij
zigd of bekrachtigd zijnde als voormeld) zal den dag voor de 
verkooping bepalen, zoodanigen dag niet, tenzij door een speciale 
order van het Hoog Gerechtshof of eenen rechter er van, te zijn 
minder dan twee maanden na de inbeslagneming; en zal de 
dag en plaats der verkooping driemaal in de Gouvernements
Courant publiceeren, en zoodanige andere kennisgeviug of 
publicatie maken als hij noodig en wenschelijk acht. 

Inhoudderkennis- xcv.-De kennisgeving zal bevatten eene beschrijving van 
geving. de ligging, grootte, hoedanigheid en andere bijzonderheden van 

het vastgoed, den tijd, de plaats en de voorwaarden der ver
kooping. 

Hoe vastgoe<l te xcvr.-Het vastgoed zal per publieke veiling verkocht wor-
verkoopen. d d d b 1. h · en oor en a JUW, andelende onder geschrevene instruct1es 

·van den landdrost. 
Be paling van ge- XCVII.-Bij of voor de verkooping zal de landdrost een prijs 

reserveerden prus. bepalen, onder dewelke het vastgoed niet verkocht zal worden, 
en hij zal zoodanigen prijs opschrijven, verzegelen en geheim 
houden voor alle personen hoegenaamd. 

Kooperverklaard. XCVIII.-W anneer de opveiling afgeloopen is, zal de land-
drost den verzegelden prijs open doen, en de persoon die het 
hoogst geboden had boven dien prijs als den kooper verklaren. 
Indien de door den landdrost bepaalde prijs niet behaald wordt, 
dan zal na publicatie van eene nieuwe kennisgeving eene tweede 
verkooping plaats vinden zonder beperking van den prijs. 

Rapport op te xrax.-De landdrost zal dadelijk een rapport der verkoo-
zenden. ping met de voorwaarden opzenden aan den registrateur d.er 

hoogere hoven en de registrateur zal onverwijld ze leggen ter 
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bekrachtiging voor eenen rechter, en zoodanige rechter zal ge
lasten (indien alles volgens wet geschied is) dat transport ·door 
den baljuw aan den kooper gedaan zal worden, overeenkomstig 
de voorwaarden. * 

c.-Dadelijk na de verkooping zal de landdrost de ver- Opstel van clistri
schillende aanspraken op den koopprijs onderzoeken, en een butie plan. 
plan van distributie optrekken, hetwelk liggen zal (tenzij par-
tijen hunne toestemming tot het plan in geschrift geven) ter 
visie op zijn kantoor niet minder dan veertien dagen na kennis-
geving daarvan in de Gouvm·nements-Courant. 

cr.-Eenige partij die zich verongelijkt gevoelt door det Appelcloorbelang
plan van distributie, kan daartegen appelleeren naar het Hoog hobbenclen. 
Gerechtshof of eenen rechter daarvan, mits dat hij kennis geeft 
aan den landdrost en de crediteuren. 

cn.-Alle gelden of geldelijke securiteiten door den land- Deponeeren van 
drost ontvangen als de opbrengst der verkooping, zullen door opbrengst. 
hem dadelijk gedeponeerd worden in eenige plaatselijke bank 
door het gouvernement daartoe aangewezen, indien er eenige 
bestaat, zoo niet, dan in zijn brandkast, totdat zij uitbetaald 
worden. 

cnr.-Indien geen appel tegen het distributie-plan gemaakt Bekr.acl~tigi_ng 
d 1 h I f d I dd I b k h van distnbutie-WOr t, za et p an o rapport van en an rost a s e ~rae -plan. 

tigd gehouden worden. 
crv.-Nadat het distributie-plan bekrachtigd is, of indien Uitbetaling van 

alle partijen hunne toestemming in geschrift gegeven hebben, gelden. 
zal de landdrost dadelijk voortgaan om de gelden nit te betalen 
onder quitantie. 

cv.-De kosten van executie zullen in het eerste geval ge- Kos~en der ver
dragen worden door de partij die den lastbriefuitneemt, en zullen koopmg. 
aan hem door den landdrost terugbetaald worden uit de eerste 
op brengst der ver kooping. 

XI.-GI.JZELING. 

cvr.-In geval de schuldenaar moedwillig in verzuim blijft Gijzeling. 
om aan het vonnis of een gedeelte daarvan te voldoen, nadat de 
lastbrief ter executie zal zijn geexploiteerd, zal de schuldeischer 
applicatie kunnen doen bij het Hoog Gerechtshof, of een der 
leden daarvan, om een decreet tot gijzeling van den schuldenaar; 
en zal de persoon die daarvoor aanzoek doet moeten aanbieden 
de kosten van onderhoud van den schuldenaar zoo lang hij in 
gijzeling gesteld is, gerekend tegen twee shillings per dag; zul-
lende kennis gegeven moeten worden aan den schuldenaar van 
de te maken applicatie. 

cvn.-De vorm van den last brief ter gijzeling zal zoo verre -yo~m v~.n l.ast-
doenlijk zijn in den volgenden vorm :- bnef ter guzelmg. 

* Om trent het geven van zulk transport zie Artil{el 8 en 28 van Hoofdstuk LVII 
(De wet betreffende de Registratie van Acten.) Omtrent overdracht van in executie 
verkochte claims op Diamantdelverijen zie Artikel 39 van Hoofdstuk cxvr (De wet 
ovt>r Delverijen van Edelgesteenten.) 
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LASTBRIEF TER GIJZELING. 

In het Hoog Gerechtshof van den Oranjevrijstaat. 

In zake A. B., 
Eischer, 

Tegen C. D., 
V erweerder. 

Aan den cipier van het Staatsgevangenhuis te 

Gij wordt hiermede gelast om in secur~ bewaring in de 
gijzelkamer in genoemd gevangenhu1s te nemen en te 
houden den genoemclen C. D., tot op den 
dag van , of zoodanigen vroegeren datum 
als wanneer hij wettiglijk mocht worden ontslagen en 
vrijgesteld. 

Gegeven onder mijne hand te 
clag van 18 

Namens het 

op dezen 

Gerechtshof, 

L.M., 

Registrateur van het Gerechtshof'. 
I 

Kosten van gliz(l- CVIII.--De schuldeischer zal voornit dagelijks den lancldrost 
ling. van het district doen toekomen het beclrag van twee shillings 

sterling per dag, of anderszins securiteit ten genoege van den 
lancldrost stellen voor de kosten van gijzeling zoolang de schul
<lenaar in de gijzelkamer geplaatst worclt, en ingeval de schuld
cischer daarin nalatig blijft, zal de lancldrost dadelijk aan den 
persoon of het gerechtshof die of dat den lastbrief ter gijzeling 
verleend heeft daarvan kennis geven, die onmiddelijk den ge
gijzelden schuldenaar zal ontslaan. 

Ontslag wegens crx.-In geval en zoodra het vonnis door of na1nens den 
betaling. gegijzelden schuldenaar voldaan zal zijn, zal het gerechtshof, of 

persoon die den last brief verleend heeft, order geven tot ontslag 
van den gegijzelden schuldenaar en daarop, of op schriftelijke 
toestemming van den schuldeischer, zal de gegijzelde dadelijk 
ontslagen worden. 

~iet Ianger <lnn ex.-In geen geval zal de gijzeling voor langeren tiid dan 
zes manll!len. OJ zes maanden kunnen geschieden; en geen persoon zal wegens 

hetzelfde vonnis meer dan eens kunnen in gijzeling geplaatst 
worden. 

;Kosten vanGijze- CXI.-De gegijzelde schuldenaar, moedwillig verzuimencle 
hng. aan het vonnis te voldoen, zal verantwoordelijk kunnen gehou

den worden voor de kosten van gijzeling. 
_Or<lert?.t hetaling cxn.-In geval het gerechtshof, of een lid daarvan, bevindt 
m termunen. dat de schuldenaar verdiensten heeft die hem in staat stellen 

om in termijnen eenig geldelijk vonnis te voldoen, zal het den
zelve vrijstaan den schuldenaar te gelasten om een zeker. door 
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denzelven te bepalen gedeelte van zulk vonnis wekelijks of 
maandelijks af te betalen totdat het geheele vonnis zal voldaan 
zijn; en de schuldenaar in gebreke blijvende hieraan te voldoen, 
zal onderhevig zijn in gijzeling geplaatst te worden. 

XII.-PROCESKOSTEN. 

cxnr.--Eenio- persoon die wenscht eene actie in te stellen .Pro?edeere? in 
. b . . . . '- forma. pa.upens. 

of te verded1gen, doch d1e 1n behoeft1ge omstand1gheden ver-
keert en die blijkens beeedigde verklaringen van zichzelven en 
twee andere huishouders geene goederen bezit boven de waarde 
van tien pond sterling, buiten zijn huisraad, kleeding en am
bachtswerktuigen, zal zonder betaling van leges en zegels 
kunnen applicatie maken bij het Hoog Gerechtshof om verlof 
om kosteloos te knnnen procedeeren; waarna het gerechtshof of 
rechter in kamers aan eenen pleitbezorger zal mogen opdrageli 
om onderzoek in de zaak te doen; en ingeval zoodanige appli
cant van zoodanigen pleitbezorger een certificaat erlangt en bij 
dit gerechtshof of den rechter in kamers overlegt, ten effecte 
dat naar de beschouwing en overtuiging van den pleitbezorger 
er goede gronden zijn voor actie of voor verdediging, zal het 
gerechtshof of de rechter kunnen gelasten dat de applicant koste
loos, en zonder betaling van zegels of leges, zal mogen proce
deeren; en op aanzoek daartoe zal het gerechtshof of de rechter 
ook aan eenen pleitbezorger kunnen opdragen de actie waar tc 
nemen of te verdedige.n namens den applicant. In geval de per
soon die aldus kosteloos procedeert, in zijne actie of verdediging 
slaagt, zal zijn pleitbezorger of procureur gerechtigd zijn pro
ceskosten van de tegenpartij te erlangen; die ook het bedrag 
van zegels en leges zal moeten voldoen. 

cxrv.-Geen pleitbezorger of procurenr is gerechtigd pro- .Proceskosten in 

ceskosten tegen de wederpartij te rekenen in zaken die hij voor e1gene zaken. 

zichzelven waarneemt, in zooverre aangaat belooning voor zijne 
werkzaamheid als pleitbezorger of procureur. 

cxv.-In geval er meer getuigen gedagvaard ziin geworden Orders omtren t 
• <J • proceskoston. 

dan naar het oordeel van het gerechtshof nood1g was, of 1n ge-
val naar deszelfs beschouwing de kosten van getuigen die in 
meer dan eene zaak tegelijk zijn gedagvaard geworden, naar 
evenredigheid tusschen de partijen in de verschillende zaken 
behooren verdeeld te worden , of eenige andere billijke order 
omtrent het dragen van kosten behoort gemaakt te worden; 
of in geval naar deszelfs oordeel eenige der partijen in de zaak 
noodzakelijke getuigen daarin waren, en gerechtigd zijn tot be-
taling van kosten als getuigen; of dater getuigen gedagvaard 
zijn geworden die eerst in den loop der zaak blijken onnoodig 
te zijn geworden, zal het gerechtshof, of de rechter of rechters 
daarvan, bij of na het dienen der zaak of zaken, zoodanige order 
kunnen: :,verleenen alvorens de kosten getaxeerd worden, betrek-
kelijk de kosten, als mocht blijken onder de omstandigheden 
billijk te zijn. 
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Bepalin~ van 3.-Het Hoog Gerechtshof bepaalt, naar gelang van om-
plaats en tud van t d' h d · d d · k d' lJehandeling. s an 1g e en, waar en wanneer 1e ere zoo an1ge zaa 1enen 

zal, en verwijst de zaak 6f naar het gerechtshof dat over de 
zaak gewone jurisdictie heeft, bij deszelfs gewone zitting, 6f 
naar eenen gedeputeerden rechter van het Hoog Gerechtshof, 
op zoodanigen tijd en zoodanige plaats als het hof ten eenigen 
tijde bepalen mocht, zi1llende het verhoor, zoo ver mogelijk, 
wanneer daardoor kosten zullen worden bespaard, bepaald wor
den gedurende den tijd dat een rondgaande rechter zich in 
het district bevindt, waar de gronden in dispuut gelegen z~jn. 

Behandeling van 4.-Het Hoog Gerechtshof zal ook order kunnen geven, 
verscheiden~land- waar zulks noodig is dat verscheidene zaken tegeliikertiicl 
zaken tegeluk. ' LJ LJ 

behandeld zullen worden, en dat andere dan de op de rol 
genoemde personen, ingeval hunne belangen ook in zulke zaak 
betrokken zijn, zich daarin kunnen voegen op zoodanige termen 
als het hof mocht goedvinden. 

}Iachten van rech- · 5.-Zoolang het Hoog Gerechtshof niet zitting heeft, zal 
ter in kamers. 

een rechter in kamers, wanneer zulks volstrekt noodig is, 
doch zoo veel mogelijk in overleg met de andere rechters, 
dezelfde macht hebben als het Hoog Gerechtshof, krachtens 
de twee vorige artikelen, heeft. 

Depositum van 6.-Ieder persoon, die eene actie als voormeld instelt zal, 
£ ~5 voor zekere ter onmiddeliike verzending naar den Tresorier-Generaal der)o-kosten. LJ ' 

neren bij. den landdrost van het district waar de plaats van den 
verweerder gelegen is, voor bestrijking of gedeeltelijk bestrijking 
der kosten die van regeeringswege mochten worden aangegaan, 
de som van vijf-en-twintig pond sterling. 

Appel en Revisie 7.-Van de uitspraak van den gedeputeerden rechter valt 
~~~~:~;puteerden er appel en revisie, even als van het Rondgaand Gerechtshof, 

naar het Hoog Gerechtshof. 
Verjaring. van 8.-Geene actie tot vernietiging van eene gemetene kaart 

landzaken. d · 'k · d en aarop u1tgerm ten en gereg1streer en grondbrief, zal na 
tien jaren, gerekend van af de registratie, kunnen worden inge
steld, tenzij vooraf relief' zal zijn bekomen van het Hoog 
Gerechtshof, op grond van minderjarigheid, curateele, bedrog, 
krankzinnigheid of dwang, zullende echter in geen geval deze 
verjaring beginnen te loopen danna den zes-en-twintigsten dag 
van Mei 1886. 

Protesten vervan- 9.-Men zal zich voortaan van een interdict tegen de 
gen door interdie- 't 'k' db · f f k · d ten. u1 re1 y1ng van een gron ne o aart, 1nste e van een protest 

daartegen moeten bedienen; dit interdict te worden ingeleverd 
bij den Landmeter-Generaal. 

R ol van 
aak.en. 

SCHEDULE 
GEVOEGD BI.J HOOFDSTUK III. 

Regulaties betreffende de manier van procederen in landzaken. 

land- I.-De regisrateur der Hoogere Gerechtshoven te Bloem-
fontein en de landdrostklerken in de andere districten, houden 
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eene rol van landzaken, waarop zij aanteekening doen van 
iedere zaak, op gelijke wijze als is be.paald door de regulaties 
der Hoogere Gerechtshoven. 

II.-De dagvaarding wordt onderteekend door den ambte- Ondertoeke;ning 
naar in de voorgaande regulatie· genoemd alsook door den van dagvaardmg. 

eischer of zijnen procureur. ' 
III.-De ¢lagvaarding wordt opgesteld naar den volgenden Vor?l van d,ag-

vorm :- vaardmg. 

DAGVAARDING. 

In het Hoog Gerechtshof van den Oranjevrijstaat. 
Landzaak No. district 

In zake.: 
A. B., Eischer, 

tegen 
C. D., V erweerder. 

} 
Aan den bovengenoemden verweerder c: D., wonende te 

in het district 
Gij wordt hiermede gedagvaard om binnen den tijd van 

veertien dagen persoonlijk of door ee·nen advocaat of procureur 
ten mijnen (des ambtenaar's) kantore binnen kantoor-uren te 
verschijnen, en alsdan en aldaar in te leveren uwe defensie, zoo 
gij er eenige hebt, tegen den eisch door den bovengenoemden 
eischer tegen U ingesteld. 

N eem kennis: dat deze zaak dienen zal op zoodanigen dag 
en ter zoodanige plaatse als het Hoog Gerechtshof bepalen 
mocht, waarvan U tijdige kennisgeving geschieden zal. 

De gronden van eischer's eisch zijn de volgende : 
lo enz., 

De eischer verzoekt vonnis 
lo. enz., enz., 

Aldus gedaan te , op den 
het Hoog Gerechtshof, 

O.P., 
Eischer 

Namens 
M.N., . 

Landdrostklerk te 
(of Registrateur der Hoogere Hoven). 

(of procureur van eischer). 
IV.-De baljuw client de dagvaarding en relateert zun Dienen van dag

wedervaren met nauwkeurige aanstipping van datum, bij den vaarding. 

beambte in de eerste regulatie hierboven vermeld. . 
V .-In geval de verweerder geene defensie of eisch in lnl~veren ~anD~

reconventie inle·vert binnen veertien dagen na het dienen der fensle of E.Isch m ReconventHJ. 
dagvaarding (of binnen zoodanigen anderen tijd als hem bij 
wijze van relief mocht zijn toegestaan) wordt hij beschouwd 
de door eischer beweerde feiten te ontkennen en worden de 
schriftelijke pleidoien beschouwd voleindigd te zijn. E 
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Repliek. VI.-Binnen zeven dagen moet de eischer, zoo noodig, 
repliek inleveren bij den beambte in de eerste regula tie genoemd; 
en hetzij repliek ingeleverd wordt of niet, zijn de schriftelijke 
pleidooien voleindigd. De verweerder zal bij si)eciaal verlof van 
het hof echter toegelaten worden dupliek in te leveren. 

· verzending van VII.-De landdrostklerk verzendt de pleidooien, wanneer 
sch~iftelijke plei- voleindigd zooals hierboven vermeld, naar den registrateur der 
<looien. G h h 'fi d Hoogere erec ts oven, tesamen met een cert1 caat van en 

landdrost dat het bedrag in Artikel zes vermeld bij hem is ge
deponeerd. 

Verdere plichten VIII.-De registrateur der Hoogere Hoven maakt aantee
van Registrateur. kening op de rol van landzaken van zoodanige zaken waarvan 

de stukken ontvangen zijn, en geeft kennis daarvan aan het 
Hoog Gerechtshof of eenen rechter daarvan. 

Bekendmaking in IX.-Nadat dag en plaats bepaald zijn waarop eenige zaak 
"Gou vernements- d' k d · d H' H b k d courant." wnen moet, maa t e reg1strateur er oogere oven e en 

in de Gouvernements- Courant de zaken die bij zoodanige ge
legenheid behandeld zullen worden. 

Kennisgeving aan X.-De eischer is gehouden, zoodra bekendmaking is ge
verweerder. schied als voormeld, op den verweerder eene kennisgeving, niet' 

minder dan tien dagen voor de zitting van het hof, te doen 
dienen in den volgenden vorm: -

In het Hoog Gerechtshof van den Oranjevrijstaat. 
Landzaak No. district 

In zake 
A.B., 

Eischer, 
tegen 

C.D., 
V erweerder. 

Aan den genoemden verweerder. 
Neem kennis dat deze zaak dienen zal te 

op , beginnende te ure 
des middags, alwaar gij met uwe getuigen, zoo gij er 
oonige hebt, kunt verschijnen. 

Tevens, dat indien gij aldaar en alsdan niet verschijnt, de 
eischer vonnis tegen U verzoeken zal. 

den 18 

A.B., 

(of O.P., procureur van A.B.) 

Dienen van ken- XI.-De kennisgeving kan gediend worden door eenigen 
uisgeving. persoon, en ontvangst daarvan moet daarop schriftelijk door 

den verweerder of zijnen procureur worden erkend waarna 
dezelve naar den registrateur der Hoogere Geredhtshoven 
teruggezonden wordt. 

In geval de verweerder of zijn procureur daarop niet ont-

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



llOOFD. III.) I~ANDZAKEN. 59 

vangst erkent, kan de eischer op des verweerders kosten deze1ve 
op hem door den ba1juw doen dienen. . 

XII.-De landdrostk1erken zullen fungeren als registrateurs, Registrateurvoor 
maar de gedeputeerde rechter kan, zoo noodig, iemand aanstellen Landzaken. 
om te fungeren als registrateur, met zoodanige ge1delijke toe-
kenning als door het Uitvoerend Gezag mocht worden toege-
staan, hiet te boven gaande de som van een pond sterling per 
dag, en door de ver1iezende partij te beta1en. 

XIII.-De reis- en verblijfkosten van den rechter worden Reiskosten van 
d d 1. d t'' d d h t G Rechter. oor ever 1ezen e par ::u ge ragen en oor e ouvernement 
voorgeschoten. Deze reis- en verb1ijfkosten zullen twee pond 
sterling per dag bedragen. 

XIV.-(A). De leges en zege1s betaa1baar, zijn die gevorderd Proceskosten. 
in gewone zaken; doch worden op dagvaardingen ver-
eischt de zegels bij de wet bepaa1d voor 1andzaken. 

·(B). In geval verscheidene zaken tege1ijk dienen, of voor 
denze1fden gedeputeerden rechter behandeld worden, 
za1 hij kunnen bepalen de wijze waarop de kosten 
van regeeringswege aangegaan, onder1ing onder de 
partijen verdee1d zullen worden. 

(c). In geval een persoon actie instelt tot vernietiging van 
eenen grondbrief met daaraan gehechte kaart, nadat 
die· door den Staatspresident uitgereikt is, dan za1 
hij veroordee1d kunnen worden de kosten te dragen 
veroorzaakt daardoor, dat hij niet zijne actie heeft 
ingesteld alvorens door den Staatspresident de grand
brief op de gemetene kaart werd uitgereikt. 

HOOFDSTUK IV. 

DE W.ET BETREKKELUK DE LAGERE GERECH'fSHOVEN. 

AFDEEI~ING I.-UITLEGGENDE BEPALINGEN. 

1.-0nder de laD"ere gerechtshoven worden voor de doelein- Welke de Lagere 
o Gerech tshoven 

den dezer wet begrepen :- zijn. 
(A). De hoven van den 1anddrost; 
(B). De hoven van den landdrost en heemraden; 
(c). De hoven van den assistent-1anddrost, en het hof van 

assistent-1anddrost en heemraden; 
(n ). De periodieke hoven van den landdrost. 
2.-De lagere gerechtshoven we1ke v66r het vaststellen van BestaandeLagere 

d d d · h · 'k 1 11 b · Gerechtshoven eze wet, on er , e In et vonge art1 ~e geme c e enam1ngen ulijven voort be-
in bestaan waren, b1ijven voortbestaan, tenzij door den Volks- staan. 
raad daaromtrent anders wordt bepaa1d, onderworpen aan de 
bepalingen van deze wet, 

3.-Alle voorzieningen dezer wet, of der daarbij gevoegde Als beambten wo.r-
f t 1 t . b t kk' h bb d . · denookbeschouwd o nog e voegen regu a 1es, e re ~ ~1ng e en e op een1gen t'jdelijke P la at s-

daaringenoemden beambte, lUOeten, tenzij het tegendeel WOrdt vervangers. 
bepaald of nit den samenhang blijkt, verstaan worden ook be-
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trekking te hebben op den·persoon, die-tijdelijk of bij plaatsver
vnlling de betrekking van zoodanigen beambte vervult. * 

Zondagel?-enFeest- 4.-In geval eenige dag, die in deze·wet of in de daaraan
~:~6~8 nJ~!e~~gre- gehechte schedule bepaald wordt .als de dag waarop ~~ts ge

schieden moet, een Zondag of pubheke feestdag mocht ZlJn, dan 
zal de daaropvolgende dag (niet zijnde een Zondag of publieke 
feestdag) als de wettige dag worden genomerr. 

AFDEELING II.-HET LANDDROSTHOF. 
Landdrosthof; 5.-In het landdrosthof neemt de landdrost alleen zitting~ samenstelling. '-' 
Tijd en plaatsvan 6.-De zittingen van het landdrosthof nemen plaats op de 

zitting. hoofdplaatrs van het district waarvoor de landdrost is aangesteld; 
en wel twee malen per week op dagen door den landdrost te· 
worden bepaald voor civiele zaken, en dagelijks voor crimineele 
zaken, altijd met recht van verdaging. 

In het district Moroka zullen zij plaats nemen te Thaba 
'N chu, totdat anderszins door den Volksraad wordt bepaald. 

Landdrostklerk 7.-In geval de landdrost van de hoofdplaats van zijn 
neemt P.1i c h ten d~Qtrict afwezig is of onbekwaam is om zittincr te nemen wegens. w a a r 1n zekere J.P l b 

gevallen. ongesteldheid, of onbevoegd wegens belang in den uitslag eener 
zaak of anderszins, of afgezet wordt van, of tijdelijk geschorst 
wordt in zijne betrekking, dan bekleedt de landdrostklerk dade
lijk de betrekking van tijdelijk waarnemend landdrost, tenzij in 
geval waar anderszins door den Staatspresident mocht zijn be-
paald geworden. . . . 

Aanstelling van 8.-Ingeval vanafwezigheid,onbevoegdheid of<_)nbekwaam-
La~~d~l~oes~enden heid van den landdrost zoo als in het vorige artikel vermeld, 

kan de Staatspresident iemandaanstellen, om de plaats tijdelijk 
te vervullen. -

Aanstelling uij 9.-In geval van dringend.e en buitengewone omstandig-
~elegram. heden zal eene aanstelling tot landdrost of waarnemend. land

drost of tot eenig ander in deze wet genoe1nd ambt, bij telegram 
van den Staatspresident volkomen wettig zijn; doch zal desniet
tegenstaande,· zoodra 1nogelijk, de aanstelling in gewonen vorm 
in eene gewone of buitengewone uitgave van de. Gouve'l·nements
Courant moeten geschieden. 

~~-:~tseed of ue- 10.-De landd~?st of:waarnemende landdrost, wanneer aan-
gesteld, alvorens ZlJnO phchten te aanvaarden, legt in handen 
van eenen vrederechter, eenen eed of eene. belofte af in den 
vorm vermeld in het volgende lid van dit artikel; en ondertee-· 
kent denzelve in geschrifte in diens tegenwoordigheid en doet 
dat geschrift overleggen bij de stukken des hofs .. 

De eed of belofte lnidt aldus :-
" Ik zweer" (of "ik verklaar plechtig, dat het afleggen van 

"eenen eed naar mijne geloofsovertuiging niet geoorloofd is en 
"beloof plechtig") "dat ik den Staat getrouw zal zijn en dat ik 
"als (waarnemend) landdrost het recht zal bedienen overeen
"komstig de wetten van denzelven; en dat ik de aan mijne be-

* Zie ook Artikel 80 vun dit Hoofdstuk. 
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"trekking verbondene plichten eerlijk, oprecht en onpartijdig 
"zal uitoefenen, zonder aanzien van persoon. Zoo waarlijk helpe 
mij God" (of " dat beloof ik. ") 

11.-De landdrost of waarnemende landdrost (niet ziinde LBor
1
gdstelling van 

• Ll anc rosten. 
de landdrostklerk), wanneer zoodan1ge waarnemende landdrost 
belast is met de administratie en het beheer van gelden, is ver
plicht, alvorens zijn ambt te aanvaarden, borgtocht te stellen 
ten genoege van den Staatspresident, ten beloope van eene som 
van zeven honderd en vijftig pond sterling, tot zekerheid van 
z1jne administratie en afgifte en verantwoording van gelden, 
door hem ambtshalve ontvangen en beheerd. 

12.-Behoudens eenige verdere macht aan den landdrost Civiele ne~ht-
. . spraak des hots. 

door deze of een1ge andere wetsbepahng verleend of te worden 
verleend, en behoudens eenige beperking zijner macht daarge-
steld door eenige wetsbepaling thans bestaande of later te 
worden vastgesteld, oefent het landdrosthof burgerlijke rechts-
spraak uit in civiele zaken in:-

(A). Alle zaken niet van een liquiden aard waarin betrokken 
is een bedrag of waarde geen zeven-en-dertig pond en 
tien shillings sterling te boven gaande ; 

(B). Alle zaken van liqniden aard, waarin betrokken is een 
bedrag geen vijftig ponden sterling te boven gaande; 

(c). Alle zaken om iemand tot het doen van iets te ver
plichten, in geval het niet do en daarvan door den 
eischer in zijne dagvaarding geschat wordt op een be
drag als alternatief niet te boven gaande zeven-en-dertig 
ponden en tien shillings sterling; · 

(n). Alle zaken tot ontruiming van eenig gebouw of grond 
ingesteld door den geregistreerden eigenaar daarvan 
of diens rechtverkrijgende, tegen eenig iemand die in 
het bezit is daarvan, of ingesteld door den verhuurder, 
mits de maandelijksche hunr of hunrwaarde van zoo
danig gebonw of grond niet te boven gaat een bedrag 
van zeven pond en tien shillings sterling; 

{E). Alle zaken van gijzeling ingevolge vonnis van hetland
drm;thof voor een tijdperk van een tot drie maanden. 

13.-W anneer de partijen er schriftelijk in toestemmen, Bijzondere Recht-

1 ' k d' . b d ' . a· ' ' h h f ·Spraakbijtoestem~an een1ge zaa 1e n1et oven e JllrlS wt1e IS van et o van ming van pa-rtUen. 

landdrost en heen1raden, gebracht worden voor het hof van 
den landdrost. 

14.-In andere gevallen, dan die waarvoor in het vorig Verwijzing naar 
'] 1 · d h f d 1 dd t d ht Gerechtshotvan art1 :re voorz1en wor t, ee t e an . ros e mac , wanneer Lana a r 0 s t 8 n 

hij op gemaakte objectie bevindt dat eene in behandeling zijnde Heemraden. 

zaak behoort onder de jurisdictie van het hof van landdrost en 
heemraden, om dezelve dadelijk te verw1jzen naar de. eerst-
komende zitting van dat hof, en de partijen en hunne getuigen 
te gelasten dan en daar tegen woordig te zijn; met zood anige 
order omtrent gemaakte proceskosten als mocht billijk zijn. 
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strafoplegging en 15.-Behouden~ eenige verdere macht aan den landdros.t 

CR?c~l tsiJrazalk in door deze of eenige andere wetsbermling verleend of te worden r1m1nee e a .:en. . . . . 
verleend, en behoudens een1ge beperk1ng zuner macht daarge-
steld door eenige wetsbepaling thans bestaande of later te 
worden vastgesteld, heeft het landdrosthof de macht, om als. 
straf op te leggen in crimineele zaken :-

(A). Eene geldboete niet te boven gaande tien pond sterling; 
of bij gebreke van betaling gevangm1zetting niet te 
boven gaande drie maanden; 

(B). Gevangenzetting voor een tijd van niet langer dan drie 
maanden, met of zouder dwangarbeid, met of zonder 
schrale voeding, met of zonder slagen met een roede 
(lat) of geesel (kats) geen vijf-en-twintig te boven 
gaande, en met of zonder opsluiting in het blok of in 
boeien. 

In geen geval zullen de lagere hoven rechtspraak kunnen 
uitoefenen in de grovere misdaden, zooals bijvoorbeeld :-Mein
eed, Hoogverraad, V alsche Munt, Brandstichting, misdaden 
tegen het leven, Roof, Landsdieverij, Schaking, V erkrachting, 
Sodomie, enzoovoorts. 

Bijzondere juris- 16.--Benevens de macht aan het landdrosthof in het voor-
dictie in Crimi- d t'k 1 t k d h ft h t h f d 1 del t ' l neele Zaken. gaan e ar 1 ?e oege en , ee e o van _ en an ros 111 c e 

bijzondere gevallen in dit artikel vermeld ook jurisdictie in cri
mineele zaken als volgt :-

(A). Wanneer bij een voorloopig onderzoek voor eenige mis
daad de gevangene na afloop der getuigenis tegen he1n 
en gevraagd zijnde of hij iets te zeggen heeft, vrijwillig 
zich schuldig verklaart aan de misdaad hem ten laste 
gelegd, zal de staatsprocureur in zijne discretie, na de 
stukken nagezien te hebben, de zaak kunnen terug
wijzen naar den landdrost om vonnis nit te spreken, 
mits, dat zonder inaanmerkingneming der erkentenis 
van den beschuldigde zelven, zijne schuld genoegzaam 
nit de getuigenis blijkt, en zal de staatsprocnrenr alsdan 
bij het terngzenden der stnkken daarop vermelden dat 
de zaak terugverwezen wordt naar het landdrosthof, 
om aldaar behandeld te worden onder de bij.zondere 
jnrisdictie aan dit hof in dit artikel verleend. Hetland
drosthof zal in zoodanig geval van verwij.zing, zonder 
verdere procedures, de macht hebben om den gevangene 
voor zich te doen komen en hem te vonnissen tot ge
vangenisstraf met dwangarbeid voor een tijdperk niet. 
te boven gaande twee jaren, met of zonder geeseling, 
niet te boven gaande vijf-en-twintig slagen met den 
geesel (ka ts). 

(B). In geval van eene beschuldiging van diefstal of poging 
tot diefstal van eenig paard, muil, ezel, of een stuk 
grootvee, of van eenig schaap of bok, of van meer dan 
een van ieder soort van gemeld groot o£ klein vee, o.f 
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van vellen of van vleesch van groot ofkleinvee, of van 
de ontvangst van dergelijk groot of kleinvee of van 
de vellen of v leesch daarvan met bewustzijn da t derge,.. 
lijke zaken gestolen zijn, dan zal het landdrosthof de 
macht hebben om de zaak in behandeling te nemen, 
en indien de beschuldigde schuldig bevonden wordt, 
hem te vonnissen tot gevangenisstraf met d wangar beid 
voor een tijdperk niet te boven gaande twee jaren, met 
of zonder geeseling niet te boven gaande vijf-en-twintig 
slagen met de kats; zullende echter geen vonnis worden 
voltrokken alvorens de procedures aan een der rechters 
in kamers zullen zijn onderworpen en bekrachtigd.* 

17.-Behalve de macht van denlanddrost om wegens mis- Borgtocht tot be-

d d d t .IX' t 1 1 · h t · t'k 1 waring van vrede a en e s rauen op e eggen, zooa s 1n e vonge ar 1 ~e en rust. 

vermeld, zal hij de bevoegdheid hebben ter voorkoming van 
misdaden, om borgtocht te doen stellen tot bewaring van vrede 
en rust voor eene som niet te boven gaande een honderd pond 
sterling voor eenen tijd niet langer zijnde dan zes maanden, of 
bij gebreke van zoodanige borgstelling, opsluiting in de gevan-
genis voor niet langer dan drie maanden. Deze borgstelling 
geschiedt in de volgende gevallen :-

(A). Wanneer bij het uit~preken van een crimineel vonnis 
het hof oordeelt dat dezelve behoort opgelegd te worden; 

(B). Wanneer er tegen iemand beeedigde klachte voor den 
landdrost door eenig persoon wordt gemaakt over 
eenige dreigementen van aanranding, brandstichting, 
of eenige andere misdaad tegen zoodanig persoon, 
diens familie, huis of ander eigendom. 

18.-De landdrostklerk, alvorens zijn ambt te aanvaarden, Ambtseed of be

legt in handen van den landdrost eenen eed of eene belofte af, 1ofotsetkl~~k. Land~ 
en onderteekent den eenen of de andere wanneer afgelegd, in 
geschrifte; welk geschrift wordt overgelegd onder de stukken 
des hofs. De eed of belofte luidt aldus :-

" Ik zweer" (of "ik verklaar plechtig, dat het afleggen 
"van eenen eed naar mijne geloofsovertuiging niet voroorloofd 
"'is en beloof plechtig") "dat ik den Staat getrouw zal zijn, 
"en dat ik met alle getrouwheid en naarstigheid, en zonder 
"vrees, gunst, vooroordeel of vooringenomenheid, de plichten 
"van mijn ambt als landdrostklerk 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 mocht worden ver
"richt, en dat ik niet zelf nemen zal of toelaten zal dat door 
"iemand anders onder mij genomen worde, eenige leges of 
"kantoorpenningen dan die welke door de wet worden toege
"staan, en dat ik daarvan getrouwelijk verantwoording doen zal. 
"Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig" (of "dat beloof ik.") 

* Zie tevens Artikel 57 van Hoofdstuk VIII (De Wet over de Crimineele Rechts
pleging.) 
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Borgstelling van 19.-De landdrostklerk is verplicht alvorens zijn ambt te 
Landdrostklerk. aanvaarden een borgtocht te stellen in zoodanigen vonn als door 

den Staatspresident mocht zijn goedgekeurd, ten beloope van 
eene som van zes honderd pond sterling tot zekerheid van 
zijne administratie, afgifte en verantwoording van gelden als 
landdrostklerk en benevens als waarnemend landdrost gedurende 
zijne aanstelling of ambtsbekleeding als zulks overeenkomstig 
voorgaande bepalingen van deze wet. 

La~Mrostlderkis 20.-De landdrostklerk is registrateur van het hof in 
!~f~~~;;::~;~~~~ civiele zaken, en als zoodanig belast met het taxeeren van kosteu
antwoorden. rekeningen ; en alle leges of boeten door het hof opgelegd 

-vvorden door hem ontvangen en maandelijks aan den landdrost 
van het district verantwoord. 

FungeerendLand- 21.-B~j afwezigheid, 01n eenige redenen, van den land-
drostklerk. drostklerk fungeert de landdrost als registrateur tenz~j iemand 

anders door den Staatspresident wordt aangesteld om als zoo
danig werkzaam te zijn. 

AFDEELING III.-HET HOF VAN LANDDROST EN HEEMRADEN. 

Ramenstelling van 22.-In het hof van landdrost en heemraden nmnen zit
HofvanLanddrost ting de landdrost als voorzitter en twee heemraden · hebbencle 
en Heemraden. . ' h h f ' . . ' elk der dne leden van et o gel:uke stem. 
Plaats en tijcl van 23.-Het hof van landdrost en heemraden nee1nt zitting 

zitting. op de hoofdplaats van het district en op den tweeden Maandag 
van elke maand, of zoodanigen anderen dag of zoodanige andere 
dagen, als de Staatspresident vah tijd tot tijd voor den geheelen 
Staat of eenig district daarvan, bij proclamatie bepalen mocht, 
alles met macht van verdaging. 

Ki~=~zing vanHeem- 24.-Zes heemraden voor elk district worden door den 
raden. Volksraad gekozen, ieder voor den tijd van twee achtereenvol

gende jaren; doch in geval een heemraad bedankt of komt te 
overlijden, of om eenige redenen gedurende zijnen diensttijd 
onbekwaam of onbevoegd wordt voor de waarneming van zijn 
ambt, heeft de Staatspresident de macht om eenen anderen 
persoon tijdelijk aan te stellen totdat de V olksraad bij zijne 
eerstkomende zitting een heemraad kiest. 

Kennisgevingvan 25.-Kennisgeving van de aanstelling van de heemraden 
hunne aanstening. · d a· · h. d · d G 0 d 
- Beurtelings te voor 1e er 1stnct gesc 1e t 1n e ouvernements- ou/rant, oor 
zitten. den Gouvernements-Secretaris. 

Rooster vanHeem
raden. 

De heemraden nemen zitting beurtelings in zoodanige orde 
als zij te samen met den landdrost na hunne aanstelling moch
ten overeenkomen. 

26.-De registrateur van het hof houdt een rooster van de 
namen der heemraden voor zijn district, en schrijft degenen die 
zitting moeten nemen aan, dadelijk wanneer het blijkt dater 
zaken zijn. 

Procedures bij af- 27.-In geval de heemraad aangeschreven om aan de zit-
wezigheidvanaan- t" d h f: d 1 t · t · h h f · · d geschreven Heem- 1ng es o s ee e nemen, n1e 1n et o aanwez1g 1s op en 
raden. tijd bepaald voor het openen daarvan, en er op de plaats waar 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



HOOFD. IV.) LAGERE GERECHTSHOVEN. 65 

het hof zitting houdt geen ander heemraad te vinden is, ot 
binnen den tijd van een uur verkregen zou kunnen worden, dan 
hebben de overige leden des hofs de macht iemand anders in de 
plaats van den afwezigen te benoemen, behoudens alle wettige 
objeoties van den kant van eenige der partijen tegen den be
noemden persoon. In geval twee leden van het hof ontbreken 
staan alle zaken over tot den volgenden dag, en die alsdan nog 
ontbrekende zal de landdrost alleen zitting nemen met volle 
jurisdictie ·van het hof van landdrost en heemraden. 

28.-Een heemraad, die, behoorlijk aangeschreven zijnde, A fzetting van 
' " b h" 1 b h k Heemraden voor n1et op ZlJne eurt verse ljnt, za esc ouwd ~unnen worden aan herha,ald verzu~m 

zijne beurt te zijn bij de volgende zitting, en in geval hij zonder h~hl~egenwoordrg
wettige redenen en zonder vroegtijdig vooraf aan den registra-
teur kennis te geven van zijne aanstaande afwezigheid, twee 
keer na elkander verzuimt de hofzittingen bij te wonen, na be-
hoorlijke kennisgeving, zal het de plicht zijn van den landdrost 
zulks onder de aandacht van den Staatspresident te brengen; 
die alsdan dien heemraad van zijn ambt afzetten zal, en een 
ander in zijne plaats aanstellen in termen van Artikel vier-en-
twintig. 

De toelage te worden toegekend aan heemraden voor reis- Toelage. 

kosten en verblijfkosten zal zijn een pond sterling per dag, zoo-
lang andere voorziening dienaangaande niet door den V olksraad 
wordt gemaakt. 

29.-De heemraad bij de eerste gelegenheid na zijne aan- A;mbtseed of be-

ll. d h" · · 1 · h d d . lotte van Heem-ste 1ng at lJ z1tting neemt egt 1n an en van en voorz1tter mclen. 

des hofs eenen eed of eene belofte af, en het feit van het a:fleg-
gen van zulken eed of zulke belofte wordt behoorlijk genotuleerd. 

De eed of belofte zal zijn in denzelfden vorm als die bepaald 
voor den landdrost met verandering van het woord "landdrost" 
in het woord "heemraad." 

30.-De rechtspraak van het hof van landdrost en heem- Civi:kle Recht

raden in civiele zaken is zooals bepaald door het twaalfde ar- spraa · 

tikel dezer wet, gewijzigd door in plaats van de geldsbedragen 
daarin genoemd te lezen het dubbele van die bedragen, zullende 
dit hof geen jurisdictie hebben in zaken bij het landdrosthof te 
huis behoorende. 

31.-De rechtspraak van het hof van landdrost en heem- CrirnineeleRecht

raden in crimineele zaken is zooals bepaald door de vijftiende spraak. 

en zeventiende artikelen dezer wet, gewijzigd door in plaats van 
eenig getal daarin genoemd, het dubbele van het getal te lezen, 
uitgezonderd, dat dit hof, wat het toedienen van slagen betreft, 
geene meerdere jurisdictie dan het landdrosthof hebben zal. 

32.-In geval het hof bevindt, dat eenige zaak voor zich Verwijzing van 

gebracht, te huis behoort bij het landdrosthof, zal het dezelve d.~~seth~~ar Land

dadelijk naar dat hof verwijzen: met zoodanige order over kosten 
als mocht billijk zijn, en met last aan partijen en getuigen om 
op een door den landdrost te bepalen tijd te verschijnen, doch 
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zal de landdrost in dat geval niet gehouden zijn aan de tijdsbe
paling bepaald bij artikel zes. 

Verdas-ing <loch 33.-In geval in eene crimineele zaak het getuigenverhoor 
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ge~n.uitstel van eens begonnen is zal hetzelve niet uitgesteld kunnen worden tot 
Cnm1neele Zaken . . . 
in dit hot' toege- de eerstkomende z1tt1ng des hofs; onvermn1derd echter deszelfs 
laten. ht · d · rec van ver ag1ng. 

Landdrostklerk 34.-De landdrostklerk is registrateur van het hof van 
!te;.istrateur te landdrost en heemraden en vervult als zulks alle plichten 

betrekkelijk dit hof als hem voorgeschreven z~jn te vervullen 
betrekkelijk het landdrosthof. 

AFDEELING IV.-HET HOP VAN DEN ASSISTENT-LANDDROST EN VAN 

ASSISTENT-I~ANDDROST EN HEEMRADEN, 

Ai>flistent- Land- 35.-Er bestaat een hof van assistent-landdrost, voor zoo-
~f~18J. waar aange- danige districten en zitting te houden op zoodanige plaatsen, 

als de Volksraad reeds heeft bepaald of zal goedvinden in de 
toekomst te bepalen. * _ 

Limieten zijner 36.-De assistent-landdrost oefent zijne functie uit in de 
jurisdictie. wijk waarin het <;lorp gelegen is alwaar hij zitting houdt, tenzij 

eenige andere limieten mogen zijn of mogen worden bepaald. 
ZijneRechtspraak. 37.-De assistent-landdrost oefent rechtspraak uit gelijk
verplichtingen,enz staande met die van den landdrost en is onderworpen aan 

dezelfde bepalingen, regulaties en verplichtingen als die welke 
den landdrost aangaan. 

Landdrost he eft 38.-De jurisdictie van het hof van landdrost en van 
~i~t .co!lcurrente landdrost en heemraden van het district houdt op in het 
JUr1SdlCtle. ' l d .. 

gedeelte daarvan waarvoor de ass1stent- an clrost mocht ZlJn 
aangesteld. 

Gerechtshof van 39.-De assistent-lanclclrost, te samen met twee heemraden, 
Assistent-Land- hebben rechtspraak op dergeliike wiize en onder clergeliike 
drost en Heem- . <J <J <J •• 

raden. bepahngen, als het hof van lancldrost en heemraden, tenzlJ 
wanneer door deze of eenige andere wetsbepaling anders wordt 
bepaald. 

Aanstelling van 40.-Er worden door den Volksraad zes heemraden, of 
Heemraden. minder, aangesteld om met den assistent-landdrost bijzonder

lijk zitting te nemen. 
Assistent-Land- 41.-De assistent-landdrostklerk heeft dergelijke machten 

drostklerk. l' h d d l"k l' h · b k en p 1c ten en staat on. er erge lJ ~e verp 1c tlngen met etre -
king tot de hoven van assistent-landdrost en van den assistent
landdrost en heemraden, als de landdrostklerk met betrekking 
tot de hoven van den landdrost en van landdrost en heemraden. 

Al<'DEELING V.-HET PERIODIEK HOF. 

Wiezittingneemt 42.-In het periodiek hof neemt de landdrost van het dis-
in 'tPeriodiek Hof'. trict zitting · behoudens de macht van den Staatsr)resident -Toelago. • ' 

iemand anders daartoe aan te stellen, of om den assistent-land-
d.rost te gelasten zoo dikwerf noodig is om zonder eenige verdere 

* Zie tevens Artikel 46 van Hoofdstuk CXV (Over Delverijen van Edele Metalen 
en Gesteenten) en Hoofdstuk CXXII (Over de hetrekkinge1l. van zekere Gouver
nement!!-Amhtenaren te J·agersfontein.) 
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aanstelling binnen het district waarin hij zijne betrekking be
kleedt in zulk een hof zitting te nemen, alsook om eenen land
drost te doen zitting houden, wanneer zulks geriefelijk is, op 
een dorp buiten zijn district. 

Aan den landdrost om periodiek hof te houden wordt toe
gestaan eene toelage voor reis- en verblijfkosten van twee pond 
sterling per dag; tenzij de Volksraad hieromtrent anderszins be
schikken mocht. 

43.-Periodieke hoven zullen worden bepaald als volgt:- Waarbepaaldge
houden te worden. 

In het district Bethlehem: ten dorpe Lindley ; 
In het district Bloemfontein: ten dorpe Brandfort; 

, , ten dorpe Dewetsdorp ; 
, , ten dorpe Reddersburg; 

In het district Fauresmith: ten dorpe Eden burg; 
In het district Harrismith: ten dorpe Frankfort ; 
In het district Kroonstad: ten dorpe V redefort; 
In het district Rouxville : ten dorpe Zastron; 
In het district Win burg: ten dorpe Senekal; 

, , ten dorpe Venters burg; 
In het district Hoopstad: ten dorpe Bultfontein; 
In het district Heilbron: ten dorpe Parijs; 

Vier keeren in het jaar op elk der vermelde dorpen. 
In andere districten en op andere erkende dorpen zullen 

periodieke hoven door den Staatspresident kunnen worden be
paald onderhevig echter aan de al dan niet goedkeuring van 
den V olksraad. 

44.-Het periodiek hof wordt aangesteld voor de wijk Uitgestrektheidl. 
waarin het dorp gelegen is alwaar het hof zittin()" houdt · en van. ~ec~lt~praak . o ' en JllrlSlhctie. 
deszelfs rechtspraak is gelijkmatig met die van het landdrost-
hof, behoudens echter onverminderd de jurisdictie van de hoven 
van den landdrost en van landdrost en heemraden over het 
~eheele district. 

45.-De landdrost geeft kennis in de Gouvernements-Cou- Kennisgevingder 
rant van de dagen bepaald voor de zittingen des hofs minstens zittingen. 
drie we ken te voren; en zorgt zooveel mogelijk da t tusschen 
de verscheidene achtereenvolgende zittingen dezelfde tijd ver-
loopen zal. 

46.-In geval de landdrost bevindt dat eene zaak welke ofverwijzingvaneen 
voor het landdrosthof of voor het periodiek hof kan dienen, hofnaar't andere. 
meer geschiktelijk dienen kan voor een ander dier hoven dan 
dat voor hetwelk het werkelijk is gebracht, heeft hij de macht 
om zoodanige zaak naar het ander hof te verwijzen; met zoo-
danige order omtrent de proceskosten als billijk mocht zijn. 

47.-De dertiende en veertiende Artikelen van dit hoofd- Toe~;s;elijkheid 
stuk hebben ook betrekking op het periodiek hof. ;:n Artikels 13 en 

48.-De. Staatspresident stelt een registrateur van het Re~istr:tteur van 
. d' k h f d' d d b . . t t Peno<ilek Hof;: perw 1e ~ o aan 1e, on er e enam1ng van regis ra eur van uiensplichten,enz 
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het periodiek hof, dergelijke plichten vervult als de registrateur 
der andere lagere gerechtshoven; hij legt ook een dergelijkeri 
eed af als deze, met de onder de omstandigheden benoodigde 
verandering · daarin; en stelt ook op dergelijke wijze borgtocht 
voor een bedrag van vijftig pond sterling. 

AFDEELING VI.-ALGE~IEENE BEPALINGEN AANGAANDE DE JURIS

DIC'fiE DER LAG ERE G ERECHTSHOVEN. 

49.-Het rechtsgebied van eenig lager gerechtshof strekt 
zich uit over het district of gedeelte van een district waarvoor 
zulk gerechtshof is aangesteld. 

Beperkingen van 50.-In geen geval heeft eenig lager gerechtshof juris-
jurisdictie. dictie in zaken :-

(A). Waarin er te beslissen is over het titelrecht tot vast
goed, of over servituten daarop, of over de overdracht 
van vastgoed of van servituten; 

(B). Waarin er te beslissen is over de geldigheid of den uit
leg van een testamentair geschrift; 

(c). W aarin er te beslissen is over de geldigheid van een 
huwelijk; of er gevorderd wordtdeontbinding of nietig
verklaring van een huwelijk, of scheiding van tafel 
en bed; 

(n ). W aarin er te beslissen is over den staat van een persoon, 
wat aangaat diens verstandsvermogen of afstamming; 
mits dat wanneer van den beweerden vader van een 
onecht kind een bedrag vallende binnen de jurisdictie 
des hofs gevorderd wordt ten behoeve of namens het 
kind of deszelfs moeder, het hof zal knnnen beslisseu of 
de verweerder werkelijk de vader is van zulk kind; of 

(E). ·w anneer er te beslissen is over de geldigheid of wettig
heid van eenig besluit of eenige verordening van den 
V olksraad, als zijnde in strijd met de Constitutie. 

Regelen voor he- 51.-In de beoordeeling of eene zaak wegens het bedrag dat 
·~e~h~sep~~~~g ~~e~ daarin in geschil is binnen de rechtspraak van het hof ligt of 
aanzienvan.hedrag niet, komen de volgende regelen in aanmerking :-
van vordenng. G b d b d · h k d (A). een e rag oven zoo an1ge rec tspraa mag wor en 

gesplitst met het doel om daarop twee of meer zaken 
te gronden ten einde hetzelve te brengen binnen de 
rechtspraak van het hof; behoudens echter het recht 
van den eischer om af te zien van eenig gedeelte van 
zulk bedrag, ten einde zijne vordering voor zoodanig 
hof te kunnen brengen; 

(B). Het hof heeft jurisdictie om vonnis te verleenen over 
rente verschuldigd op eene hoofdsom die zijne jurisdictie 
te boven gaat, tenzij het blijkt dater bona fide in de zaak 
geschil bestaat of zulke hoofdsom werkelijk verschuldigd 
is, waarvan bewijs aan het hof moet worden geleverd; 

(c). In geval de balans van eene rekening 0f ander ver
schuldigd bedrag binnen de jurisdictie is van het hof 

' 
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dan wordt desze1fs rechtspraak niet uitges1oten, a1hoe
we1 het oorspronke1ijke bedrag verschu1digd . boven 
desze1fs jurisdictie mocht zijn geweest; 

(D). Renten wanneer gevorderd en de kosten van het proces 
worden niet medegerekend, om het bedrag te bepa1en; 

(E). Wanneer op verscheidene 1iquide documenten door een 
en denze1fden crediteur tegen een en denze1fden debi
teur wordt gedagvaard, ieder waarvan binnen de juris
dictie van het hof is, ofschoon het gesa.men1ijk bedrag 
daarvan zoodanige jurisdictie mocht te boven gaan, kan 
men in een en deze1fde dagvaarding beta1ing vorderen 
van het gehee1 bedrag van de 1iquide documenten te 
samen; mits dat men ook in meer dan eene dagvaarding 
beta1ing vorderen kan, onderhevig aan zoodanige order 
van het hof omtrent onnoodige proceskosten a1s mocht 
billijk zijn. 

52.-In het beoordee1en van de vraag of de persoon van Reg.els voor beoor-
. . . deehng overrecht-

den gedaagde onderworpen lS aan de C1Vle1e rechtspraak des spraak tenaanzien 

h .!': d d 1 d 1 · ht . van den persoon 01.s, wor en e vo gen . e rege s 1n ac genomen .- des gedaagden. 

(A). De verweerder is in persoon1ijke zaken en in die we1ke 
roerend goed betreffen, onderworpen aan de rechtspraak 
van het hof zijner woonp1aats; of indien hij in den Staat 
geen bekende woonp1aats heeft, voor het hof van 
zijn werke1ijk verb1ijf; of indien hij geen erkend ver
b1ijf heeft in den Staat en de verbintenis moet vo1daan 
worden binnen dezen Staat, dan voor het hof van de 
woonp1aats des eischers, of van de woonp1aats van een 
der eischers, indien er meerdere zijn, naar hunne keuze; 

(B). Bijaldien in zaken van juistgenoemden aard er meer
dere verweerders zijn, in verschillende districten of 
staten woonachtig, die gesamenlijk gedagvaard wor
den1 za1 het hof geene jurisdictie hebben; 

(c). In zaken betreffende ontruiming van eenig onroerenrl 
goed, is de verweerder onderworpen aan de .rechtspraak 
van het hof onder we1ks rechtsgebied het onroerend 
goed ge1egen is ; 

{n). In zaken waarin een vennootschap of maatschappij of 
tak daarvan verweerder is, is dezelve onderworpen aan 
de uitspraak van het hof binnen welks rechtsgebied z~j 
gevestigd is; waar zulke vennootschap of maatschappij 
op meer dan eene plaats gevestigd is, is deze1ve onder
worpen aan de uitspraak van het hof binnen welks 
rechtsgebied die tak daarvan gevestigd is uit wiens 
doen of laten de gronden van actie zijn ontstaan; indien 
zulke tak niet 1anger, tijdens het instellen der actie, 
binnen zulk rechtsgebied gevestigd is wordt de maat
scha ppij of vennootscha p onderworpen a an de uitspraak 
van het hof binnen we1ks rechtsgebied de hoofdbezig
heid daarvan gedreven wordt, of zulks onbekend of 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



70 J,AGERE GERECHTSHOVEN. (HOOFD. IV. 

buitenlandsch zijnde, dan aan de uitspraak van eenig 
een der hoven binnen welks rechtsgebied eenig tak van 
zulke vennootschap of 1naatschappij gevestigd is of was: 
en indien er na ontbinding 1iquidateuren of curatoren 
zijn die dezelve wettig1ijk vertegenwoordigen worden zij 
terzelfder plaatse ged~gvaard; 

(E). Indien er woonp1aats wordt gekozen door den verweer
der, dan kan hij gedagvaard worden voor het hof dier 
gekozene woonp1aats of zijner werkelijke woonp1aats, 
ter keuze van den eischer; 

(F). In zaken wegens kosten van practizijns of gerechtsboden 
kan gedagvaard worden voor het hof waar de kosten 
gemaakt zijn, al beloopen die ook bedragen hoven de 
gewone jnrisdictie van het hof; 

(G). In zaken waar gedagvaard wordt tot terzijdestelling van 
een provisionee1 vonnis of vonnis het effect hebbende 
van een provisionee1 vonnis, wordt de verweerder ge
dagvaard bij het hof waar het oorspronkelijk vonnis 
werd verleend; 

(H). Zaken tot terzijd~zetting van execntie worden behan
deld voor het hof onder wiens rechtsgebied bes1ag ge
legd is; 

(I). Waar een eisch in reconve:1tie wordt ingeste1d tegen 
den eischer in deze1fde hoedanigheid a1s waarin hij zelf 
ageert, b1ijft deze1ve onder de jurisdictie van het hof 
waarbij de eisch in conventie werd ingesteld, a1hoewel 
de eischer in conventie onder het rechtsgebied van een 
ander hof verkeeren mocht; mits het bedrag van den 
eisch in reconventie niet te boven gaat de rechtspraak 
des hofs. 

BeP.alingen ~ e ~ 53.-.Met betrekking tot het criminee1e rechtsgebied der 
~anzienvanCrJml-1 ht h 1d d 1 d b 1' · .neelRechtsgelied. agere gerec s oven ge en e vo gen e epa n1gen .-

(A). In geva1 een misdaad gepleegd wordt op de grens 
tusschen twee districten of binnen een afstand van 
twee mij1en van af den grens, dan kan de misdaad 
behande1d worden in een van beide districten; 

(B). In geval een misdaad begonnen zij in een district en 
vo1trokken in een ander district, dan kan dezelve be
handeld worden in een van beide districten; 

(c). In geva1 eene misdaad gep1eegd wordt op eenigen 
persoon of eenig goed zijnde op reis of in eenig rijtuig, 
dan kan deze1 ve behandeld worden in eenig district 
binnen eenig gedeelte waarvan, of binnen den afstand 
van twee mij1en van de grens waarvan, zoodanig rijtuig 
mocht gegaan zijn; 

(n). De Staatsprocurenr heeft in eenig geva1 de macht 
om te ge1asten dat eenige misdaad onder de jurisclictie 
zijnde van de hoven van dezen Staat in eenig district 
zal worden behande1d. 
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54.-In het bepalen. der straffen moeten de volgende regels Regels ten aanzien 

in acht worden genomen :- a::l si~~~e~~palen 
(A). Geen vrouwspersoon zal onderhevig zijn aan slagen, 

of aan dwangarbeid op eenig pad, straat of andere 
publieke plaats; en in geval het blijkens geneeskundig 
certificaat gebeuren mocht dat zij zwanger gaat, zal 
zij niet onder hevig zijn a an schrale voediug of a an 
eenigen d wangar beid ; 

(B). Geene slagen met de geesel (kats) zullen worden toege
past op eenig jongeling onder den ouderdom of ver
moedelijken ouderdom van zestien jaren; noch eene 
kastijding met meer dan zestien roeden (lat )- slagen; 

(c). Schrale voeding zal mogen worden toegepast op 
prisoniers veroordeeld tot gevangenisstraf niet te bo
ven gaande eene maand en zonder harden arbeid als 
volgt; uit zeven dagen vier dagen, uit veertien dagen 
zeven dagen, uit een-en-twintig dagen tien dagen, uit 
acht-en-twintig tot een-en-dertig dagen veertien dagen, 
in geen geval op twee achtereenvolgende da.gen. De 
aard der schrale voeding zal zijn zoodanig als door de 
Regeering mocht zijn of mocht worden bepaald. 

55.-0pdat alle terechtzittingen naar behooren mogen Bepalingen om-
voortgaan wordt bepaald :- . trent houden van 

(A). In geval gedurende den loop eener zaak eenig persoon orde. 

hoegenaamd in of nabij de hofzaal de stilte mocht 
storen, of overluid zijne goedkeuring of afkeuring 
van eenige verrichting daarin aan den dag mocht 
leggen, of eenig geraas of eenige opschudding ver
oorzaken, zal het hof zoodanig persoon dadelijk kunnen 
gelasten de stilte te bewaren of heen te gaan; en in 
geval zoodanig persoon aan zulken last niet voldoet zal 
het hof zoodanigen persoon in de gevangenis kunnen 
plaatsen totdat de zaak ten einde geloopen is, echter 
in geen geval den tijd van acht-en-veertig uren te boven 
gaande; 

(B). In geval eenig persoon hoegenaamd beleedigende uit
drukkingen tegenover de leden des hofs mocht ge
bruiken of iets doen dat strekken zou het hof in 
verachting of minachting te brengen, zal het hof 
zoodanigen persoon kunnen beboeten met een bedrag 
niet te boven gaande vijf pond sterling, en in gebreke 
van betaling vonnissen tot gevangenzetting voor een 
tijd niet te boven gaande acht-en-veertig uren ; be
houdens het recht der leden des hofs tot eenig civie1 
rechtsgeding dat zij deswege mogen hebben; 

(c). In eenig geval als juist vermeld, zullen alle orders V!1n 
het hof ter bewaring van goede orde, en ter voor
koming van onbehoorlijk gedrag, stiptelijk uitgevoerd 
worden; en wanneer het hof zulks goedvindt zal }:let 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



72 LAGERE GEREOHTSHOVEN. [HOOFD. IV. 

de macht hehben de hulp der aanwezigen in te roepen om 
weerspannige person en gevangen te zetten; en in geval 
zoodanige aanwezigen mochten weigeren hulp te ver
leenen, zullen zij dadelijk kunnen beboet worden ten 
bedrage van twee pond sterling, en in gebreke daarvan 
tot gevangenzetting van vier-en-twintig uren, of anders 
onderhevig zijn aan vervolging onder de algemeene 
jurisdictie des hofs. . 

Uitsluiting van 56.-Een lid van een lager gerechtshof heeft geene juris-
ledender gerechts- d' . f h · · d h' · d' 'k 
hoven om zitting ICtie o rec t om z1ttlng te nemen om e 1erna In It art1 yel 
te nemen. vermelde redenen, in geval na gemaakte objectie het hof zulke 

objectie als gegrond beschouwt :-
(A). In eenige zaak waarin hij, hetzij afzonderlijk hetzij als 

lid van eenig lichaam, te samen met anderen persoon
lijk belang heeft; 

(B). Indien hij aan eene der partijen in bloedverwantschap 
of in zwagerschap bestaat tot in den derden graad in
gesloten;· 

(c). Indien er binnen het jaar tegen een der partijen of 
derzelver echtgenoot of nabestaanden en aangehuwden 
in de rechte linie een strafgeding op zijne klachte, of 
door zijn toedoen, anders dan ambtshalve, is gevoerd; 

(n ). Indien hij zijn gevoelen over de zaak heeft uitgedrukt 
alvorens dezelve verhoord werd ; 

(E). Indien hij, hangende het geding, van iemand, die bij de 
zaak belang heeft, geschenken he eft ontvangen,of dezelve 
aan hem zijn beloofd en hij de belofte heeft aangenomen ; 

(F). Indien er een civiel rechtsgeding tusschen hem, zijne 
vrouw, hunne bloedverwanten of aangehuwden in de 
rechte linie en een der partijen hangende is; 

(G). Indien hij voogd, curator, vermoedelijke erfgenaam of 
begiftigde is van een der partijen, of indien eene der 
partijen zijnen vermoedelijke erfgenaam is ; 

(H). Indien er een hooge graad van vijandschap bestaat 
tusschen hem en eene der partijen; of sedert den aanleg 
van het rechtsgeding beleedigingen of bedreigingen 
hebben plaats gehad. 

AFDEELING VII.-VAN DE PRACTIZI.TNS EN TOLKEN. 

Wiezakenkunnen 57.-Ieder persoon heeft het recht zijne zaak voor het lager 
waarneinen. hof of persoonlijk waar te nemen, of door eenen geadmitteerden 

agent de doen waarnemen, of in geval er op eenig dorp geen 
geadmitteerd agent te krijgen is, of waar zoodanige door de 
·tegenpartij alreeds geengageerd is, of indien er eenig andere ge-
gronde reden mocht zijn, naar het oordeel des hofs, alsdan eenig 
ander door het hof geapprobeerde persoon te emploijeren. 

Advocaten en Pro- 58.-Ieder behoorlijk geadmitteerd advocaat of procureur, 
cureurs k u n n e n h · d d h h h · 
zaken .waarnemen. gerec t1g om voor e <?Ogere gerec ts oven te pract1seeren~ 

is gerechtigd om onder dezelfde bepalingen als geadmitteerde 
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agenten zaken voor anderen waar te nemen 1n de lagere ge
rechtshoven. 

59.-Een geadmitteerd agent, gelicentieerd in een district, Geadmitteerde 

h · d · · · d d' · agenten,voorrecht is gerec tlg te pract1seeren 1n een1g an er 1stnct. o!ll overal te prac-

60 G I . f l .. d t1seeren • . - een persoon za mogen pract1seeren o geemp OlJeer Welkenietmogen 
worden als ge~dmitteerd agent zoolang hij geschorst of van zijn practiseeren. 

betrekking vervallen verklaard is; of zoolang de door de wet 
voor zoodanigen practizijn bepaalde licentie onbetaald is. 

61.-Alle personen zijn gehouden de zaak voor het hofmet Straf bij wa.nge

bezadigdheid te bepleiten, en in alle.s den eerbied in acht te ~~::er~~n pleitbe-

nemen en te bewaren dien men aan de justitie schuldig is. . 
Wanneer zij dit uit het oog verliezen zal de voorzitter des hofs 
hen daaraan herinneren; en in geval van herhaald vergrijp zal 
hij mogen toepassen de straf bepaald bij Artikel 55, lid B; en 
tevens in geval van eenen geadmitteerden agent mogen toe
passen hetgeen bepaald wordt bij ArtikellO van Hoofdstuk XIX; 

en het dienaangaande verrichte zal behoorlijk worden genotu
leerd; alles met recht van hooger beroep gelijkerwijze in dat 
hoofdstuk bepaald is. 

62.-De landdrostklerk houdt een rol van aile personen Rol van Agenten. 

geadmitteerd om hun beroep als agenten uit te oefenen voor 
eenig hof waarvan zoodanige landdrostklerk de registrateur is, 
naar orde van den datum hunner admissie.* 

63.-Een tolk beeedigd en geadmitteerd voor de hoogere Tolken. 

gerechtshoven kan zijn beroep ook uitoefenen bij de lagere ge
rechtshoven zonder verdere admissie, en in eenig bijzonder 
geval waar geen geadmitteerde tolk tegenwoordig is om te 
vertalen, zal het hof, indien zulks noodig zij, eenen anderen 
daartoe bekwamen persoon kunnen aa:hstellen om als tolk te 
ageeren. 

AFDEELING VIII.-VAN DE GERECHTSBODEN. 

64.-De persoon aangesteld als baljuw van een district kan J!:e1J11'l::b'oJ!.vens 

tevens aangesteld worden als gerechtsbode voor de lagere ge-
rechtshoven in zulk district.** 

65.-Kennis wordt gegeven in de Gouvernements-Oourant Kennis~evingvan 
door of op last van den Staatspresident van aanstelling van de aanstellmg. 

gerechtsboden. · 
66.-De gerechtsbode heeft de macht, en op dorpen waar Adlunct-Gerechh

er een periodiek hof of een hof van den assistent-landdrost ge- bo en. 

houden wordt, is hij verplicht, om een of meer adjunct-gerechts:-
boden aan te stellen om hem in zijne werkzaamheden behulp-
z-aam te zijn; zullende die echter door den landdrost, of waar 
zulks te pas komt, door den assistent-landdrost moeten wordeu 
goedgekeurd; doch indien die zijne goedkeuring weigert, mag de 

* Zie tevens Artikel 12 van Hoofdstuk XIX (Over Admissie van Rechts
practizijns en Tolken.) 

** Zie tevens Artikel1 van Hoofdstuk XXI (Over Baljuws en Gerechtsboden.) 
F 
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gerechtsbode zich in hooger beroep vervoegen naar het Hoog 
Gerechtshof of naar een der rechters daarvan, hetzij op Rond
gaand Gerechtshof of in kamers. 

Kennisgeving 67.-De gerechtsbode geeft dadelijk kennis in de Gouve1·-
h~~~er aanstel- nements-Courant van de personen die door hem als adjunct

gerechtsboden zijn aangesteld, en door den bevoegden beambte 
goedgekeurd zijn. 

Gerechtsb~?-ever- 68.-De gerechtsbode is voor den door hem aangestelden 
an~woordellJk voor adJ. unct-gerechtsbode verantwoordeliik AdJunct. v • 

AmbtseedvanGe- 69.-De gerechtsbode1 alvorens zijn ambt te aanvaarden, 
rechtsbode. legt in hand en van den landdrost, of waar zulks te pas. komt 

van den assistent-landdrost, den volgend.en eed of de volgende 
belofte af :-

"Ik zweer" (of "ik verklaar plechtig dat het afleggen van 
"eenen eed naar mijne geloofsovertuiging niet geoorloofd is; 
"en beloof plechtig") "dat ik den Staat getrouw zal zijn, en dat 
"ik naarstiglijk en getrouwelijk de plichten van mijne bediening 
"als (adjunct-) gerechtsbode zal waarnemen; en dat ik alle last
"brieven, dagvaardingen en andere orders of bevelschriften aan 
"mij opgedragen zal uitvoeren zonder vrees, gunst, vooroordeel 
"of vooringenomenheid voor of tegen iemand; en. dat ik, noch 
"zelf, noch door iemand anders door mij gebezigd, zal, of zal 
"do en nemen of vorderen, eenige andere leges of belooning dan 
"die welke door de wet zijn vergund en toegestaan. Zoo waar
"lijk helpe mij God Almachtig" (of "dat beloof ik." 

Pxocedures op 70.-0p klachten ingebracht tegen eenen gerechtsbode 
klachtentegenGe- · h · h d .. d f ·· b 1 f f rechtsboden. wegens ZlC n1et ou en aan ZlJnen ee o ZlJne e o te, o we-

gens oneerlijk of partijdig gedrag in het vervullen zijner plich
ten, of onwelvoegelijk gedrag tegenover het hof, of om andere 
gegronde redenen, zal de Staatspresident den landdrost van 
het district of eenen anderen geschikten persoon kunnen aan
stellen om onderzoek in de zaak te do en; en na gedaan onder
zoek en rapport van den daartoe aangestelden persoon naar 
bevind van zaken handel en betrekkelijk het al dan niet afzetten 
van zoodanigen gerechtsbode, geheel en al, of voor eenen tijd. 

:Procedures op 71.-In geval van den adjunct-gerechtsbode is het voor-
~lachtentegenAd- gaande artikel niet van toepassing YYiaar zal de landdrost van 1unct-Gerech ts- ' ...,.. ... 
boden. het district, of de assistent-landdrost waar zulks te pas komt, 

of de meerderheid van eenig lager hof, uit eigene beweging, of 
na gedaan onderzoek op eene ingestelde klachte, den adjunct
gerechtsbode tijdelijk of geheel en al kunnen afzetten wegens 
wangedrag zoo als in het vorig artikel vermeld; alles met recht 
van hooger beroep op het · Hoog Gerechtshof of op een der 
rechterl3 daarvan, hetzij in kamers of op Rondgaand Gerechts
hof bezig zijnde; alles in dit en in het laatst voorgaande artikel 
vervat bepaald wordende onverminderd de macht van het hof 
onder Artikel 55 van dit hoofdstuk. 
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72.-De gerechtsbode moet bij de hofzittingen tegen- ~ij~onenvanhofi-
d . ·· f d l d' h :•ntt1ngen. woor 1g z:un, o zorg ragen cat een a JUnct-gerec tsbode 

tegenwoordig zij. 
73.-De gerechtsbode is belast met de plicht om persoonlijk _Uitvoeren en 

of door ziinen adJ. unct aile orders last brieven vonnissen en di~nen van Last-
v ' ' bneven, enz. 

andere procedures uit te voeren, en dagvaardingen en dergelijke 
kennisgeving.en te exploiteeren; onderhevig aan zoodanige des
betre:ffende regulaties als mogen worden vastgesteld. 

74.-De gerechtsbode is voor zijne werkzaamheden gerech- ~elooning voo;r 

tigd tot zoodanige belooning als door de wet is, of mocht wor- dwnsten. 

den, toegestaan. 

AFDEELING IX.-VAN APPEL EN REVISIE. 

75.-HQt recht van appelleeren in beide ciyiele en crimi- Bepalingen om

neele zaken is onderworpen aan zoodanige bepalingen als mogen !~e;e\. recht van 

worden vastgesteld aangaande de hoogere gerechtshoven zit-
ting houdende in appei, alsmede van zoodanige regulaties als 
betrekkelijk hetzelve mogen worden daargesteld. 

76.-Alle vonnissen der lagere gerechtshoven in crimineele Welke crimineele 
zaken waarbii als straf wordt bepaald gevangenzetting voor von~iss~n onde• 

.. ' v .. hev1g ZIJn aan be-
een t:udperk eene maand te boven gaande, of waarb:u meer dan krachtiging. 

vijftien slagen worden toebedeeld, of eene boete van meer dan 
tien pond sterling wordt opgelegd, zijn onderhevig aan de be-
krachtiging van eenigder hoogere gerechtshoven, of van eenigen 
:rechter daarvan, behoudens het recht van den beschuldigde om 
te appelleeren in eenig geval van de uitspraak van het lageit' 
hof, hetzij voor of na de bekrachtiging daarvan, alles overeen-
komstig de regulaties daaromtrent vastgesteld. 

77.-Er zal in crimineele zaken geen appel, doch wei revisie Ge
1
en ap.P~I. maar 

d k d bl. k . kl .. we rev1s1e, aan .aan en ant van en pu 1e en en pnvaten aan ager z:un. den kant des ver-

78 M . d S f . volgers . . - et toestemm1ng van en taatsprocureur o pnvaten Behandeli~g. v~n 
vervolger op verzoek van den beschuldigde zal een rechter in a~pe~ of reviSie m cnm1ne-ele zaken 
kamers of het Hoog Gerechtshof eenige crimineele zaak in op verzoek. 

a ppel of revisie behandelen. 

AFDEELING X.-SLOTBEPALINGEN .• 

79.-De verrichtingen in de lagere gerechtshoven nemen Regulaties. 

plaats overeenkomstig de regulaties vervat in de schedule 
gehecht aan dit hoofd.stuk ; en waar er regulaties ontbreken, 
naar de vereischten van billijkheid en rechtvaardigheid. 

80.-W aar in dit hoofdstuk of in de hieraan gehechte Uitlegv_an zekere 
:schedule gesproken wordt van den landdrost zal ook de assis- bewoorclmgen. 

tent-landdrost daarmede gemeend zijn, waar zulks te pas komt; 
en waar melding gemaakt wordt van eenigen publieken amb-
tenaar of beambte, zal daardoor · ook worden verstaan de in der 
tijd bestaande ambtenaar of beambte of de beambten die als 
zoodanig ageeren, en het enkelvoudig getal zal verscheidene 
.Personen zoowel als een persoon insluiten, en het mannelijk 
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geslacht zal vrouwspersonen, zoowel als manspersonen be
vatten, wanneer zulks in de meening van d.it hoofdstuk zal te 
pas komen.* 

SCHEDULE 

GEVOEGD BIJ HOOFDSTUK IV. 

Regulatien voor de Manier van Procedeeren in de Lagere 
Gerechtshoven. 

A.-IN OIVIELE ZAKEN. 

I.-OVER DE NOTULEN DES HOFS. 

HetNotulenboek r.-De registrateur houd.t een notulenboek voor ieder hof, 
waarin hij al de verrichtingen des hofs aanteekent, aile ingele
verd.e bewijsmid.d.elen vermeld.t, de verklaringen van getuigen 
nauwkeurig opschrijft, en aile ingestelde excepties, objecties, 
d.efensies, beslissingen, orders, uitspraken en andere procedures 
in en van het hof opteekent; en hij ond.erteekent dezelve bij 
afloop van ied.ere zaak en hofzitting. 

stukken. n.-De registrateur houdt in behoorlijke orde bij elkand.er 
de stukken in ied.ere zaak ingeleverd; insluitende de schrifte
lijke procuraties, pleidooien, bewijsmiddelen en gerechtelijke 
overeenkomsten onder partijen. 

Het Rolboek. nr.-De registrateur houdt een rolboek met d.eszelfs blad-
zijden in kolommen verdeeld, waarin door hem afzond.erlijk 
worden aangeteekend in behoorlijke volgorde zoo als de zaken 
ter zijner kennisse worden gebracht door ieder persoon die eene 
vordering tegen eenen anderen heeft, het nommer dat aan de 
zaak gegeven wordt; de naam en woonplaats, en indien noodig 
de hoedanigheid van den eischer en van den verweerder; de 
vord.ering zelve; de agenten der partijen, indien er eenige zijn1 
de dag van verhoor, en zoodanige aanmerkingen als noodig 
mogen worden beschouwd. · 

H.-OVER HET DAGVAARDEN. 

Dagvaarding ge- rv.-De dagvaarding moet gedrukt of geschreven of gedeel-
drukt of geschre- t l''k h .. t d. 1 b .. ven. · e lJ gesc rev en ZlJn ; en moe goe ees aar ZlJll. 
Doorwienvervaar- v.-De dagvaarding wordt onderteekend door den regi-
digd. strateur en door den eischer of zijnen agent, en zal alsdan door 

den registrateur of den eischer of zijnen agent overhandigd 
worden aan den gerechtsbod.e; waarop de registrateur de zaak 
op het rolboek aanteekent. 

Procedure in ge- vr.-Een persoon eene vordering hebbend.e voor gewone 
ringe zak~nzonller schuld. zooals voor geleverde goederen diensten huurpenningen 
dagvaardmg. .. . ' ' ' 

schuldbewlJzen, enzoovoorts, geen tien pond te boven gaande, 
zal zich kunnen vervoegen bij den landdrostklerk of registrateur 

* Zie ook Artikel 3 van dit Hoofdstuk. 
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des hofs, en de landdrostklerk of registrateut des hofs, indien 
het blijkt dat de vordering eene is van gewone schuld, is ge
houden om dadelijk zonder verzuim eene kennisgeving in den 
hierna volgenden vorm uit te maken, en op den verweerder te 
d.oen dienen met kopie der rekening of vordering, hem gelastende 
()ill op den eerstvolgenden rech tsdag of op eenigen anderen dag 
d.ien de landdrost moet bepalen, te verschijnen om redenen aan 
te toonen waarom hij de rekening of vordering niet zal betalen. 
Zoodanige kennisgeving zal moeten belegd worden met een . 
.zegel van tien shillings, en de eischer zal aan den registrateur 
{)Verhandigen kosten van den gerechtsbode voor dienen, enzoo
voorts. Zaken van dien aard zullen zoo veel mogelijk eerst op 
d.e rol geplaatst worden. 

Indien de kennisgeving op den verweerder persoonlijk ge
d.iend wordt, en hij op den dag niet verschijnt, zal het hof dade
lijk provisioneel vonnis tegen hem geven, hetwelk finaal wordt 
binnen een maand tenzij stappen binnen dien tijd genomen 
worden om het ter zijde te zetten. Zulk provisioneel vonnis 
wordt geexecuteerd onder stellen van cautie de restituendo. 
Indien de verweerder verschijnt, zal het hof dadelijk voortgaan 
d.e zaak te onderzoeken, en vonnis geven naar gelang van om
standigheden, tenzij het hof van beschouwing is dat het wen
schelijk is overeenkomstig recht en billijkheid om de zaak uit te 
stellen tot eenen volgenden dag om partijen gelegenheid te 
geven getuigen te dagvaarden. 

De kennisgeving zal zooveel doenlijk in den volgenden vorm 
uitgemaakt worden:-

In het hof van landdrost voor het district 
zitting houdende te 

Aan A. B., te , 
N eem kennis dat gij verschijnen moet voor voormeld hof 

op (Dinsdag) 2den dag va:p. . , 
des voormiddags ten ure, 

.om redenen te geven waarom gij niet gevonnisd zult worden om 
aan C. D. te betalen de som van (volgens rekening 
hieraan gehecht) voor geleverde diensten (of voor geleverde 
,goederen of als huurpenningen, schuldbewijzen, enz.) 

f G.H., 
Registra teur. 

'C. D., 
Eischer. 

vn.-De dagvaarding in illiquide zaken zal ziin naar het Vorm in illiquide 
'-' zaken. 

"Voorbeeld van den volgenden vor~ :-

DAGVAARDING. 
In het hof van den landdrost voor het district 

.zitting te houden te , op 
18 

ten 10 ure's morgens. 

' den 
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In zake A. B., 
Eischer, 

Tegen C. D., 
V erweerder. l 

(HOOFD, IV. 

Aan den bovengenoemden verweerder C. D. (woonachtig 
te .) 

Gij wordt bij dezen geda,gvaard om bij dit hof ten tijde en 
ter plaatse voornoemd tegenwoordig te zijn en aldaar te vertoe
ven totdat de bovengenoemde zaak wordt opgeroepen, om 
redenen te geven waarom het hof niet zal vonnis verleenen 
overeenkomstig de vordering van den eischer ingesteld tegen U, 
zoo als hieronder vermeld; 

N eem kennis dat gij ten tijde en ter plaatse voornoemd uwe 
getuigen, zoo gij er eenige hebt, kunt voorbrengen. 

Tevens, dat indien gij dan en daar niet verschijnt, het hof 
deze zaak in uwe afwezigheid in behandeling zal nemen en 
daarop provisioneel vonnis zal geven. 

De vordering van den eischer, en de gronden daarvan 
zijn:-

[Hier worden ingevnld de gronden voor des eischers vor
dering, en de vordering zelve.] 

Namens het Hof, E. F., 
Registrateur des Hofs. 

A.B., 
Eischer, of 

G. H., 
Agent van eischer. 

Vor:t,n -yan. d~;tg- VIII.-De dagvaarding in liqnide zaken zal zijn naar het 
vaardmgmhqu1de b d l d 
zaken. voor eeld van en vo gen en vorm :-

DAGVAARDING. 
In het hof van den landdrost voor het district 

zitting te houden te , op 
dag van 18 

In zake A. B., 
Eischer, 

Tegen C. D., 
V erweerder. 

ten 10 nre 's morgens. 

} 

,. 
, den 

Aan den bovengenoemden verweerder C. D. (woonachtig 
te .) 

Gij wordt bij dezen gedagvaard om bij dit hof ten tijde en 
ter plaatse voornoemd tegenwoordig te zijn en aldaar te vertoe
ven totdat de bovengenoemde J£aak wordt opgeroepen om uwe 
handteekening op het hieronder genoemd document te erkennen 
ofte ontkennen, en om redenen te geven waarom het hofniet zal 
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vonnis verleenen overeenkomstig de vordering van den eischer 
naar het geval van erkenning of ontkenning door U van uwe 
handteekening. 

N emn kennis, dat indien gij dan en daar niet verschijnt, het 
hof deze zaak in uwe afwezigheid in behandeling zal nemen en 
daarop provisioneel vonnis zal geven. 

De eischer vordert provisioneel vonnis voor 
met renten en kosten, volgens documenten hieraan gehecht. 

Namens het Hof, E. F., 
Registrateur des Hofs. 

A.B., 
Eischer, of 

G.H., 
Agent van eischer. 

rx.-De gronden voor de vordering van· den eischer en de yorm van vorde

vordering zelve zullen zoo veel doenlijk zijn overeert.komstig de rmg. 

volgende voorbeelden :-
(A). [In zake van schuld.] Op · verscheidene gelegenheden 

tusschen 10 Mei en 10 Augustus 1883 heeft verweerder 
van eischer gekocht uit diens winkel goederen bedra
gende tesamen eene waarde van 

/' pond sterling, blijkens aangehechte rekening, welk be
drag betaalbaar zijnde, verweerder, ofschoon tot betaling 
aangemaand, nalatig is gebleven te betalen; 

Eischer vordert betaling van £ sterling als-
mede de kosten van dit proces. 

(B). [In Z3tke van woordelijke injurie.] Op of omtrent den 
5den dag van September 1883, te Paddaspoort in dit 
district, he eft de verweerder, sprekende van den eischer, 
met kwaden wil en in tegenwoordigheid van E. F., ge
bezigd de volgende on ware en lasterlijke woorden: "hij" 
(te weten de eischer) "heeft dit of dat gedaan ;" waar
door de eischer heeft nadeel geleden aan zijn karacter 
voor een bedrag van minstens £ sterling, welk 
bedrag verweerder weigert te betalen; 

En om red en van het ge bruiken van gemelde woor
den heeft E. F. den eischer uit zijnen dienst als winkel
bediende ontslagen, waardoor eischer een schade heeft 
geleden van minstens £ sterling,· welk bedrag 
verweerder weigert te betalen ; 

Eischer vordert betaling van het gesamenlijk bedrag 
van minstens £ sterling, alsmede de kosten van 
dit proces. 

(c). [In zake van feitelijke injurie.] Op den achttienden dag 
van Augustus laatsleden heeft verweerder den eischer 
(of diens vrouw of kind) aangerand en mishandeld; 
waardoor hij aan zij11. persoon benadeeld is geworden 
ten bedrage van £10 sterling; 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



80 LAGERE GERECHTSHOVEN. (HOOFD. IV 

Tevens heeft eischer moeten uitgeven een bedrag van 
£12 lOs. voor dientengevolge noodig zijnde genees
kundige hulp ; 

V erweerder weigert deze bedragen te betalen; 
Eischer vordert betaling, enz. 

(n). [In zaken wegens schade gedaan aan eenen waterloop 
het recht waartoe niet in geschil is.] De verweerder 
heeft zonder recht of des eischers verlof daartoe, een 
zekeren stroom water die naar rechten 1noet vloeien 
door de landerijen van eischer, afgekeerd, zoodat eischer 
zijne landerijen niet kon besproeien van af 12 tot 151\tiei 
laatstleden, waardoor eischer schade geleden heeft van 
minstens £ , welk bedrag verweerder weigert te 
betalen; 

Eischer vordert, enz. 
(E). [In zake van dienstloon.] Eischer is in dienst geweest 

van verweerder van af 1 J anuari tot 1 Maart laatstleden 
en is gerechtigd tot een bedrag van£ als dienstloon; 
welk bedrag, enz. 

Eischer vordert, enz. 
(F). [In zake van verkoop.] Eischer heeft aan verweerder op 

(of omtrent) 3 Januari laatstleden een paard verkocht 
voor pond sterling en hetzelve werd door eischer 
geleverd en door verweerder ontvangen. V erweerder 
weigert of is nalatig dat bedrag te betalen; 

Eischer vordert, enz. 
Documenten te x.-Aan de dagvaarding moet worden aangehecht een af-
he~hten aange- schrift van de rekening of ander document waarop de vordering 

gegrond is; hetwelk te sam en met de dagvaarding moet worden 
gediend; d och geene zaak zal van de hand mogen gewezen wor
den om reden aileen dater geen zoodanig document gehecht is 
geweest aan de dagvaarding, in g~val het hof beschouwt dat het 
verzuim niet ter kwader trouw is geschied; en het hof zal de 
macht hebben zoodanige order te maken omtrent uitstel der 
zaak, indien zulks wegens het verzuim raadzaam schijnt, en 
omtrent de proceskosten, als onder de omstandigheden billijk 
mocht zijn. 

Doo~gerechtsbode XI..:._De dagvaarding wordt op den verweerder gediend 
te dienen. d d · h . b d d' h d' d b' h t oor en gerec ts o e 1e tot et 1enen aarvan 1nnen e 

rechtsgebied van het hof bevoegd en verplicht is. 
Verw~er<'!-erbuiten xn.-In geval de gedaagde buiten het rechtsgebied van het 
het d1stnct hoe ge- . . · · . . 
dagvaard. hof woonacht1g 1s, moet de dagvaard1ng ged1end worden door 

den gerechtsbode van het district waarin de gedaagde woont, 
zullende de dagvaarding in zulk geval aan den gerechtsbode 
voormeld door den eischer of zijn agent bezorgd worden. 

Dagvaarding ':"an XIII.-In geval de woonplaats of het verblijf van den ge-
~~~~;fa~~~ :U'bee: daagde onbekend is, hetzij hij een inwoner van den Staat is of 
kend is. niet, moet de gerechtsbode de dagvaarding hechten·aan de deur 
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van de hofzaal; en zal de dagvaarding minstens eens 1n de 
Gouvernements-Courant gepu bliceerd worden. 

xrv.-In geval de gedaagde uitlandig is en zijne woonplaats ~aar. g~daagde 
bekend is, zal benevens wat in de voorgaande regulatie bepaald Uitlandig 18

" 

is, een afschrift van de dagvaarding per geregistreerden brief 
aan den gedaagde verzonden worden dadelijk na het uitnemen 
der dagvaarding per eerste post. 

xv.-De gerechtsbode is verplicht afschrift van de dag- Hoe te dienen. 
vaarding en van aangehechte documenten te laten aan den per-
soon van den gedaagde, of indien die niet te vinden is, aan diens 
woonhuis ofverplijfplaats in handen van een van het huisgezin, 
of een der inwoners, jaren van onderscheid hebbende; en in 
geval zoodanigen niet gevonden worden, of weigeren hetzelve 
aan te nemen, is hij verplicht hetzelve aan te plakken aan de 
deur of vensters van het huis. 

XVI.-In geval de gedaagde voor de doeleinden van het w a a r gedaagde 
h d . d · "l" k h f b" d d fdomicilie heeft ge-rec tsge 1ng omiCI 1e ergens ge ozen ee t 1nnen e sta o kozen. 

1 het dorp waar het hof zitting houdt, zal de dagvaarding ge-
schieden op zoodanige plaats. 

xvn.-Waar twee of meer personen in eene dagvaarding Waar meerdere 
l .. k d k d 1 d .. h' personon gedag-tege 1J wor en aangespro en, moet eze ve op e WlJZe 1er- vaard worden. 

boven bepaald op ieder der gedaagden gediend worden, behalve 
in geval van echtgenooten,. niet van tafel en bed of goederen 
gescheiden zijnde, en waar anders in deze regulaties wordt 
bepaald. 

xvrrr.-Overigens zullen dagvaardingen en alle andere ex- Exploiterenoveri-
ploiten gedaan worden, op de wijze als volgt :- ~~hiea~:.ien te ge-

(A). Ten aanzien van plaatselijke besturen, openbare instel
lingen of zedelijke lichamen (inzooverre niet anders 
door de wet voorzien is geworden) ter plaatse waar het 
bestuur deszelfs zitting of kantoor houdt in handen 
van den secretaris of van het hoofd des bestuurs, of 
indien die niet te vinden zijn, bij wijze van aan plakking 
aan de deur van gemeld kantoor, of indien er geen 
kantoor te vinden is dan moet het exploit geschieden 
a an het woonh uis van den secretaris of van het hoofd 
des bestuurs bij wijze van aanplakking als. hierin te 
voren vermeld; 

(B). Ten aanzien van vennootschappen aan haar gem~en
schappelijk kantoor, en zoo er geen is, aan den per
soon :of de woonplaats van een der bestierende vennoo
ten; en na ontbinding, wanneer er vereffenaars of cura
toren zijn, aan den persoon of de woonplaats van een 
hunner; 

(c). Ten aanzien van curatoren van insolvente boedels, 
executeuren, curatoren of voogden van minderjarigen 
en dergelijken, op den persoon of de woonplaats of 
kantoor van een hunner. 
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Niet op zo_nd.ag, xrx.-Geene dagvaarding zal mugen geschieden op eeneu 
enz., tegesclueden. Zondag. Geene dagvaarding zal mogen geschiooen meer dan een 

Be paling 
rechtsdag. 

uur voor zonsopgang of meer dan twee nur na zonsondergaug; 
tenzij onder zeer dringende en onvermijdelijke omstandig
heden, uit kracht van verlof daartoe toegestaan door den 
voorzitter des hofs. 

van xx.-De registrateur, onder instructie van den landdrost, 
bepaalt den rechtsdag waartegen gedagvaard wordt, en biuneu 
zoodanigen redelijken tijd dat de partijen met hunne getuigen 
kunnen tegenwoordig zijn; doch zal geen kortere termijn, tenzij 
onder schriftelijke toestemming van partijen, worden bepaald 
dan als volgt :-

W anneer de gedaagde niet verder dan een utw te 
paard, of vijf Engelsche mijlen woont van de hofzaalr 
ten minste acht-en-veertig uren; 

Voor ieder uur of 5 mijlen daarboven, vier-en-twintig 
uur meer. 

uii1e::fl;:~. voorl ddxxr.-dln geva} dbe ged
1
aagde bhuitenb~ll~~kStaathwoontkzal de 

an rost e termlJn epa en naar em 1 lJ moe t voor ~omenr 
doch niet minder dan twee weken. 

'l'ermijn, woon- W . d 1 t d d d · d plaats onbekend XXII.- anneer e woonp aa s van en ge aag e In en 
zijnde. Staat onbekend is zal de dag bepaald worden minstens twee 

weken nadat de dagvaarding gepubliceerd zal worden in de 
Gouvernements-Courant; en indien hij buiten den Staat op een 
onbekende plaats woont minstens vier weken na publicatie in 
de Gouvernements-Courant. 

'fermijn meerdere XXIII.-W anneer meerdere personen wegens dezelfde vor-
~!~rsdo~i,tnd.e~edag- dering op verschillende termijnen moeten gedagvaard worden 

zullen allen gedagvaard worden tegen den dag van verschijning 
voor den verst verwijderde bepaald. 

Relaas. xxrv.-De gerechtsbode schrijft het relaas van het door hem 
verrichte ten aanzien van de dagvaarding, op den voet of omme
zijde derzelve, of op een stuk papier daaraan gehecht, en onder
teekent hetzelve met aanwijzing van uur, dag, maand en jaar, 
en van de wijze waarop en de plaats waar het exploit plaats 
vond; als ook, indien mogelijk, van den afstand van zoodanige 
plaats van de hofzaal; en daarna bezorgt hij de dagvaarding 
terug aan den registrateur . 

. ~resu~ptie van xxv.-Het relaas van den gerechtsbode wordt voor correct JUistheid van re- d .. .. 
laas. aangenomen: behou ens het recht van partlJen om te bewlJzen 

dat hetzelve incorrect is. 

Aansprakelijkheid xxvr.-Indien een exploit door toedoen van den gerechts-
van gerechtsbode bode nietig wordt verklaard zal hii kunnen verwezen worden voor verkeerd ver- .. . ' . v . ' 
richte. blJ de behandehng der zaak, In de kosten van het explmt en 

van de vernietigde procedure; gelijk mede tot vergoeding der 
schaden en interessen van de partij, naar omstnndigheden. 
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III.-VAN DE RECHTSZITI'INGEN. 

xxvn.-Alle rechtszittingen vinden in het openbaar plaats, Oponbafltl' te zijn. 

behoudens het recht van het hof om kinderen uit de hofzaal te 
verwijderen, wanneer zulks noodig geacht wordt. 

xxvrn.-Ten dage dienende roept de registrateur de zaken Oproepen van 

op in den rang van hare plaatsing op de rol. · zaken. 

xxrx. In geval een zaak, op de rol geplaatst zijnde voor Overstaan van. 

zekeren dag, op zoodanigen dag niet kan worden verhoord, zaken. 

staat dezelve over totdat de zaken die voor dezelve staan, afge-
daan zijn, of tot zoodanigen a,nderen dag als het hof moge be-
palen; en een gedeeltelijk verhoorde zaak kan insgelijks over-
staan. 

::x;xx.-Een agent verschijnende voor een partij levert be- Ag.entmoetprocu

hoorlijk procuratie in; doch in geval de procuratie niet voldoende ratie hebben. 

wordt beschouwd door het hof, kan zoodanig agent aileen ver-
schijnen na securiteit door hem gesteld voor de proceskosten. 

xxxr.-In geval het blijkt dat wegens des verweerders af- Procuratie wan

wezigheid van huis er geen gelegenheid was geweest om van ~r!~;i:ri':.eerder 
hem eene schriftelijk~ procuratie te erlangen, zal eenig iemand 
die procuratie houdt om zijne zaken te behartigen, namens hem 
kunnen verschijnen, of namen~ hem procnratie kunnen geven 
aan eenen agent. 

xxxu.-Ingeval de eischetuitlandig is ofinsolventverklaard Securiteit voor 

is, kan de verweerder vorderen dat hij s.ecuriteit zal stellen voor kosten. 

de proceskosten, alvorens de z~ak wordt aangegaan. 
xxxnr.-Indien de eischer ter beteekenden rechtsdage niet Niet verschijnen 

verschijnt noch iemand namens hem, maar de verweerder wei, van eischer . 

.zal de verweerder van de instantie ontslagen worden, met ver-
o.ordeeling van den eischer in de gemaakte kosten ; tenzij het 
aan het hof blijkt dater gegronde redenen bestaan om de zaak 
uit te stellen, of om eenige zoodanige andere order te maken 
als onder de omstandigheden billijk mocht zijn. 

xxxrv.-In geval absolutie van de instantie wordt verleend Tweedeaanlegna 
zal het den eischer niet vrijstaan om den aanleg op nieuw te be- ontsl~g van de in-

. .. d d k d k stantie. g1nnen tenzlJ des verweer ers getaxeer e osten van e zaa 
waarin absolutie werd verleend, aan dien betaald zijn. 

xxxv.-Indien ten dage dienende de eischer verschijnt, doch Niet verschijnen 
de verweerder niet, noch iemand namens hem, dan wordt des van verweerder. 

verweerders naam door den gerechtsbode driemaal overluid op-
geroepen voor de deur van de hofzaal; en indien deze alsdan 
nog niet verschijnt en uit het relaas van den gerechtsbode blijkt 
dat hij behoorlijk gedagvaard is geweest, dan, tenzij er genoeg-
zame redenen voor het hof bestaan om een uitstel te verleenen 
of eenige andere bijzondere order te maken, met zoodanig de-
creet omtrent kosten als mocht billijk zijn, gaat hef hof voort 
met de behandeling der zaak, op de wijze als verder in deze re-
gulaties bepaald. 

Eenig vonnis daarop tegen den verweerder verleend zal 
slechts het effect hebben van een provisioneel vonnis. 
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In liquide zaken kan het hof bij niet verschijning van den 
verweerder op overlegging van het liquide document waarop 
gedagvaard wordt, zonder verdere bewijslevering provisioneel 
vonnis verleenen. 

Niet ,verschij.J?-en xxxvr -In geval geen der partiien verschiinen wordt de 
van be1de partiJen. · v . v ' .. 

zaak op de rol doorgehaald en wordt zulk n1et verschunen ge-
notuleerd; tenzij het hof redenen vindt dezelve uit de stellen. 

Niettegenstaande doorhaling zal de zaak desniettemin op 
het eenstemmig schriftelijk verzoek van partijen zonder eene 
nieuwe dagvaarding nog eens op de rol kunnen worden ge
plaatst, en doorgezet alsof geene doorhaling hadde plaatst ge
vonden. 

Proceduresb~jver- I d' d t" b 'd t d' ·· 1 s~hijning cler par- . X~XVII.- n len e par lJ.en ei en egenWOOr 1~. ZlJn, eest 
t1jen. de reg1strateur de dagvaard1ng voor; en vraagt hlJ den ver-

weerder, of diens vertegenwoordiger, of hij den eisch wil er
kennen, of eenige verweering instellen wil. 

D.es verweerders XXXVIII.-Daarna excipieert of objecteert de verweerder 
plelten. tegen de dagvaarding, of stelt hij eene verweering ( daarbij in

begrepen peremptoire of doodende excepties) in tegen des eischers 
vordering, of erkent hij. de geldigheid daarvan; en tevens heeft 
hij recht daarbij te voegen eenen tegeneisch tegen den persoon 
die hem gedagvaard heeft. Dit alles geschiedt mondeling of 
schriftelijk, naar de keuze des verweerders; doch zal eischer niet 
gehouden zijn voor de kosten van een schriftelijk pleidooi. 

Afschaffing yan xxxrx.-Bij de lagere hoven worden geene dilatoire (of op-
.zekere exceptles. . 
1;( . : I'.P"'~'·#'~~f.\{,~0f; schortende) except1es toegelaten. 
Beha~cleling!'an XL.-In geval de verweerder excipieert(of objecteert) wordt 

except1es enobJec- l · f b' · b h d ld h' d d b .. ties. c e except1e o o Jectle eerst e an e , en gesc 1e t e ewus-
levering dienaangaande (indien er eenige zij) eerst aan den 
kant van den excipient (of objectant) en daarna aan den kant 
van de tegenpartij. 

Vormvanobjectie. xLr.-De vorm der objectien zullen naar de volgende voor-
beelden of in eenig ander gevoeglijken vorm worden ingesteld :-

(A). De verweerder objecteert tegen de dagvaarding op grond 
dat dezelve onduidelijk is en derzelver bewoordingen te 
onbepaald zijn; en verzoekt opheldering van de bedoe
ling daarvan; met veroordeeling van den eischer in de 
kosten veroorzaakt door zoodanige onduidelijkheid en 
opheldering daarvan; 

(B). Op grond dat de actie in den vorm waarin dezelve is 
ingesteld niet tegen den verweerder competeert, en ver
zoekt verbetering van de dagvaarding om de behoorlijke 
actie voor te stellen, met, enz.; 

(c). Op grond dat dezelve niet overeenkomstig de regulaties 
voor de lagere gerechtshoven is opgesteld, en verzoekt, 
voor zooverre verweerder · daardoor mocht benadeeld 
zijn, verbetering daarvan (of uitstel), enz.; 

(n ). Op grond dat dezelve thans tegen hem niet competeert 
dewijl geen genoegzame tijd werd gelaten tusschen het 
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dienen daarvan en de zitting des hofs, zoo als bij de 
regula ties voor de lagere gerechtshoven bepaald; en 
verzoekt uitstel der zaak totdat de tijd volgens wet be
paald daarvoor zal verstrekeu zijn, met, enz.; 

(E). Op grond dat eischer zich zelf (of den verweerder, of de 
hoedanigheid van eenigen hunner) verkeerd beschrijft, 
en verzoekt verbetering der dagvaarding, met, enz.; 

(F). Op grond dat mede verweerder moest zijn geweestA. B.; 
of dat mede eischer moest zijn geweest 0. D.; en ver
zoekt dat kennisgeving van voeging aan A. B. of 0. D. 
worde gegeven, en uitstel der zaak, enz.; 

(G). Op grond dat eischer in solidum gedagvaard is, terwijl 
hij pro rata moest gedagvaard zijn geweest; en verzoekt 
verbetering van dagvaarding, enz.; 

(H). Op grond dat eischer behoorde gedagvaard te hebben 
voor het hof van landdrost en heemraden; om red en 
als volgt, enz.; weshalve eischer verzoekt verwijzing 
der zaak naar het bevoegd hof, met last aan partijen 
en getuigen om aldaar te verschijnen; met, enz. 

XLII.-ln geval het hof eene gemaakte objectie gegrond be- _Be~lissing op ob
schouwt, zal het niet absolutie van de instantie verleenen maar Jecties. 
wel uitstel en verbetering of een van beiden gelasten, met zoo-
danige order om trent kosten als billijk mocht zijn; opdat de zaak 
zooveel mogelijk haren voortgang moge hebben. 

XLIIr.-Het hof kan op eenig tijdstip in den loop van het Verbeter.ing der 
h d . t . f k d · h dagvaanhng. rec tsge 1ng, met toes emm1ng o op verzoe van en msc er, 

den vorm der dagvaarding verbeteren, wanneer daarin een 
klaarblijkelijke fout voorkomt, of eenig gebrek waartegen de 
verweerder eene objectie zou kunnen instellen wegens onduide-
lijkheid, onvoldoendheid, of iets dergelijks, of omdat eenig per-
soon of diens kwaliteit, of eenig tijd of plaats of zaak verkeerd 
of geheel en al niet vermeld wordt; en zulks, hetzij er eene 
zoodanige objectie is ingesteld geworden of niet; met zoodanige 
orders van het hof betrekkelijk het door de verbetering nooclig 
gemaakte uitstel der zaak of daardoor veroorzaakte proceskosten 
als de billijkheid mocht vorderen. 

XLIV.-In geval de defensie of tegeneisch van den verweer- Uit~t~l ter voor-
f . d f d . bermd1ng voor te-der naar het oordeel van het h_o van zoodan1gen aar o zoo an1g g~neisch of defen-

belang is dat de eischer tijd behoort te hebben om zich daar- 818" 
voor voor te bereiden, zal de eischer aanspraak kunnen maken 
tot uitstel van de zaak voor minstens vier-en-twintig uren; tenzij 
de verweerder vier-en-twintig uren voor den aanvang der zaak 
den eischer zijne verdediging of tegeneisch in geschrifte heeft 
do en bekomen; alles onverminderd de macht die het hof he eft 
om zaken uit te stellen. 

XLv.-In de defensie zullen alle beweeringen die niet door Vorm vandefensie 
verweerder worden erkend, beschouwd worden te zijn ontkend; 
en dezelve kan zijn overeenkomstig de volgende voorbeelden :-

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



86 

(A). 

(B). 

LAGERE GERECHTSHOVEN. [HOOFD. IV, 

In zake van injurie.-De verweerder ontkent dat hij op 
den in de dagvaarding genoemden dag, of ooit, de woor
den daarin gebezigd, of dergelijke woorden, heeft ge
bezigd; of 
De verweerder ontkent dat de in de dagvaarding ver
melde woorden injurieus zijn, en 

dat zij met kwaadwillig 
oogmerk werden gebezigd; 

doch de verweerder beweert 
dat de woorden door hem gebezigd, in den zin zoo als 
door hem gebezigd, waar waren; 

weshalve hij verzoekt 
ontzegging van des eischers vordering, met veroor
deeling van dien tot betaling der kosten van dit proces; 
Defensie van litis:finitie, enz.-De verweerder erkent 
dat de beweeringen bevat in de dagvaarding correct 
zijn; doch zegt dat dezelfde zaak tusschen dezelfde 
partijen alreeds vroeger beslist is geworden, te 
weten, op , in het 

te , al waar vonnis werd 
verleend ten gunste van verwe~rder, tegen welk vonnis 
eischer niet heeft geappelleerd; weshalve verweerder, 
enz.; of 
doch de verweerder zegt dat de zaak thans voor dit 
hof, alreeds aanhangig is in een ander hof, namelijk, 
enz.; of 
doch de verweerder zegt dat er tusschen partijen een 
overeenkomst op werd getroffen, 
waarbij de tegenwoordige zaak aan de uitspraak van 
arbiters werd onderworpen, die uitspraak hebben ge
geven, enz.; 

(c). Schuld en afbetaling.-De verweerder erkent dat de 
vordering van den eischer, en de gronden daarvoor 
opgegeven correct zijn, behalve inzooverre als gezegd 
wordt dat verweerder niets heeft betaald. 

De verweerder heeft op laats-tleden aan 
, afbetaald een 

bedrag van £5 sterling; waarna verweerder heeft aan
geboden en nog aanbiedt .het nog verschnldigde bedrag 
van £6 sterling. W eshalvQ, enz. 

Des eischers ant- XLVI.-Het is den eit~cher geoorloofd bijzonderlijk te ant-
~~~;~e~f ~~it~er- woorden op de excepties, obj~cties en defensies of andere pro

cedures door den verwoorder 1ngesteld. 
De bewijslevering. XLVII.-Wanneer de pleidooien voo.r het hof zijn, vindt de 

bewijslevering plaats, zullende het hof het recht hebben om 
eenen getuige wedBrom op te roepen; of om eischer toe te laten 
wederom getuigen te produceeren om des verweerders getuigen 
te wederspreken op punten die bij hunne ondervraging ont
stonden. 
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In liquide zaken echter, in geval er eBne exceptie of defensie 
wordt ingesteld tot het bewijs waarvan het verhoor van getui
gen noodig is, zal het hof, indien het op ingeleverde beeedigde 
verklaringen van beschouwing is dat de door verweerder 
gemaakte beweeringen, indien waar, eene geldige defensie 
zouden uitmaken en dat de waarschijnlij;kheid dier beweeringen 
gebleken is, order kunnen maken dat de zaak 6£ dadelijk 6f op 
eenen lateren dag zal worden behandeld, met last aan de partijen 
om alsdan hunne getuigen te produceeren; en op zoodanigen 
dag zal de zaak worden behandeld en beslist evenals met eenige 
andere zaak geschiedt, echter zonder nieuwe dagvaarding. 

XL VIII.-De getuigen zullen eenen eed of eene belofte af- Ondervraging vol-. . gens de wet op ge-
leggen, en onderzocht worden, onder de bepahngen van de wet tuigenis. 
·Op het stuk der bewijslevering; zullende de landdrost, indien 
·noodig, onderzoek doen en 7i.ich overtuigen of de getuige den 
al\rd van eenen eed verstaat of zich door eenen eed gebonden 
beschouwt. 

XLIX.-De getuige legt den eed af, en eenige getuige die Eed_ofbeloftevan 
-verklaart dat naar zijne geloofsovertuiging het niet .geoorloofd getmgen. 
is eenen eed af te leggen, legt eene belofte af, als volgt :-

" Ik zweer" (of "ik verklaar plechtig dat naar mijne 
''geloofsovertuiging het niet geoorloofd is eenen eed af te leg
"gen, en beloof plechtig") "dat mijn verklaring voor dit hof 
"zal zijn de waarheid, de geheele waarheid, en niets dan de 
"waarheid. Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig " (of 
·"dat beloof ik.") 

L.-De persoon die moedwillig eene valsche verklaring, Ve~volgingwegens 
-onder de belofte de waarheid te spreken, afl.egt, zal eveneens memeed. 
:schuldig bevonden kunnen worden aan meineed, als iemand, die 
zulks onder zijnen1 eed doet. 

LI.-De getuige wordt ondervraagd door de partij die hem Ond~rvraging van 
produceert; dan door de tegenpartij; dan alweer door eerstge- getmgem.. 
noemde partij op punt~n geopperd bij de ondervraging van 
tegenpartij; en dan niet weer tenzij met verlof van het hof; en 
het hof heeft ook recht ze te ondervragen. 

Ln.-Het hof heeft de macht om gedurende het getuigen- Niet_?ndervraagde 
verhoor nog niet ondervraagde getuigen te gelasten de hofzaal ~i~~!~~fz~~ ~::: 
·te verlaten totdat zij zullen worden opgeroepen. wijderd worden. 

Lnr.-Eengetuige zalook,nadat zijne verklaring is afgelegd, Ter~groepen van 
door het hof wederom kunnen worden opgeroepen; om de eene getmgen. 
·Of andere opheldering in de zaak te geven. 

LIV.-lndien een getuige behoorlijk gedagvaard zijnde niet Niet versc~ijning 
verschijnt, en het den hove blijkt onder eede van de partij of;:~~~~angnJkege
haren agent, dat diens getuigenis in de zaak belangrijk is, zal 
het hof het verder verhoor der zaak uitstellen, tenzij partijen 
. anders overeenkomen, tot eenen anderen dag; doch zullen de 
tegenwoordig zijnde getuigen, indien zulks raadzaam geoordeeld 
wordt, dadelijk onderzocht worden. 
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ontslag van ge- Lv.-Ieder getuige wordt beschouwd als ontslagen zoodra 
tuige. zijn getuigenis is afgelegd, tenzij het hof op verzoek van partijen 

of uit eigene beweging anders gelasten mocht. 
Uitstel voorverder LVr.-Ingevalde getuigen niet allen op denzelfden dag kun
verhoor. nen verhoord worden, zal het hof het verder verhoor tot eenen 

lateren dag uit kunnen stellen; en er zal uoch aan de getuigen, 
noch aan de partijen ( ofschoon ook deze laatste niet verschenen 
waren), eenige nieuwe dagvaarding geschieden. 

Onderzoek van LVn.-In geval eene getuige door ziekte of andere wettige 
kranken. beletselen verhinderd wordt getuigenis af te leggen, of in geval 

er reden bestaat te gelooven dat die aldus wegens ziekte ver
hinderd zal zijn, kan, op aanzoek van de partij die hem dag
vaarden zou, zoodanige getuige door den voorzitter des hofs op 
eene andere plaats dan bij de terechtstelling onder eede onder
vraagd worden, mits dat kennis altoos aan de tegenpartij zal 
gegeven worden dat zulk aanzoek gedaan zal worden en tevens 
dat de tegenpartij de gelegenheid zal hebben bij het onderzoek 
vertegen woordigd te zijn. 

Het afnemen van zulk onderzoek zal onder dezelfde voor
waarden aan eenen anderen persoon dan de voorzitter des hofs 
kunnen opgedragen worden. 

O~derzo~kv~nge- LVIIr.-In geval dat een getuige uitlandig ofbuiten de juris
~i~g~t ~~:it~!1ad"~ dictie van het hof is, kan naar de discretie van het hof zoo
jur~s~~ctie van het danige getuige ondervraagd worden op eene andere plaats dan 
hof zun. h h f . . h d d waar et o z1tt1ng ou t oor een persoon door het hof te 

worden benoemd onder dezelfde bepalingen als in het vorige 
artikel vermeld. 

Bespreking der LIX.-Nadat de bewijslevering voleindigd is, bespreekt de 
zaak. eischer of zijn agent de zaak van zijnen kant, daarop de ver

weerder of zijn agent; daarop alweer de eerstgenoemde partij 
op punten geopperd door tegenpartij, tenzij in zoo verre het hof 
de bespreking van andere punten, op aanzoek toelaten mocht; 
en wederom de tweede genoemde partij, indien het hof zulks 
toelaat op gedaan aanzoek, maar aileen op nieuwe punten door 
de andere partij geopperd. . 

Wanneerabsolutie LX.-In geval na verhoor van de getuigenis van den 
vandeinstantiete · h b d dt ( k k b 1 · weigeren. e1sc er evon en wor op gemaa t verzoe tot a so utle van 

de instantie, of niet, en hetzij het getuigenverhoor van verweer
der heeft plaats gevonden of niet) dat met betrekking tot een 
of ander punt belangende de hoedanigheid van een of ander 
der partijen of belangende eene of andere formaliteit door den 
eischer, wegens een overzicht van den eischer, niet bewezen is, 
zal het hof daartoe bewijslevering toelaten kunnen; mits daar
door geene verdere kosten of onredelijk verzuim aan den ver
weerder veroorzaakt worde. 

Uitspraak. Lxr.-Nadat de zaak van beide partijen besproken is, velt 
het hof dadelijk, of zulks goed vindende bij eene la tere gelegen
heid, vonnis. 
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Lxrr.-In geval eenigpersoon belang heeft in een rechtsge- Voe~ing en tus
ding tusschen andere partijen, kan hii verzoeken daarin zich te sdchden omst van 

. "' er en. 
mogen voegen of gelast worden z10h daarin te voegen met of in 
stede van een der oorspronkelijke partijen, of te mogen tusschen
komen instede van den oorspronkelijken verweerder ; en zal het 
hof na verhoor van de gronden aangevoerd door den aanzoek
doenden persoon, alsmede van de partijen daaromtrent, order 
mogen maken naar gelang van omstandigheden. 

Lxnr.-In geval een der partijen komt te overlijden of on- f?.takin~. der zaak 
bevoegd wordt in de zaak voort te gaan zal de zaak gestaakt bu overlu.~en, enz., .. .. . ' van partu. 
worden tot t:ud en w:ule dat de executeur, curator, voogd of 
ander bevoegd persoon is aangesteld geworden, of totdat die 
onbevoegdheid heeft opgehouden te bestaan. 

IV.-VAN DE GETUIGEN. 
Lxrv.-De getuigen zullen in persoon of ter hunner woon- Hoe getuigen te 

plaats worden gedagvaard binnen redelijken tijd voor het ver- clagvaarden. 
hoor der zaak, zullende niet meer dan vier personen in dezelfde 
dagvaarding worden opgenomen. W aar de Staatspresident of 
een der rechters van het Hoog Gerechtshof moet worden ge-
dagvaard, wordt gehandeld overeenkomstig de een-en-vijftigste 
regula tie gevoegd bij hoofdstuk II (De Wet betrekkelijk de 
Hoogere Gerechtshoven.) 

Lxv.-Een afschrift van de dagvaarding op getuige (sub- Af'schrifttedienen 
pmna) zal op den getuige worden gediend, zooals geschiedt met 
dagvaardingen op verweerders, en tegelijkertijd wordt aan hem 
aangeboden een redelijke som gelds als getuigenkosten, wanneer 
en in zooverre zulks door de wet wordt toegestaan. 

Lxvr.-Iemand die behoorlijk gedagvaard zijnde om ge- ~oete of s~r~f bij 
tuigenis in eenige zaak af te leggen en de wettige kosten hem met-verschumng. 
dadelijk aangeboden of betaald zijnde en geene voldoende ver-
schooning hebbende, weigert ofnalatig is om op de dagvaarding 
te verschijnen, zal onder hevig zijn a an een boete niet te boven 
gaande vijf pond sterling, door het hof te worden opgelegd, en 
bij gebreke van betaling aan gevangenzetting voor een tijdperk 
niet te boven gaande veertien dagen, door het hof te worden op-
gelegd, en zal ook dadelijk kunnen veroordeeld worden tot ver-
goeding der vergeefs aangewende kosten van dagvaarding op 
hem, buiten en behalve dat hij blootgesteld zal zijn aan een 
civiele actie wegens de schade welke hij door zijn verzuim 
mocht veroorzaakt hebben aan den persoon die hem als getuige 
heeft gedagvaard. 

Zulke getuige zal opnieuw worden gedagvaard, indien noo
dig, ten zijnen eigenen koste. 

LXVII.-Indien een eerst niet verschenen zijn.:le getuige bij Ontslagvanboeto. 
eene latere verschijning ten genoege van het hof aantoont dat 
hij door onvermijdelijke omstandigheden verhinderd geworden 
is geweest te verschijnen, zal het hof hem kunnen ontslaan van 
de op hem toegepaste boete wegens niet-verschijning. G 
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Boe~e en straf op Lxvnr.-Indien de opnieuw gedagvaarde getuige ander-
getuigen ten twee- . l''f h'' 1 h'' t t d 1 den male gedag- maal1n gebreke b u t te verse unen, za U en wee en rna e 
vaard. kunnen worden gestraft en veroordeeld zooals vermeld in regu-

latie 66 van dit hoofdstuk ; doch zal in dit geval kunnen wor
den opgelegd eene hoogere boete, niet te boven gaande tien pond 
sterling of bij gebreke van betaling gevangenzetting niet te 
boven gaande een maand. 

Apprehensie van LXIX.-Het hof kan bevelen dat de niet verschenen zijnde 
niet verschenen . d d h 
getuige. gettuge door den gerechtsbode gearresteer wor e, en voor et-

zelve gebracht worde, om aan zijne verplichting als gedag
vaarde getuige te voldoen. 

v o rm. vanl dag- LXX.-De dagvaarding op eenen getuige zal zijn in den vorm 
vaard1ng op ge- h t 1 d b ld · tuigen (Subprena.) van e vo gen voor ee .-

DAGVAARDING OP GETUIGE (SUBPCENA). 

In het hof van den landdrost, voor het district 
zitting te houden te , op 

18 , ten 10 ure 's morgens. 
In zake A.B., 

Eischer, 
Tegen C. D., 

V erweerder. l 
Aan E. F. van , in het district 

Gij wordt bij deze gedagvaard om, met terzijdestelling van 
alle uitvluchten, voor genoemd hof op den genoemden dag en 
plaats te verschijnen en aldaar te vertoeven totdat gij zult wor
den ontslagen, ten einde getuigenis der waarheid af te leggen 
van al hetgeen U bekend mocht zijn betreffende genoemde zaak. 

Neem kennis dat gij gerechtigd zijt om van den gerechts
bode deze dagvaarding dienende te ontvangen het bedrag van 

als reiskosten, behalve verdere getuigenkosten 
die U mochten worden toegestaan; 

Tevens, dat indien gij op genoemden tijd en plaats niet 
verschijnt en vertoeft, als voormeld, gij onderhevig zijt aan eene 
boete van vijf pond sterling, en bij niet betaling daarvan aan 
gevangenzetting voor een tijdperk niet te boven gaande veertien 
dagen, behoudens eenige aanspraak die de genoemde A. B. (of 
C. D.) tegen U mocht hebben voor vergoeding van de schade 
die veroorzaakt mocht worden door uwe niet-verschijning. 

N am ens het hof, 
G. H., 

Registrateur van het Hof. 
N aamteekening van partij of zijn agent. 

Vorm va!l tweede . LXXI.-In geval van een tweede dagvaarding zal de vorm 
dagvaardmg op ge- 1 d l.f!d .. 1 d · · d · 1 · tuige. c aarvan eze .v e zun as 1e 1n e vonge regu at1e opgegeven, 

behalve dat de kennisgeving daarin zalluiden als volgt :-
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N eem kennis: dat dewijl gij op eene vroegere dagvaarding 
niet verschenen zijt, gij zulks thans op eigene kosten moet 
doen; 

Tevens, dat indien gij op genoemden tijd en plaats niet ver
schijnt en vertoeft als voormeld, gij onderhevig zult zijn aan 
eene boete van tien pond sterling en bij niet-betaling daarvan 
aan gevangenzetting voor een tijd van niet !anger dan eene 
maand behoudens eenige aanspraak die de partij die U dagvaart 
tegen U mocht hebben voor vergoeding van eenige schade die 
door uw verzuim mocht worden veroorzaakt. 

LXXII.-W anneer van eenen getuige gevorderd wordt pro- Da~vaarding up 

l · · h 'f d f d · getu1gen om docu-
C uctie van emug gesc n t, ocument o an er voorwerp dat In men ten te produ-
zijn bezit mocht zijn, zal hem kennis moeten worden gegeven ceeren. 
daarvan in de dagvaarding, door na de woorden "ten einde" in 
den vorm gegeven in Regulatie 70, in te vullen de woorden "te 
produceeren zeker document, gedateerd, enz., (met eene nauw-
keurige beschrijving daarvan) als ook." 

LXXIII.-De dagvaarding kan op eenigen getnige worden Da15vaar~ling op 
d . d d' b' d Q h · · .t: h h'' · getmge bmten het ge Ien Ie Innen en otaat woonac tig Is, O.tSC oon lJ niet district. 

onder de jurisdictie sorteert van het hof waarvoor hij zal heb-
ben te verschijnen; en dezelve zal gediend worden 6f door den 
gerechtsbode van zulk hof 6f door den gerechtsbode van het dis-
trict waarin de getuige woonachtig is, naar het meest voor-
deelig voor de in de zaak betrokkene partijen mocht schijnen 
te zijn. 

LXXIV.-De gerechtsbode maakt een relaas op de dagvaar- R.elaasopdagyaar-. . dmg op getmge. 
ding van het door hem vernchtte. 

LXXV.-Inclien de getuige verschenen zijnde, of voor het hofkWl ei.geringt· otmv
1
er-

b h . . d d . d . d d f d anng a e eg-ge rae t ZlJn e, zon er wettigen gron wmgert en ee o e gen. 
belofte af te leggen, of om getuigenis cler waar heicl te geven, 
zal het hof kunnen bevelen dat zoodanige getuige in de gevan-
genis zal worden geplaatst totdat hij aan zijne verplichting zal 
hebben voldaan. 

V.-OVER DE VONNISSEN. 

r.xxvr.-Elk provisioneel vonnis in een liquide zaak of uit- Finaalw.o;rding 
• . . v an proviSioneel 

spraak het effect van een proviswneel vonnis hebbende, overeen- vonnis. 
komstig het tweede lid van Regula tie 35, en hetwelk ter executie 
zal zijn gelegcl, zal :finaal worden na expiratie van eene maand 
na zoodanige executie, tenzij binnen dien tijd rechterlijke stappen 
zullen zijn genom en en voortgezet ( op de wijze hierna te worden 
bepaald), om zoodanig vonnis vernietigd of veranderd te hebben, 
of tenzij appel zal zijn aangeteekend en voortgezet geworden. 
Nadat de eischer provisioneel vonnis heeft verkregen, staat het 
hem vrij om een kopie van het vonnis met kennisgeving door 
den gerechtsbode aan den verweerder te zenden, dat hij binnen 
drie maand:en moet verschijnen, om gemeld vonnis ter zijde te 
zetten; en dat indien hij zulks niet doet, het vonnis finaal zal 
worden. Indien clan de verweerder binnen drie maanclen na 
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het dienen der kopie van vonnis en van de kennisgeving als 
voormeld geene sta ppen neemt tot ter zijde zetting van het 
vonnis, zal zulk provisioneel vonnis ipso jure finaal worden. 

Verndiet~ging en Lxxvn.-Eenig persoon tegen wien eenig provisioneel von-
veran enng van . . . k h 1Y' • • 1 · 
p~ovisioneel von- n1s of een1ge u1tspraa et e11ect van een provisiOnee vonn1s 
ms. hebbende zal zijn gegeven, kan ten eenige tijde voor dat hetzelve 

finaal zal zijn geworden, decreet verkrijgen, dat zoodanig vonnis 
of uitspraak vernietigd of veranderd worde: mits de partij tegen 
wien zulk decreet zal worden verzocht, behoorlijk zal zijn ge
dagvaard om voor het hof te verschijnen en redenen te geven 
waarom zulk decreet niet zal worden verleend, en dat de partij 
aldus geciteerd, niet zal verschijnen, of dat aan het hof geene 
redenen zullen worden voorgebracht, waarom zulk decreet niet 
zou worden toegestaan ; maar geen zoodanig vonnis zal worden 
vernietigd of veranderd, wegens eenige kwestie over formali
teiten, wanneer aan het hof blijken zal dat zulk vonnis met 
recht en billijkheid overeenkomstig is; en indien verleend, dan 
nog op zulke voorwaarden als het hof zal goedvinden te be
palen. De dagvaarding moet kort en duidelijk de gronden 
vermelden, waarop het aanzoek tot vernietiging of verandering 
gedaan wordt. 

VI.-0VER DE PROCESKOSTEN. 

Verwijzing in de LXXVIn.-De partij die bij vonnis in het ongelijk gesteld 
kosten. wordt, zal in den regel in de kosten verwezen worden; doch 

zal het hof om gegronde redenen eenige andere order omtrent 
kosten kunnen maken. 

Kosten in Pro vi- LXXIX.-In provisioneele zaken kan de uitspraak over de 
sioneele zaken. kosten tot het eindvonnis worden voorbehouden. 
Taxatie van kos- LXXX.-Alle kostenrekeningen zullen door den registrateur 

tenrekeningen. worden getaxeerd overeenkomstig tarief; en zal het hof zoo-
danige andere noodzakelijke en onvermijdelijke kosten toestaan 
als bij gemeld tarief niet mochten bepaald zijn. Eenige partij 
tegen de taxatie van den registrateur objecteerende kan dezelve 
kosteloos in revisie brengen voor den landdrost; en diens be
slissing kan bij wijze van applicatie in revisie worden gebracht 
naar het bevoegd hof van appel of het Hoog Gerechtshof of 
eenen rechter in kamers, na behoorlijke kennisgeving aan de 
tegen partij. 

Bel<?~;ning van Lxxxr.-In zaken waar de wettiglijke bepalingen practizijns 
K~~~tizuns en tol- toelaten, zijnde aan dezeverschuldigde salarissen en voorschotten 

volgens tarief in de uitspraak over de kosten begrepen, tenzij 
de uitspraak zelve anders bepaalt. 

Hetzelfde geldt ten aanzien van tolken en het doen maken 
van vertalingen. Dezelve wordt voorgeschoten door de partij 
op wier verzoek de tolken ge bezigd of de vertalingen vervaar
digd zijn. 
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Geen agent is gerechtigd tot berekening van agentskosten 
in zaken die hij voor zich zelven waarneemt. 

LXXXn.-Practizijns en gerechtsboden die zich in hunne Aansprak~I~_kheid 
bedieningen moo-en te buiten gaan en al diegenen welke be- van practizuns en 

- b ' gerechtsboden. 
langen die hun zijn toevertrouwd verwaarloozen, zullen persoon-
lijk en uit hunne eigene middelen geheel of gedeeltelijk in de 
kosten verwezen mogen worden; en zelfs tot vergoeding van 
schade en interessen, zouden daartoe gronden zijn, zonder zoo-
danige kosten op hunne principalen te 'kunnen verhalen. 

Daartoe zal het hof dadelijk, of op zoodanigen tijd als het 
bepalen mocht, onderzoek kunnen instellen, met verhoor der 
belanghebbende partijen. 

LXXXIII.-In geen g~val hoegenaamd kan men tegen de Geen belooni~1g 
·· · · b · voor ongeallmit-

tegenpartlj opbrengen een1ge elomung toegekend aan eenen teerde agenten. 
persoon die niet geadmitteerd agent is. 

LXXXIV.-In geval naar het oordeel des hofs meer ge- G~t:uigenonnoo<lig 
· d d ·· d d d' d ofn1et opgeroepen. tu1gen ge agvaar zun gewor en an noo 1g was oor eene 

partij, zal het hof kunnen order maken dat de in het onge-
lijk gestelde tegenpartij slechts de kosten van getuigen ge-
deeltelijk zal dragen. Niets zal worden toegestaan voor eenen 
niet opgeroepen getuige1 tenzij er redelijke gronden daartoe 
ware~. te denken dat hij een belangrijke getuige in de zaak 
ZOU ZlJll. 

Lxxxv.-In geval· een getuige gedagvaard wordt in meer Ve~deeling van 
dan eene zaak behandeld of te behandelen op denzelfden dag, getmgenkosten. 
zal hij gerechtigd zijn tot getuigenkosten slechts alsof hij in 
eene zaak werd gedagvaard en zullen dezelve gelijkelijk onder 
zoodanige zaken verdeeld worden. 

LXXXVI.-In geval twee of meer dagvaardingen op ver- Verdeeling. v tt n 
d f · h ·· · · · h kosten van chenen weer er o op gettugen, etzlj ter 1nstantw van eenen msc er der dagvaarding. 

of van 1neer eischers, gediend zijn geworden of naar het oor-
deel des hofs behoorden gediend te zijn geweest, op een en 
dezelfde reis, zullen de kosten van paardenhuur billijk en 
naar evenredigheid der afstanden, onder de zaken verdeeld 
worden. 

LXXXVII.-::-De. kosten van de in het ongelijk gestelde partij Kostenwaarmee.~: 
znllen niet vermeerderd worden door het feit dat er meer fs~neen tegenpartu 
dan een tegenpartij was; tenzij inzooverre daardoor meer-
dere getuigenkosten mochten veroorzaakt zijn geworden, tenzij 
het hof anders om gegronde redenen bevelen zal. 

Lxxxvrn.--De afstand waarvoor den adjunct-gerechtsbode Berekening van 
d . d · h '· b kk l''k afstanden vergoe 1ng wor . t toegestaan voor verne t1ngen etre y e lJ • 

het periodiek hof, indien hij gebezigd wordt zonder tusschen-
komst van den gerechtsbode van het district, wordt bere1mnd 
van af de plaats waar het periodiek hof zitting houdt en 
volgens tarief; doch wanneer de gerechtsbode zelf wordt ge-
bezigd, wordt hem vergoeding toegestaan berekend van de 
hoofdplaats van het district, ook volgens tarief. 
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Kosteloos proce- LXXXIX.-In geval een persoon te behoeftig is om als 
deeren. eischer of verweerder een rechtsgeding te voeren zal hij 

kosteloos applicatie kunnen maken bij den commissaris van 
het Hoog Gerechtshof, en in het Bloemfonteinsche district 
bij dat hof zelf, of een of meer der rechters daarvan, om 
verlof om kosteloos te procedeeren; en het hof, rechter of 
de commissaris daarvan zal dan dienaangaande een billijke 
order maken. * 

Verschooningvan xc.-Personen, die kosteloos ageeren, zullen van de be-
leges en zegels. taling van zegels en leges verschoond worden; doch wanneer 

Ui tvoer 
executie. 

van 

zij de winnende partij bij het dienen der zaak blijken te zijn, 
zullen de waarde van leges en zegels, of belooning die vol
gens wet door hen moesten betaald worden, van hen verkrijg
baar zijn, zullende het hof bij zijn vonnis in zulk geval daarom
trent bevel geven. 

VII.-VAN DE TENUITVOERLEGGING. VAN VONNISSEN EN DAARMEDE 

G ELI.JKSTAANDE BEVELSCHRIFTEN. 

XCI.-De partij ten wiens faveure eenig vonnis of rechter-
lijke uitspraak is gegeven voor eenig geldsbedrag kan, wanneer 
a ppel niet is aangeteekend geworden en aan zulk vonnis of 
eenig gedeelte daarvan niet voldaan is, of daarvoor geene door 
den landdrost goedgekeurde securiteit voor dadelijke betaling 
gegeven is, bij den registrateur van het hof eenen lastbrief ter 
executie van het vonnis uitnemen tegen de roerende goederen 
van den sch uldenaar. 

Lastbrief door xcn.-De lastbrief ter executie zal door den registrateur 
wien en in welken h t h f d 't 'kt d t k d d rr vorm vervaardigd. van e 0 WOr en Ul gerei en On er ee en 1 aan en be-

rechtsbode van het hof worden gericht, en zooveel doenlijk 
volgens den hieronder gegeven vorm uitgemaakt :-

LASTBRIEF TER EXECUTIE. 

In het gerechtshof van den 

In zake A.B., 
Eischer, 

Tegen C. D., 

, zitting houdende te 

V erweerder. 

, van het district 

Aan den Gerechtsbode van het hof, E. F., of zijn wettigen 
plaa tsvervanger. 

N ademaal in bovengenoemde zaak de gemelde A. B. op den 
, bij uitspraak van dit hof tegen gemelden C. D. 

(provisioneel vonnis, indien zulks het geval is) vonnis verkregen 
heeft, tot betaling (onder securiteit de restituendo, in geval van 
provisioneel vonnis) van de som van pond, 

* Over het procedeeren pro De o door dienstboden voor hun arheidsloon 
zie Artikel 10 van Hoofdstuk CXI (Over de plichten tusschen Meesters en 
Dienstboden). 
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shillings en pence sterling, met en benevens 
de som van £ voor kosten door hem gemaakt (en 
welk vonnis in appel geconfirmeerd is op den 
indien zulks het geval mocht zijn, met de verdere som van 
£ , als kosten daarop ), zoo als 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 district mogen 
worden gevonden, in beslag te nemen en uit dezelve bij publieke 
verkooping de opgemelde verschuldigde som (of sommen) met 
de kosten goed te maken benevens uwe kosten daartoe veroor
zaakt. Betaal voorts aan den gemelden A. B. de aan hem ver
schuldigde som en kosten als voormeld, en relateer het door U 
verrichte aan den registrateur van dit hof. 

Daartoe zij deze U ten lastbrief. 
Gegeven onder mijne hand te , op den 

J.L., 
Registrateur van het hof voormeld. 

N aamteekening van partij of zijn agent. 
xcnr.-Indien een alternatief vonnis is gegeven geworden, 4-lternatieve von

de in het ongelijk gestelde partij gebiedende om iets te doen ofmssen. 
anders een zeker bedrag te betalen, vermag de andere partij, in-
dien aan het vonnis in geen van beide opzichten wordt voldaan, 
aileen eenen lastbrief ter executie uitnemen ten aanzien van 
het geldsbedrag waarvoor vonnis werd gegeven met verlof 
van den landdrost, na eene beeedigde verklaring te hebben 
ingeleverd dat aan het vonnis geheel en al niet, of slechts 
gedeeltelijk, voldaan is geworden. 

XCIV.-Wanneer in eenige zaak appel wordt aangeteekend Securiteitingeval 
zal de appellant, tenzij hij aan het vonnis voldoet, gehouden van appal. 
zijn ten genoege van den landdrost securiteit te geven tot de 
betaling van de schuld met de kosten, in geval het vonnis 
in a ppel zou worden bekrachtigd, hetzij geheel of ten deele; 
zullende de vorm der acte van securiteit zoo veel doenlijk 
zijn naar het volgend voorbeeld :-

ACTE VAN SECURITEIT. 

In het hof van den · , van het district 

, zitting houdende te 

In zake A. B., ) 
Eischer, 

Tegen C. D., 
V erweerder. 

N ademaal in den genoemde zaak de gezegde A. B. op den 
dag van , bij vonnis van dit hof 

tegen C. D. van , verhaal bekomen heeft tot betaling 
van de som van £ , benevens de verdere som van 
£ voor kosten, en nademaal de gezegde 0. D. 
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a ppel tegen · dit vonnis heeft aangeteekend, zonder a an zulk 
vonnis te hebben voldaan; 

Zoo is het dat de gemelde C. D. en L. M. van 
, als borgen voor de gemelde C. D. bij dezen zich ver

binden, gesamenlijk en afzonderlijk om restitutie te doen van 
bovengenoemde sommen in geval het vonnis van het hof mocht 
worden bekrachtigd, en voorts om aan zulke verdere order of 
decreet te voldoen, als mocht worden gegeven of uitgesproken 
op of belangende zulk a ppel. 

Gegeven onder onze naamteekeningen te , dezen 
dag van 

Voor mij, 

C. D. 
L.M. 

E. F., 
Registrateur des Hofs. 

Borgste~ling b\i xcv.-W anneer in geval zoo als in de laatst voorgaande 
volcl.oening aan regulatien gemeld de appellant voldoet aan het vonnis zal de 
VOlllllS. · ) ) 

geappelleerde op zijn verzoek borg moeten stellen ten genoege 

Geen executie na 
12 maanden. 

van den landdrost, zullende de vorm der acte van securiteit 
1noeten zijn naar het volgend voorbeeld :-

(Aanhef als in de vorige regulatie, tot "en nademaal ") 
Ennademaal aan dit vonnis, niettegenstaande appel, door 

C. D. is voldaan; 
Zoo. is het dat de gemelde A. B. en L. M. van 

, bij dezen zich verbinden gesamenlijk en afzonderlijk 
om restitutie te doen van bovengenoemde sommen, in geval het 
vonnis van het hof mocht worden veranderd of gewijzigd; en 
voorts om aan zulke verdere order of decreet te voldoen als 
mocht worden gegeven of uitgesproken op of belangende. zulk 
appel. 

Gegeven onder onze naamteekeningen te , dezen 
dag van 

Voor mij, 

A. B. 
L.M. 

E. F., 
Registrateur des Hofs. 

xcvr.-N a verloop van twaalf maanden gerekend van den 
dag dat het vonnis zal zijn uitgesproken, zal geen last brief 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 
geene bewijzen der schuld worden vereischt. 

De kosten van het nieuwe rechtsgeding zullen in den nieu
wen lastbrief ingesloten kunnen worden, indien het hof goed
vinden mocht om zulks toe te staan. 

1 ~:tb~Y~r1n ve~~ xcvrr.-:-Een lastbrief door den land~rost van een dist:ict 
ancler district. ter execut1e tegen de goederen van een1g persoon uitgere1kt, 
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kan in een ander district worden uitgevoerd wanneer eenig 
goed van den schuldenaar aldaar gevonden wordt, doch zal 
zulk vonnis of lastbrief ter executie vooraf door den lahd
drost van zulk ander district met "gezien" moeten worden 
geteekend en aan den gerechtsbode van dat district overge
maakt zonder dat de zaak zelve aan een nieuw onderzoek 
onderworpen is. 

XCVIII.-Alle vonnissen en decreten van eenig hooger ~x~cutie van von

gerechtshof in appel. of revisie uitgesproken, zullen onder ms m avpel. 

lastbrieven van de hoogere gerechtshoven worden geexecuteerd 
even als eenig origineel vonnis of uitspraak door laatstge-
noemde gerechtshoven gegeven. 

xcrx.-In alle provisioneele zaken, of rechterlijke orders se.cmr~teit voor 

het effect hebbende van een provisioneel vonnis, zal de last- restltutle. 

brief ter executie mede moeten vermelden dat de partij ten 
wier faveure dezelve zal zijn verleend geworden, securiteit 
heeft gegeven voor de restitutie, in geval zulk provisioneel 
vonnis bij finale beslissing mocht worden vernietigd of ver-
anderd, en de acte van zulke securiteit zal zoo veel doenlijk 
worden uitgemaakt naar den vorm bij regulatie 94 gegeven, 
en gepasseerd voor den registrateur van het hof, tenzij de 
partij, tegen wie het vonnis zal zijn uitgesproken, van zulke 
securiteit mocht afzien. 

c.-Bij ontvangst van een vonnis of lastbrief ter executie Exe<:utie van het 

zal de gerechtsbode zich binnen vier-en-twintig uren naar de vonm1~. 
woning of verblijfplaats van den beklaagde begeven, wanneer 
die in de stad of in het dorp zijn mocht waar het gerechts-
hof gehouden werd, of binnen acht-en-veertig uren, wanneer 
hii buiten zulke stad of dorp, doch binnen · den afstand van 
vijf Engelsche mijlen woont, of op eenigen grooteren afstand 
wonende, dan binnen zoo vele dagen, als naar den afstand te 
berekenen, in geval van dagvaarding noodig zijn zal, en al-
daar betaling eischen van de schuld of schade, met de kosten, 
of anders vorderen dat zoo veel goederen aangewezen worden 
als de gerechtsbode genoegzaam oordeelen zal tot voldoening 
van den gezegden lastbrief; en daaraan voldoende zal de ge-
rechtsbode dezelve in rechterlijk beslag nemen; maar in geval 
van weigering zal de gerechtsbode dadelijk beslag leggen op 
zooveel roerend eigendom aan den schuldenaar behoorende 
als hij vinden mocht en genoegzaam achten zal; doch in geval 
de lastbrief eenig bijzonder goed ter executie mocht aanwijzen, 
zal hij dezelve eerst in beslag nemen. 

cr.-De geexecuteerde is verplicht, om aan den gerechts- Versteken van 

b d . . d l b · f b l .. ba ten door den ge-
0 e met de u1tvoenng van en ast ne east, aan te wuzen executeerde. 

genoegzame verkoopbare baten, indien hij die bezit, om aan 
het vonnis te voldoen. Indien hij aan den gerechtsbode of 
zijnen plaatsvervanger verklaart geene of geene genoegzame 
goederen te bezitten, zulks feitelijk bezittende, of die niet zal 
aanwijzen, zal hij onderhevig zijn aan eene boete niet te 
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boven gaande zeven-en-dertig pond en tien shillings, of in ge-
breke van betaling aan gevangenzetting niet te boven gaande 
drie maanden, met of zonder dwangarbeid. 

waarop Leslag cn.-Geen beslag zal mogen gedaan worden, tenzij de 
~~;d:_~et gedaan eigenaar dezelve bijzonderlijk ter executie aanwijst :-

Inventaris 
goederen. 

(1). Op het noodige bed en beddegoed van de person en 
tegen welke het bes]ag gedaan wordt, en van hunne 
kinderen; of de kleederen; 

(2). Op de toerusting van person en volgens commando
wet; 

(3). Op de gereedschappen van ambachtslieden en werk
lieden, tot hun persoonlijk bedrijf behoorende, tenzij 
voor zooverre die de waarde van vijftien pond te 
boven gaan; 

(4). Op den in het huis voorhanden zijnde voorraad 
van spijs en drank, dienende tot de behoefte van 
het huisgezin gedurende een maand; 

(5). Op boeken of documenten of instrumenten van 
geneeskundigen of rechtsgeleerde practizijns, of 
andere professioneele £ersonen tenzij voor zooverre 
die de waarde van vuftien pond te boven gaan. 

van CIIr.-De gerechtsbode vervaardigt een inventaris van 
de door hem in beslag genomen goederen, dezelve nauw
keurig beschrijvende, met opga ve zooveel doenlijk van der
zelver getal, gewicht en maat overeenkomstig derzelver aard, 
en hij onderteekent denzelven. 

Afschrift van in- mv.-De gerechtsbode zal een afschrift van gezegden in-
ventaris. ventaris, door hem geteekend, aan den schuldenaar afgeven, 

doch wanneer deze weigert denzelven aan te nemen, zal hij" 
denzelven aan het huis of op den grand laten, en aan ge-
zegden inventaris zal eene kennisgeving moeten geannexeerd 
zijn van den volgenden inhoud :-

KENNISGEVING VAN BESLAG. 
In het gerechtshof van den 

, zitting houdende te 
In zake A. B., 

Eischer, 
Tegen C. D., 

V erweerder. 

1 
J 

, voor het district 

Aan den bovengenoemden verweerder C. D., (woonachtig te· 
.) 

Neem kennis dat ik op heden in rechterlijk beslag genomen 
heb de artikelen in bovenstaanden inventaris gespeci:ficeerd, 
daartoe bevolen zijnde bij lastbrief aan mij gericht, onder de 
hand van van en gedateerd , tot ver-
haal van zeker vonnis ten bedrage van £ , met en 
benevens de som van £ , als kosten door A. B. als 
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eischer tegen U, als verweerder, voor het bovengenoemd hof 
bekomen, en ook tot goedmaking van mijne kosten dienten
gevolge. 

, den dag van 18 
J. R., 

Gerechtsbode van bovengenoemd Hof. 

cv.-Wanneer de persoon, wiens goederen in beslag ge- ~anneergoederen 
·· ·· h · · d d l n1et worden ver-nomen ZlJn, genegen ZlJn moe t secuntmt te geven, at eze ve voerd. 

op den dag van verkooping zullen worden geproduceerd, zal 
zulke securiteit (voldoende zijnde) worden aangenomen, en 
in zulk geval zal de gerechtsbode de gemelde goederen niet 
vervoeren. De acte van securiteit zal zooveel doenlijk naar 
den hieronder volgenden vorm worden gepasseerd. 

ACTE VAN SECURITEIT. 

In het Gerechtshof van den 

, zitting 
In zake A. B., 

Eischer, 
Tegen C. D., 

V erweerder. 
} 

houdende te 

van het district 

N ademaal de gemel.de A. B., op den vonnis ge-
kregen heeft in het gerechtshof van den landdrost (of land-
drost en heemraden) te , tegen den gemelden C. D., 
voor de som van £ , benevens de verdere som van 
£ en nademaal onder eenen lastbrief gedateerd , 
onder de hand van , en aan den gerechtsbode van het 
gerechtshof gericht, handelende, hij, de gezegde gerechtsbode, 
de losse goederen in rechterlijke beslag genomen heeft waarvan 
hieraan eene lijst is gehecht; 

Zoo is het dat de gemelde C. D. en M. L., van 
als zijn borg, zich bij dezen, aan en ten faveure van den 
gemelden A. F., den gerechtsbode 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 gerechtsbode voor
meld zullen worden vertoond en afgeleverd op den 
aanstaande (zi}nde de dag van 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, anderszins zoo verbindt zich de gemelde M. L. om 
voor en in de plaats van den gemelden C. D. het bedrag 
van het vonnis, en aile kosten en schade daarop, te betalen 
en goed te maken. 
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Door den gemelden C. D. en 
handig onderteekend te 

' 18 

M. L. aangegaan en eigen~ 
, op den dag van 

C. D. 
M. L. 

A. F., 
Gerechtsbode van het Gerechtshof als gezegd. 

der cvr.-Wanneer de schuldenaar geene voldoende securiteit 
als in de laatst voorgaande regulatie vermeld geeft, zal de 
gerechtsbode de in beslag genomen goederen naar eenige ge~ 
r.iefelijke plaats ter beveiliging mogen vervoeren, of aan den 
eischer, mits hij securiteit stelle, ter bewaring overhandigen, 
of vee zijnde of goederen die niet geriefelijk kunnen worden 
vervoerd, zal hij die op de plaats waar zij zijn mogen laten 
tot den dag der verkooping, onder bescherming en opzicht 
van den eischer onder securiteit als voormeld, of van eenigen 
geschikten persoon of personen door hem, den gerechtsbode, 
daartoe benoemd. 

Opening van <len: CVII.-Biialdien ten huize des schuldenaars de deuren ge-
ren en huisraad. tJ 

sloten zijn, of de opening daarvan geweigerd wordt,. geluk 
mede bijaldien geweigerd wordt eenige kamer of stuk huisraad 
te openen, mitsgaders wanneer bij niet-tegenwoordigheid van 
den persoon tegen wien het beslag geschiedt, er niemand ge
vonden wordt om hem te vertegenwoordigen, zal de gerechts
bode eene order van den landdrost mogen verkrijgen om de 
deuren en huisraad te openen; en alsdan daartoe macht ge
bruiken ; en in geval van tegenstand zal de persoon die zulks 
biedt onderhevig zijn aan vervolging voor verstoring der 
openbare rust. 

Ten aanzien van het aldus verrichte zal de gerechtsbode 
daarvan op den lastbrief relaas maken. 

g~:ri!dbeil~~n~~= cvrn.-Indien er bij de inbeslagneming gereede penningen 
nomen. worden gevonden, zullen het getal en de muntsoort vermeld 

worden; en van de papieren die in beslag genomen worden zal 
behoorlijk melding worden gemaakt, en beiden zullen ver
zegeld worden en vervoerd naar de stad of het dorp waar 
het hof zitting houdt. 

Bewaarder hoe te crx.-De bewaarder mag de in beslag genomen goederen 
handelen. · b · h f · I f 1uet ge ru1ken, ver uren o u1t eenen, o op eenige wijze oor-

zaak geven dat derzelver waarde verminderd worde, op straffe 
van gemis van zijn bewaarloon, en van schaden en interessen, 
tot betaling waarvan hij bij lijfsdwang kan worden genoodzaakt. 

Voordeelen af- cx.-Indien de in beslag genomene goederen eenige voor-
~~~!~!n. van de deelen of inkomsten voortgebracht hebben, is hij op dezelfde 

wijze als in de vorige regulatie bepaald, tot verantwoording 
verplicht. 

Bedrieg~lijke ver- cxr.-W anneer iemand eenig in beslag genomen goed als 
vreemd1ng der ld f d 1 .. f d h d goederen. opgeme op eene rau u euze wuze vervoert o van e an 

zet, zal hij door den landdrost, of eenigen vrederechter, in 
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het gevangenhuis mogen worden geplaatst, en volgens de wet 
vervolgd voor zoodanige frauduleuze vervreemding van 
goederen. 

cxn.-In geval eenige derde partij beweert eigenaar te Aanspraak door 

zijn van of gerechtigd tot eenig der in beslag genomene derden. 

goederen of van eenig gedeelte daarvan, voorgevende dat de-
zelve niet aan executie onderhevig zijn, zal de gerechtsbode 
zoodanige aanspraak aan den landdrost rapporteeren, die 
dadelijk kennis daarvan zal doen dienen op den arrestant; en 
aan hem en aan den persoon die zulke aanspraak maakt, door 
den gerechtsbode eenen dag doen beteekenen waarop zij moeten 
verschijnen ten einde onderzoek in te stellen of die aanspraak 
gegrond is of niet, en of de goederen onderworpen zijn aan 
executie of niet; en op den bepaalden dag zal de zaak van 
onderzoek behandeld worden even als eenig rechtsgeding; 
zullende partijen ook het recht hebben de benoodigde getuigen 
te dagvaarden. 

cxnr.-De kennisgeving zal in den vorm van het volgend Kennisgevingvan , aanspraak van 
voorbeeld kunnen worden opgesteld :- derden. 

KENNISGEVING. 
In het Hof van den 

, zitting houdende te 
In zake A. B., 

Eischer, 
Tegen C. D., 

V erweerder. 
) 

, van het district 

Aan A. B., den genoemden eischer, executant in genoemde 
zaak of zijlien agent; en 

Aan E. F., opposant van executie in genoemde zaak. 
N ademaal op den dag van , , een last brief 

werd verleend aan den gerechtsbode van dit district hem ge
lastende om alle losse goederen van C. D., die in dit district 
mogen gevonden worden, in beslag te nemen en te verkoopen, 
ter voldoening van een bedrag van £ ; 

Nademaal door den gerechtsbode voornoemd daarop jn 
beslag genomen zijn geworden, onder anderen, de volgenc1e 
goederen:-

En nademaal de genoemde E. F. aanspraak maakt op die 
goederen en voorgeeft dat dezelve rechtens niet onderworpen 
zijn aan executie in deze zaak ( op grond bijvoorbeeld dat hij 
een pandrecht op gemelde goederen heeft); 

Zoo wordt gij beiden gelast om met uwe getuigen voor den 
landdrost van dit district (of in geval dat er goederen voor een 
bedrag boven zeven-en-dertig pond en tien shillings in geschil zijn 
voor het hot van landdrost en heemraden) te verschijnen op den 

dag van eerstkomende, ten einde aldaar deze 
aanspraak kan: worden onderzocht, en daarover uitspraak kan 
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worden gegeven, met veroordeeling van den eenen of den 
anderen uwer in de kosten. 

, den dag van 
L. M., 

Registrateur van het Hof. 

Onderzoek van cxrv.-Indien de lastbrief wordt uitgevoerd in een ander 
aansl?raakvander- . . l d · · d 1 d't d 
den m ander dis- d1stnct c an at waann vonn1s wer gegeven, za 1 on er-
trict. zoek plaats vinden in het district waarin de goederen gelegen 

Verkooping. 

zijn, mits dat met toestemming der partijen het hof het onder
zoek kan verwijzen naar het district waar vonnis gegeven wercl. 

cxv.-De verkooping van eenig in beslag genomen goed, 
als voormeld, zal door den gerechtsbode of zijnen adjunct moeten 
ten uitvoer worden gebracht bij publieke veiling, en aan den 
hoogsten bieder worden toegewezen tegen kontante betaling. 
Zulk eene verkooping zal gehouden worden op, of zoo na aan de 
plaats waar de goederen in beslag genomen zijn, als geriefelijk 
kan geschieden, en de gerechtsbode zal eene kennisgeving van 
de te houden verkooping in de Gouve1'nements-Courant publi
ceeren, en aan de kantoor-deur, of de plaats waar de verkooping 
zal gehouden worden aanplakken, ten minste zeven dagen 
voor de verkooping, wanneer het vonnis de som van vijftien 
pond niet te boven gaat (buiten de kosten), en ten minste 
veertien dagen wanneer het die so1n te boven gaat, en de 
dag der verkooping zal in het eerste geval niet binnen veer
tien dagen mogen worden bepaald, en in het laatste niet 
binnen drie weken, gerekend van den dag af dat de goederen 
in beslag zullen genmnen zijn, doch in ieder geval zoo spoedig 
mogelijk in de genoemde tijden: 

E t.. t cxvr.-Wanneer de losse goederen ontoereikend worden xecu 1e op vas -
goed. bevonden tot verhaal der schuld met de kosten, zal de ge-

G\jzeling. 

rechtsbode daarvan relaas doen, en de partij ter wier faveure 
de lastbrief ter executie verleend is zal dan gerechtigd zijn 
applicatie te maken bij het Hoog Gerechtshof of een der 
rechters r1aarvan of bij den bevoegclen commissaris -van dat 
hof om eene order tot inbeslagneming van eenig onroerend 
goed behoorende aan den schuldenaar; en zal zulk vastgoecl 
door den baljuw worden verkocht, en in alle op.z;ichten dien
aangaande verder worden gehandeld overeenkomstig de des
betreffende regulaties der hoogere gerechtshoven. 

cxvn.-(A). In geval de schuldenaar niet aan het vonnis 
voldoet, en aan den lastbrief ter executie geheel en al niet, 
of slechts gedeeltelijk, voldaan wordt, zal de schulcleischer 
applicatie kunnen cloen bij den landdrost om een decreet tot 
gijzeling van den schuldenaar, slechts wanneer en in zooverre 
als zulks wordt toegestaan met betrekking tot een dusdanig 
decreet of een vonnis van een der hoogere gerechtshoven bij 
clerzelver regulaties. (B). Indien het hof vonnis teg~n een 
verweerder geveld heeft, en het blijkt nit · het relaas van den 
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gerechtsbode of de verklaring van eischer of iema,nd anders 
dat hij geen goederen heeft of niet genoegzaam om het vonnis 
te dekken, en indien het verder blijkt uit bewijs voor het 
hof geleverd dat de verweerder verdiensten heeft die hem in 
staat stellen om in termijnen den eischer af te betalen, zal 
het aan het hof vrijstaan ·om den verweerder te gelasten om 
-een zeker deel door het hof bepaald van het vonnis wekelijks 
,of maandelijks af te doen aan eischer, tot dat het geheele 
vonnis zal voldaan zijn. (c). Indien het bewezen wordt dat 
de verweerder nalatig gebleven is om den eischer te betalen 
overeenkomstig order van het hof in de vorige afdeeling ver
meld, zal het hof den verweerder voor zich doen komen bij 
lastbrief, om redenen aan te toonen waarom hij niet gegijzeld 
z~l worden, en indien het blijkt dat hij moedwillig de order 
van het hof veronachtzaamd heeft, zal het hof hem kunnen 
gijzelen voor een tijdperk niet te boven gaande drie maanden, 
met zoodanige andere order omtrent betaling van het vonnis 
als het hof goed mocht achten. 

VIII.-VAN APPEL. 

cxvrn.-De partij die zich bezwaard gevoelt door het Aanteekening van 
-vonnis of de uitspraak des hofs, of door deszelfs beslissing appel. 
aangaande eenige exceptie of objectie of eenig anqer incident 
in eene z?-ak of procedure, moet, indien zij appelleeren wil, 
.appel aanteekenen binnen drie weken na vonnis bij den re-
gistrateur van het hof van wiens vonnis, uitspraak of be-
slissing wordt geappelleerd; en aan den registrateur overhan-
digen een of meer zegels tot zulk bedrag als reeds is of als 
later bij tarief moge worden vastgesteld, die moeten gehecht 
worden aan elke certificaat van aanteekening van appei naar 
de rondgaande gerechtshoven; voor welk bedrag de registra-
teur aan dezelve kwitantie zal moeten- geven, waarop de re-
gistrateur dadelijk in de notulen aanteekening zal maken dat 
appei is aangeteekend en verkregen geworden; en ook zal 
bt zulks aanteekenen op het rolboek onder het hoofd "aan-
merkingen.'' 

In geval ten eenigen tijde daarna het appel wordt terugge
trokken, worden de zegels ten behoeve van het Gouvernement 
verbeurd. 

cxrx.-Het feit dat de· registrateur in eene of andere Na~atigheid des " " · h · · h .. Reg1strateursgeen 
WlJze ZlJne phc ten d1enaangaande nalat1g moe t geweest ZlJn, hindemis. 
zal niemand stuiten in het voortzetten van appel. 

cxx.-Wat aangaat het bedrag der zeaels zal in het dis- Zegels.b~ial?ptH in . o ' Bloem fonte1nsche 
tnct Bloemfontein en het district J\Ioroka het Hoog Gerechtshof district. 
beschouwd worden op denzelfden voet te staan als de rond-
gaande gerechtshoven in de andere districten. · 

cxxr.-Wanneer appel in eenige zaak is aangeteekend en Verzending der 
k d . h a· . ht . ll stukkenmet certi-ver regen, en aan e vermsc ten ten 1en opzw e 1s vo naan, ficaat. 

zal de registrateur van het gerechtshof onverwijld daarna de 
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afschriften van de stukken der zaak aan den registrateur van 
het hof van appel toezenden, met een certificaat door hem 
onderteekend, daaraan geannexeerd, van den volgenden in-
houd:- · 

CERTIFICAAT VAN AANTEEKENING VAN APPEL. 
In het Hof van den , van het district 

zitting houdende te 
In zake A. B., 

Eischer, 
Tegen C. D., 

V erweerder. 
} 

Ik, de ondergeteekende, registrateur van het bovengenoemd 
hof, verklaar en certificeer bij dezen dat in bovengemelde zaak 
welke diende op 18 , appel is aan
geteekend geworden en verkregen, en aan de vereischten der 
wet dienaangaande is voldaan; tevens dat de stukken waaraan 
dit certificaat voorkomt ware afschriften zijn van al de notulen 
en ingeleverde documenten in genoemde zaak, alles behoorlijk 
volgens de wet gehouden; alsmede de gemotiveerde redenen 
van het hof voor deszelfs vonnis, uitspraak of beslissing. 

dag van 18 
K. L., 

Registrateur van bov~ngenoemd Hof. 

Zegels bij appel. cxxn.-De registrateur van het lager hof hecht aan het 
certificaat van appel een zegel ter waarde zooals in de re
gulatie 118 vermeld, en schrijft daarover zijn naam, of de 
voorletters daarvan, met aanteekening van den datum waarop 
dezelve aan het certificaat gehecht werd. 

Oorspronkelijk cxxnL-In geval er dispuut over een handschrift heeft 
~~~:en'd!~~eer te bestaan, of om eenig andere red en een oorspronkelijk stuk 

bij het hof van appel noodig zal zijn, moet zulk oorspronke
lijk stuk mede naar den registrateur van het hof van appel 
verzonden worden. 

Gemotiveerde re- cxxrv.-In geval van appel zal de landdrost voor wien 
denen. de zaak in de eerste instantie heeft gediend, verplicht zijn 

onmiddelijk de gemotiveerde redenen van het hof voor des
zelfs vonnis, uitspraak of beslissing in geschrift te stellen, 
en te doen hechten aan de afschriften der stukken van de 
zaak of andere procedure; en in geval zulk hof uit meer dan 
een lid bestaat zal ieder lid daarvan het recht hebben om 
desverkiezende afzonderlijk de gemotiveerde redenen voor 
zijn zienswijze in geschrift te stellen en te doen hechten aan 
zoodanige afschriften. 

Kennisgevingvan cxxv.-Kennisgeving van appel zal aan tegenpartij 
~~r~J.1 

aan tegen- moeten geschieden bepalende den dag van verhoor der zaak 
in appel (tenzij de partijen finders daaromtrent overeenkomen) 
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minstens veertien dagen v66r het dienen der zaak in appel; 
zullende het appel voorgebracht worden voor de eerstvolgende 
zitting van het hof, waarnaar geappelleerd wordt, mits dertig 
dagen zullen verloopen zijn_ tusschen aanteekening van appel 
en de zitting van het hof van appel (tenzij partijen anders 
daaromtrent overeenkomen). 

cxxvr.-Kennisgeving van a ppel zal even als een dag- Ke~nisgeving,hoe 
d. t d a· d d .. f te dlenen. vaar 1ng moe en wor en ge 1en op e tegenpartlj, o wan-

neer daartoe een agent is aangesteld zal dezelve op dezen 
mogen worden gediend ; doch in geval partijen overeenkomen 
dat geene kennisgeving van a ppel noodig zal zijn, kunnen 
zij, persoonlijk of door middel van hunne agenten, schrifte-
lijk overeenkomen dat de zaak in appel zal behandeld worden 
zonder zoodanige kennisgeving, op zoodanigen dag als zij 
ook mogen bepalen ; zulk geschrift moet bij de stukken ge-
voegd worden. 

cxxvn.-In geval appei dadelijk na vonnis wordt aan- ~on~elinge ken

geteekend, kan de appellant daarvan mondeling kennis geven msgevmg. 

aan tegenpartij of zijn agent bij aanteekening van appei, in 
tegenwoordigheid van den registrateur, die daarvan aanteeke-
ning moet maken. . . 

cxxvnr.-In geval geappelleerde zich ook door het von- Tegen-a;pP.tH(grie-
. d . k f d b ·1. . d h f: b d It vena minima.) n1s, e u1tspraa o e es ISSing es o s ezwaar gevoe , 

kan hij bij het dienep. der zaak tegen-appei instellen; doch 
moet hij daarvan op de wijze in de vorige regulatie vermeld 
aan den appellant kennis geven minstens vier-en-twintig uren 
v66r den tijd wanneer de zaak werkelijk in behandeling wordt 
genomen. 

cxxrx.-De vorm van de kennisgeving zal aan de hand Vo!mvan kennis

moeten geven de gronden van appel; en dezelve zal kunnen gevmg. 

worden ingericht naar den vorm van een of meer der vol-
gende voorbeelden :-

KENNISGEVING VAN APPEL. 

In het Hof van den , voor het district 
zitting houdende te 

In zake A. B., } 
Eischer, 

Tegen C. D., 
V erweerder. 

Aan A. B., den bovengenoemden eischer. 

N eem kennis dat in bovengenoemde zaak, welke in ge
noemd hof diende op 18 , a ppel is aange
teekend en verkregen geworden door den bovengenoemden 
verwee-rder, en dat de zaak in appel zal dienen voor het 
Rondgaand Gerechtshof voor dit district, op 

H 
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De gronden van appel zijn: dat het vonnis van dit hof 
is tegen de wet en de getuigenissen: of dat zekere exceptie 
door verweerder tegen de competentie des hofs, op grond 
dat de landdrost belang had in den uitslag der zaak, door 
het hof verkeerdelijk van de hand werd gewezen; of 

dat gedurende de behandeling der zaak door eischer 
werd aangeboden als bewijsmiddel zeker geschrift, te weten 

, hetwelk verkeerdelijk door het hof werd toegelaten, 
niettegenstaande de objectie daartegen door verweerder ge
maakt op grond dat, enz. 

N am ens het Hof, 

18 

A. B., 
Registrateur des Hofs. 

VIII. A.-ARRESTEN EN INTEHDICTEN. 

Macht van Arrest cxxx.-Ieder landdrost zal, in z~jn district, het recht 
en Interdict. h bb f · d" f 1 b 

Het Rolboek. 

De Notulen. 

e en arresten o Inter wten op persoon o goeneren te e-
leggen, voor eenige vordering of schuld niet minder dan tien 
pond sterling en niet boven de vijf-en-zeventig pond sterling 
in illiquide, en een honderd pond in liquide zaken beloopende, 
en zal zulke arresten of interdicten door den baljuw van het 
district doen uitvoeren, in zulke zaken handelende overeen
komstig de regulatien ten dien opzichte voor de Rondgaande 
Gerechtshoven gemaakt en vastgesteld. Hij zal ook de macht 
hebben zoodanige door hem verleende interdicten en arresten 
te confirmeeren, te wijzigen of te ontheffen, op a pplicatie 
voor hem gemaakt. 

----0----

B.-IN CRIMINEELE ZAKEN. 

IX.-OVER DE NOTULEN DES HOFS. 

cxxxr._:__De landdrostklerk houdt een rolboek waarin h~j 
bij informatie van eene gepleegde misdaad of overtreding die 
geschiktelijk voor zulk hof kan worden gebracht aanteekening 
1naakt, met opga ve in daartoe bestemde kolommen van den 
vervolger, den aangeklaagde, de misdaad of overtreding en 
den dag van verhoor. 

cxxxn.-De voorzitter van ieder hof hondt de notnlen 
zooals voor civiele zaken is bepaald; doch iedere zaak zal ge
schreven worden op papier yan quarto ("foolscap") formaat, 
en afzonderlijk worden gehouden, en later eerst te zamen met 
de notulen van andere zaken in behoorlijke volgorde worden 
ii1gehonden. · 

Politie-zaken en zaken v~n ge:ringen aarn knnnen echter 
tezmnen in een boek ( te noemen : ''Ret· boek van geringe cri-
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roineele zaken ") worden genotuleerd. W aar er roeer led en 
van het hof zijn, zijn allen gerechtigd desverkiezende aan
teekeningen te houden. 

X.-OV.E:R DE VERVOLGING. 

cxxxnr.-De landdrostklerk is de publieke vervolger in De Publieke Ver-

f . l lk h . l f volger. zulk ho , en 1s a s zu s ge ouden aan een1ge a gemeene o 
bijzondere instructies door den Staatsprocureur vervaardigd; 
.alles overminderd het recht van andere personen om te dag
vaarden, volgens bijzondere bepalingen der wet, en met voor
behoud der volgende regula tie.* 

cxxxrv.-Geringe zaken en degenen die gewoonliik politie- Geringezakenhoe u. vervolgd. 
zaken worden genoemd, zooals klachten wegens gennge aan-
randing, gevechten, dronkenschap, rustverstoring, overtredingen 
van municipale of andere regulaties, overtreding der wet aan-
gaande heeren en dienstboden of huurlingen, en dergelijken, 
kunnen worden aangeklaagd en geprosequeerd door eenigen 
veldcornet, constabel of municipale beambte, in wiens betrek-
king zulks mocht te pas komen; of door eenigen privaat per-
soon, in zoodanige zaak betrokken zijnde of belang hebbende, 
zonder clat vo)r eenige vervolging zoo als het laatst in deze 
regulatie genoemd, eenig certificaat van toelating om te ver-
volgen, verleend door den Staatsprocureur of iemand anders, 
zal noodig zijn. · 

cxxxv.~In geval iemand anders dan de publieke ver- Publiekevervolger 

l . k h kan tusschenbeide vo ger proseq ueert, zal deze, 1n geval de zaa y em van zoo- treden. 

danig gcnvicht schijnt te zijn dat hij zelf behoort te prose-
queeren, de vervolging kunnen overneroen. 

cxxxvr.-Geene zaak zal uit het hof geweerd kunnen Objectie dat ver-

d k d 
.. keerde persoon 

wor en om reden aileen clat eene ver yeer _ e partu prosequeert; vervolgt. 

doch het hof zal het recht hebben om in geval naar zijne be-
schouwing eene verkeerde partij prosequeert, de rechte partij, 
indien die daartoe gewillig is, of den publieken vervolger 
toe te laten die prosecutie voort te zetten. 

cxxx.vn.--Een andere partij dan de publieke vervolger ~lacbten van · · h d · pnvaatvervolgers. 
prosequeerende, zal eene geschrevene klachte door em on er-
teekend bij den landdrostklerk inleveren, of anders zal de · · 
landdrostklerk in tegenwoordigheid van den aanklager aan
teekeriing maken daarvan in de behoorlijke kolom van het 
rolboek. 

cxxxvnr.-In gevallen waar eene dagvaarding tegen den Vervaard!gingvan 

b h ld. d . . cl' d l ld ll k dagvaardmg. esc u 1g e nood1g 1s, over han_ 1gt e anc rost { er y aan 
den gerechtsbode eene clagvaarding door hemzelven uitgemaakt 
naar het voorbeeld gegeven in de volgende regulatie na 
onderteekening da~rvan door hemzelven. 

D ·1 l l' 1 ·· 1 Vorm van dag-CXXXIX.- e vorm c er c agvaarc 1ng za nagenoeg zun a s vaarding. 

volgt:-

* Zie ook Artikol 4 van Hoof<lstuk VIII (De Wet over de Crimineele Rechts
pleging). 
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CRIMINEELE DAGVAARDING. 
In het Gerechtshof van den , van het district 

op 
, zitting houdende te 

In zake 
De Staat, 

Tegen A. B., 
Beschuldigde. 

18 

) 

,. 

Aan den genoemden beschuldigde, A. B., van 
Gij wordt bij dezen gedagvaard om persoonlijk te ver

schijnen voor bovengemeld hof ten tijde en ter plaatse voor
noemd, en aldaar te vertoeven totdat gij wordt opgeroepen, 
om dan en daar U te verantwoorden en de uitspraak des hofs 
te verbeiden, op eene beschuldiging tegen U van de misdaad 
van diefstal, daarin bestaande dat gij op of omtrent den 

dag van laatstleden, te gestolen 
hebt een jas, het wettig eigendom of in wettig bezit van 

, handelaar te 
N eem kennis, dat gij gerechtigd zijt getuigen te doen 

dagvaarden ten uwen behoeve, en daarvan aan den landdrost
klerk kennis te geven. 

N am ens het Hof, 

18 

E. F., 
Publieke Aanklager. 

N.B.-In geval een andere partij dan de publieke aan
klager prosequeert, zal de zaak aldus 1n de dagvaarding 
genoemd worden:-

De Staat (op aanzoek van C. D.), 
Tegen A. B., 

Beschuldigde. 

In geval eene overtreding en niet eene misdaad begaan 
werd, zal de dagvaarding dienovereenkomstig luiden. 

Onderzo~kzonder CXL.-Op verzoek of consent van den beschuldigde zal het 
dagvaardmg. h f · ' k d d l"k d k d . k o 1n een1ge zaa a e lJ mogen on erzoe oen en u1tspraa 

geven, zonder de uitvaardiging van eene dagvaarding. 
~aardag~aa;rding CXLr.-Eene dagvaarding is niet noodig in zaken in het 
met noodig 18

' hof gebracht op aanklachte van de politie, wegens overtreding 
van municipale regulaties, of andere geringe zaken zoo als 
bepaald in regulatie cxxxrv (waar de beschuldigde geappre
hendeerd is.) 

XL-OVER DE GETUIGEN. 

Dagvaarding op CXLII.-Elke beschuldigde, die begeerig zijn mocht eenigen 
getuigen. getuige op te roepen om getuigenis in eenige zaak afteleggen, 

zal eene dagvaarding of subpama bij den publieken aan
klager moeten uitnemen; en wanneer de beschuldigde persoon 
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-te onvermogend is om de kosten voor het dagvaarden van 
zijne getuigen te betalen, en de publieke aanklager zal vinden 
clat zulke getuigen belangrijk en noodig zijn voor zijne defensie, 
zal hij, op publieke kosten, ook dagvaardingen tegen zulke 
getuigen uitmaken en doen exploiteeren, doch zullen in geen 
geval meer dan vier getuigen op publieke kosten kunnen 
worden gedagvaard. 

CXLIIr.-De dagvaardino- op getuigen zal zoo veel1nogeliik Vor.m van lla~-
.. . b u vaardmg op getm-

.Zl]ll naar den yorm h1eronder vermeld :- gen. 

DAGVAARDING OP GETUIGE. 

In het Gerechtshof van den Landdrost (of Landdrost en Heem-
raden) van het district zitting 
houdende te 

In zake De Staat (of "de Staat op l 
aanzoek van G. H.") 

Tegen A. B. 
Aan den gerechtsbode of zijnen wettigen plaatsvervanger. 

Dagvaar A. B., van , C. D., van , en E. F., 
van (hen zoo nauwkeurig mogelijk beschrijvende), 
dat zij en een ieder hunner persoonlijk voor dit gerechtshof 
verschijnen te op den dag van 
18 , ten ure in den voormiddag en aldaar vertoeven 
totdat zij zullen worden opgeroepen of ontslagen, ten einde 
getuigenis der waarheid af te leggen van al hetgeen hun 
bekend is aangaande zekere beschuldiging door den publieken . 
aanklager ingebracht tegen J. A., van , wegens de 
misdaad van 

Geef aan elk hunner eene kopij van deze dagvaarding, 
en relateer uw wedervaren aan dit hof op den dag der zitting 
voormeld. 

Gegeven onder mijne hand te 
dag van 18 

18 

dezen 

L. M., 
Publieke Aanklager. 

CXLiv.-Iemand, behoorlijk gedagvaard zijnde om getui- vyanneerg~~uigen 
· f · · · · l k . n1et verschlJnt'ln. gen1s a te geven 1n een1ge cnm1nee e zaa , en n1et ver-

schijnende, zal, zoo hij geene wettige door het gerechtshof 
goedgekeurde verschooning heeft, mogen beboet en geappre-
hendeerd of gevangen gezet worden op dezelfde wijze als 
voorzien is in dergelijke gevallen in civiele zaken. 

CXLV.-Het dienen der dagvaarding geschiedt zoo als in Ret di~nen de~ 
. . 1 k d d h . h "d t . b t dagvaardmg, m VIe e za en; en e on er ev1g e1 van ge u1gen aan oe e, · · 

a pprehensie en gevangenzetting is dezelfde als iu. ~QQd~nig,~ 
zaken. 
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XII.-OVER DE TERECHTSTELLING. 

Be paling van den c:x,r-' vr.-De terechtstelling van eenigen beschuldigde zal, 
~te11i~~~ terecht- indien mogelijk, altoos op den eerstvolgenden rechtsdag na 

zijne gevangenzetting, of na het inzenden der b~schuldiging 
plaats vinden, doch wanneer aan het hof zal bllJken dat de 
terechtstelling op den bepaalden dag niet kan geschieclen 
zonder gevaar om aan de vereischten van het recht te kort 
te doen, zal het verhoor tot eenigen volgenden rechtsdag 
mogen worden uitgesteld, en zulk besluit zal in de notulen 
worden genotuleerd. 

Niet verschijning CXLVII.-Wanneer de beschuldigde op den bepaalden dag 
van den beschul- · · b h l""k d d ·· d 1 d 1 d digde. 1uet compareert, e oor lJ ~ ge agvaar ZlJn e, za e an -

drost, op verzoek van den aanklager, eenen lastbrief voor zijne 
gevangenneming uitvaardigen, en zal ook, zoo hij zulks goed · 
vinden mocht, hem wegens zijne non-comparitie mogen be
boeten met eene som niet te boven gaande vijf pond sterling, of 
in gebreke van betaling gevangenisstraf niet te boven gaande 
eene week. 

Niet verschijning CXL VIII.-\V anneer de aanklager op den bepaalden dag 
van aanklager. der zitting niet verschijnt, zal zijne klachte van de hand ge-

wezen worden; en een privaat persoon zijnde, zal het hof 
aan den beklaagde ( op zijn verzoek) zoodanige kosten tegen 
den aanklager mogen toestaan als het zal goedvinden. 

De zaak zal niet op nieuw door denzelfden persoon kunnen 
begonnen worden. 

Vorderen van CXLix.-Op den dag dat de zaak in onderzoek voor het 
pleit. hof komt zal de publieke aanklager de klachte voorlezen, en, 

indien noodig, duidelijk aan den beschuldigde uitleggen, en 
dien daarna vragen of hij op die klachte schuldig pleit dan 
wei onschuldig. 

Pleit yan den be- CL.-In geval de beschuldigde schuldig pleit, zal het hof 
schuldigde. . h . l d b h ld" d d d d z1c moeten vergew1ssen cat e esc u 1g e en aar er 

aanklachte goed begrepen heeft en dat hij onvoorwaardelijk 
erkent schuldig te zijn, anders zal, en in eenig geval mag, 
het hof zoodanige getuigenis toelaten om den aard van straf
waardigheid duidelijk te doen blijken, als het hof mocht noodig 
achten; en daarop zal het hof den beschuldigde dadelijk 
kunnen vonnissen. 

Niet pl~iten van CLr.--In geval de beschuldigde geen antwoord wil geven, 
beschuld1gde. l h t h f · h · . f h .. · b · · ·· 11 za e o z1c vergew1ssen o lJ 1n ez1t IS v:an ZlJn vo e 

verstand of de verrichting goed begrijpt, en zulks zijnde, zal 
het hof een pleit van onschuldig doen notuleeren. 

Krankzinnige be- CLn.-In geval het hof eenen beschuldigde voor krank-
.schuldigden. . . b h h h z1nn1g esc ouwt, zal et of hem in een krankzinnigen-ge-

sticht of hospitaal of in eene kamer. in de gevang~nis doen 
aanhouden; en daaromtrent den Staatspresident verwittigen 
en diens order daaromtrent afwachten.* 

* Zie Artikel 6 van Hoofdstuk XCIV (Over de Krankzinnigen, enz.) 
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CLIIr.-In geval de beschuldigde de waarheid der beschul- Verhoorderzaak. 
diging ontkent of eenige verdediging maakt, zal het hof voort-
gaan met het verhoor der zaak; en zulks, zooverre de om-
standigheden van een crimineele zaak niet eene andere handel-
wijze vorderen, naar het voorbeeld der bepalingen in civiele 
zaken. 

CLIV.-In geval er gedurende den loop der zaak eenige d Verbet;.ring der 
klaarblijkelijke fout in de dagvaarding blijkt te zijn; of in agvaar mg. 
geval er eenige verkeerde beschrijving bestaat van persoon, 
plaats, of iets dergelijks, zal het hof de dagvaarding dadelijk 
kunnen en moeten verbeteren; mits dat de beschuldigde door 
de fout of verkeerde beschrijving niet in werkelijkheid is 
misleid geworden en in zijne defensie door de verbetering be-
nadeeld zou kunnen worden, of zijne positie wat aangaat de 
grootte der straf daardoor verergerd zou kunnen worden. 

XIII.-OVER DE VONNISSEN. 
CLV.-Na het a:floopen van het onderzoek zal het hof Uit~preken van 

• , VOlllllSSen. 

vonnis uitspreken, en de landdrost hetzelve dadeluk notuleeren; 
en in geval het hof door eenige bijzondere wetsbepalingen 
in het geven van vonnis jurisdictie heeft boven de jurisdictie · 
bepaald onder de termen van het hoofdstuk waartoe deze 
regulatie als schedule gevoegd is, zal de landdrost op de no
tulen aanteekening maken, zulke speciale wetsbepaling ver
meldende. 

CLVI.-Wanneer eenige beschuldigde zal worden vrijge- Vrijschelding. 
sproken van de misdaad of overtreding hem ten laste gelegd, 
of indien. de publieke aanklager zich van de zaak onttrekt, 
zal de beschuldigde dadelijk uit zijne gevangenis worden ont-
slagen; en zal hij niet wederom daarvoor kunnen worden vervolgd. 

CLVII -Indien de zaak bliift steken vanwege eenige ver- Ontslag w~gens • v ongeregeldhe1d. 
keerde verrichting of informaliteit in de dagvaarding, of in . 
het dienen daarvan, zal de beschuldigde ontslagen kunnen 
worden; doch wederom vervolgd kunnen worden. 

CLVIII.-In geval een privaat persoon vervolgende, zich T~rugtrekkenvan 
d k . k l c1 b h l pnvaten vervolvan e zaa 1n den loop daarvan onttre t, za e esc u - ger. 

digde op vrijen voet gesteld worden, en · zal de vervolger in 
de kosten kunnen worden veroordeeld zoo als . in regula tie 
No. CXL vnr vermeld; doch zal de aangeklaagde wederom kunnen 
worden vervolgd. 

CLIX.-In geval van diefstal zal het hof, wanneer zulks Vergoeding voor 
b · · k b 1 d h t 1 d d gestolen goed. ewezen zu, unnen eve en at et ges o en goe aan e 
behoorlijke partij terug geleverd worde; of den beschuldigcle 
op aanzoek daartoe onmiddelijk kunnen veroordeelen tot be-
t~.ling van de wa~rde daarvan; en zal het vonnis uitvoerbaar 
z:un even als een vonnis in een civiele zaak. 

CLX.-Het hof zal den b~schuldigde kunnen veroordeelen Proceskosten. 
in zijn vonnis tot betaling der kosten van het geding; daar-
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mede verstaande de kosten van getuigen en belooning van 
den gerechtsbode. 

XIV.-VAN DE STRAFUITOEFENING. 
Vorm van Last- CLXr.-De landdrost doet een lastbrief ter gevangenzetting 

brief. van den gevonnisde vervaardigen, zoo na mogelijk naar den 
volgenden vorm :-

LASTBRIEF TER GEVANGENZETTING. 
In het Gerechtshof van den 

' , zitting houdende te 
voor het district 

Aan den cipier van het staatsgevangenhuis te 

N ademaal A. B. op heden door dit gerechtshof schuldig 
werd verklaard aan de misdaad (of aan overtreding) van 
en door dit hof werd gevonnisd tot 

; zoo wordt gij gelast 
bij dezen om den gemelden A. B. in uwe bewaring te nemen 
en te hpuden totdat hij de gemelde straf zal hebben onder
gaan of anders wettiglijk zal worden ontslagen en daarvan 
vrijgesteld. 

Gegeven onder mijne hand te , op dezen 
van 18 

L. M.,,. 
Landdrost. 1 

De landdrost overhandigt dezen lastbrief aan den cipier 
en heeft het recht, indien dezelve mocht verloren gaan, een 
nieuwen duplicaat lastbrief uit de vaardigen in termen van 
het vonnis. 

Dienaar des ge- CLXn.-De cipier zorgt, dat er een persoon zij die op rechts. 
den tijd daartoe bepaald geeselslagen, of slagen met eene 
roede toepast, tenzij het hof andere schikkingen make. 

Boetenopb!:!schul- CLXIII.-Wanneer een beschuldigde wordt veroordeeld 
%!!rdbij e;:~~ti~~- tot betaling. van eene boete, zal dezelve verhaalbaar zijn bij 

wijze van executie, zoo als voor civiele zaken bepaald is, 
wanneer er geen alternatief vonnis is. 

Boeten op getui- cLxrv.-Alle boeten op getuigen en anderen zijn eveneens 
genenanderen,ver- 1· · · · 1 k b" ·· · h haalbaar bij exe- a S In ClVle e za en lJ WlJZe van execut1e ver aalbaar. 
cutie. 

XV.-VAN APPEL. 
Verzending der CLXV.-ln geval het vonnis van het hof zonder appel notulen. 

onderhevig is aan de revisie van een der hoogere gerechts-
hoven, of van een der rechters daarvan, zal de landdrost ge
certi:ficeerde kopien der notulen en stukken der zaak ver
zenden naar den registrateur van het Hoog Gerechtshof te 
Bloemfontein, ter overlegging bij een der rechters daarvan, 
hoogstens eene week na het vellen van vonnis ; met zooda
nige aanmerkingen daaraan gehecht als de landdrost of andere 
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leden des lageren hofs goed mochten vinden daaraan te doen 
hechten. 

In geval appel door den beschuldigde is aangeteekend 
geworden tegen het vonnis of tegen eenige beslissing des 
hofs op eenig incident in de zaak, zullen de notulen niet 
verzonden worden. 

CLXVI.-In geval de rechter beschouwt dat de verrichtin- Certificaat des 
gen waren overeenkomstig feitelijk recht en billijkheid, zal rechters. 
de rechter zulks op de verzondene notulen certificeeren; en 
zullen de stukken met zulk certificaat teruggezonden worden 
door den registrateur van de hoogere gerechtshoven naar den 
landdrost. 

CLXVII.-De rechter zal zulk certificaat niet terughouden, Wann!'ler certifi-
. h · 1 h" l l . .. . caat n 1et wordt -of de verne t1ngen vo gens 1ernavo gende regu at1es WIJzigen teruggehouden. 

of ter zijde stellen, om reden aileen dat de straf hem onnoo-
diglijk overdreven of buitengewoon schijnt te' zijn, zoolang 
dezelve niet is in tegenstrijd met de wet, behoudens zijn recht 
den beschuldigde aan de genade van den Staatspresident aan 
te bevelen. 

CLXVIII.-In geval de rechter beschouwt dat de verrich- Tel:u.ghouden van 
tingen niet waren overeenko:q1stig feitelijk recht en billijk- certlficaat. 
hei:d, of dat er redelijke twijfel kan bestaan of zij zulks 
waren, zal hij de verrichtingen kunnen op zijde stellen, of 
het vonnis wijzigen, of de notulen terug doen verzenden 
naar het lager hof (te bestaan uit dezelfde leden als bij het 
-eerste dienen der zaak) met zoodanigen last omtrent verdere 
procedures, of omtrent eenig iets op de zaak betrekking heb-
bende, als mocht dienende zijn tot feitelijk recht en billijk-
heid ; zullende, waar zulks noodig zoude zijn, het hof van 
landdrost en heemraden dadelijk ter verdere behandeling zit-
ting nemen. 

CLXIX.-De rechter zal ook kunnen bepalen dat de zaak Bespreldng der 
in kamers zal worden besproken en bepleit doo~ den Staats- zaak. 
procureur, namens den Staat en eenen door hem, den rechter, 
te benoemen pleitbezorger, aan den anderen kant, voor hem-
zelven, of voor hemzelven en zoodanigen anderen rechter, 
of zoodanige andere rechters, als te Bloemfontein aanwezig 
mogen zijn; of dat zulks geschieden zal voor het Hoog Ge-
rechtshof, in geval zulk gerechtshof alsdan zitting houdt of 
weldra zitting houden zal; en na bespreking en bepleiting 
·der zaak, zal zoodanig rechter of rechters of zoodanig hof 
eenige order als in deze regulatie gemeld, kunnen maken. 

CLXX.-Namens den beschuldio-de zal men ook kunnen Verhoor hij het 
b' Rondgaand G~ 

aanzoek maken bij den landdrost dat de stukken der zaak rechtshof. 
niet zullen worden verzonden naar Bloemfontein, maar dat 
de zaak zal behandeld worden voor het eerstkomende of als-
dan zitting houdende Rondgaand Gerechtshof; en dan zullen 
de procedures op dezelfde wijze als in vorige regulatien be-
paald plaats vinden; alles met recht van hooger beroep. 
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Uitvoering van cLxxr.~In geval de stukken terugverzonden worden naar 
-gewijzigde vmmis. het lager hof, zal uitvoering gegeven worden a an het vonnis 

zoo als oorspronkelijk gegeven of zoo als gewijzigd. 
Toediening van CLXXII.-V oordat de stukken behoorlijk gecertificeerd 

straf gestaakt ge- tertlo- ontvangen ziin zal de strafuitoefening niet plaats durenue verzen- o tJ l 
ding van stukken. vinden; behoudens echter dat in eenig geval zal de beschul-

digde door het hof, of ingeval hetzelve niet zittende is, door 
den voorzitter kunnen ontslagen worden onder borgtocht om 
zijne straf te komen ondergaan op kennisgeving daartoe in 
geval de procedures van het lager hof niet worden op zijde 
gezet. 

De acte van borgtocht zal moeten melden de plaats 
waar de kennisgeving geschieden moet op de wijze bepaald 
voor het dienen van dagvaardingen, en ten koste van den 
beschuldigde; en voor de zekerheid van zoodanige kosten 
wordt ook in de borgacte gezorgd. 

Toepassing van CLXXIII.-In geval een beschuldigde gevonnisd tot slagen, 
-straf op verzoek. verkiest de slagen dadelijk te ontvangen liever dan de terug

ontvangst der notulen af te wachten, dan zal zijn verzoek 
op het notulenboek worden genotuleerd en aan het verzoek 
voldaan worden. 

Appelna bekrach- CLxxrv.-In iedere zaak bestaat er appel; doch in geval 
tiging. de verrichtingen alreeds gecertificeerd zijn geworden door 

eenen rechter als overeenkomstig feitelijk recht en billijkheid, 
zal het a ppel aileen kunnen worden voortgezet voor het 
Hoog Gerechtshof. 

Tij_d_van appel ot cLxxv.-Appel of revisie kan door den gevonnisde wor-
revlSle. den aangeteekend ten eenigen tijd binnen den bepaalden 

straftijd; of zoo er geen gevangenzetting als straf bepaald 
is geworden, dan eenigen tijd binnen drie maanden na vonnis. 

Aanstelling van CLXXVr.-In geval de vervolging revisie aanteekent kan 
eenen pleitbezor- h t h f 1 "tb t 11 d k d ger in revisie. e o eenen p e1 ezorger aans e en, 0111 e zaa ~ voor en 

beschuldigde waar te nemen. 
Revisie kan door de vervolging worden aangeteekend 

binnen twee weken na vonnis. 
In ieder geval waar a ppel of revisie is aangeteekend ge

worden geschiedt dadelijk kennisgeving aan den beschuldigde 
of publieken aanklager respectievelijk, kort en duidelijk de 
gronden vermeldende waarop men in appel of revisie gaat. 

Afschriften <1 er CLXxvn.-In geval appel of revisie wordt aangeteekend 
~~;~1:~bijappelof ~al de landdrostklerk dadelijk afschriften vervaardigen van de 

notnlen en stukken der zaak en dezelve verzenden naar het 
hof van appel. 

Proceskosten in cr.xxvrn.-In appel of revisie zal het hof eene billijke 
appel of revisie. order omtrent kosten kunnen maken. 
Gemotiveertle CLXXIX.-Regulatie No. cxxrv zal ook van toepassing zijn 

redenen. op crimineele zaken. 
Geen leges of cr.x.xx.-In lijfstra:ffelijke zaken vordert de Staat geen 

zegels. leges of zegels. 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



HOOFD. v.] BEWIJSLEVERING. 115 

HOOFDSTUK V. 

DE WET OVER DE BEWIJSLEVERING. 

1.-Niemand zal uitgesloten of onbevoegd zijn om inge- Getnigen altijd 

l 1 · f . . f toegelatenbehalve zworen te wore en a s een getu1ge, o om getu1gen1s a te wanneer wettiglijk 

leggen in eenig gerechtshof binnen den Oranjevrijstaat, dan onuevoegd. 

aileen in gevailen waar er eene wettige tegenwerping tegen de 
bevoegdheid van zoodanigen getuige kan worden gemaakt, 
en aan het hof gegrond zal voorkomen. 

2.-Het hof voor hetwelk eenige zaak client zal aileen Het Hof zal over 

d ·· h"ll b kk l""k d b dh · ' · de bevoegdheid bevoeg ZlJn gesc 1 en etre ~e lJ e evoeg md van. emug van getnigen, z?o-
o-etuige te beslissen zoo wel a1s betrekkeliik de aannemeliJ·l~- welalsde~oelatmg 
b • • '.. • • • Ll • '1.. van getu1gen, be-
held van een1g beWlJS of getu1gen1s; en In aile zaken, welke slissen. 

wettigl~jk voor een jury zuilen worden onderzocht, zal zulke 
jury aileen bevoegd zijn te oordeelen over het effect van 
eenig getuigenis door het hof toegelaten, en den graad van 
geloofwaardigheid, die daaraan te geven is. 

3.-Niemand die schijnt of bewezen is behebt te zijn met Getuigen onbe-

lh ·a · k f k k · · h ·a f 1 .. d l voegd door gebrek onnooze ei ' maanzie ~te 0 ran ~zinnig ei ' 0 lJ t one er aan vcrstandsver-

eenige krenking in het verstand, spruitende uit dronkenschap mogen. 

of anderszins, waardoor hij beroofd is van het rechte gebruik 
zijner rede, zal in eenige zaak bevoegcl zijn om getuigenis te 
geven, zoo lang hij onder den invloed van eenige zulke kwaal 
of onbekwaamheid verkeert. 

4.-Geen kind zal in eenige zaak uitgesloten zijn om als Wanneerl~.inderen 
· d . f b d b h l bevoegd ZIJn. getu1ge te wor en 1ngezworen, o on evoeg esc ouwe wor-

den om getuigenis te geven, uit aanmerking van den ouder-
dom van hetzelve, mits zulk kind de natuur en de christelijke 
verplichting des eeds verstaat en erkent. Ret zal echter niet 
oorbaar zijn eenig kind als een getuige te ondervragen, dan 
onder eenen eed, en in geval eenig kind wegens gehrek aan 
genoegzaam begrip niet ingezworen kan worden, zal in geen 
geval als getuigenis mogen aangenomen worden eenig verhaal 
of eenige verklaring, welke zulk kind aan eenig ander per-
soon mocht hebben gegeven. · . 

5 -Alle getuigen die den aard en de verl)lichtincr van ~edergetmgemoet 
• ' b 1ngezworen wor-

eenen eed verstaan, moeten hunne getuigenis onder eede den.-Uitzonderin-

afleggen, van welke religie die ook zijn mogen; echter zal het gen. 

aan eenig gerechtshof vrijstaan eenig getuige te aclmitteeren 
zonder ingezworen te zijn, zijnde een van de naturellen volks-
stammen in Zuid-Afrika, een heiden zijnde, die de natnur en 
verplichting van ee:rien eed niet verstaat, mits zoodanig ge-
tuige plechtiglijk belooft de waarheid, de geheele waarheid 
en niet8 dan de waarheid te zuilen verklaren, en zal het aan 
zoodanig getuige worden geexpliceerd, dat zoo die valschelijk 
verklaart, en wordt het bij dezen vastgesteld, dat die alsdan 
onderworpen zijn zal aan de straf op meineed gelegd, even 
als of dezelve behoorlijk ware ingezworen geweest. 
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Eed; hoe door ge- 6.- In alle gevallen zal de eed door eenig persoon als 
tuigen te doen af- e"n aetuige te worden afgele<Yd moeten geschieden in den 
leggen. '"' o b ' . . . 

vorm die hem de meening daarvan het du1delukste zal doen 
bovatten, en welke hij zal beschouwen als bindende voor zijn 
geweten. 

Uitzondering voor 7.-Iederen K waker of Mora vise hen broeder, welke ge
Uor~is~f~eer~roee~ tnigenis zal moeten afleggen in eenige zaak, hetzij crimineel 
ders. of civiel, zal het, in plaats van den gewonen eed af te leg-

gen, veroorloofd zijn, om in de volgende woorden zijne of 
h tre plechtige verklaring te maken, namelijk :-

Ik, A. B., verklaar en bevestig plechtiglijk, oprechtelijk 
en waarlijk, enzoovoorts. 
· Welke gezegde bevestiging en verklaring dezelfde kracht 

en hetzelfde effect hebben zal in alle gerechtshoven en andere 
plaatsen, wanneer door de wet een eed vereischt wordt, als 
of zulk een K waker of Mora vise he broeder in den gewonen 
vorm eenen eed had afgelegd; en wanneer eenig persoon, 
znlk eene bevestiging of verklaring makende, zal schuldig 
bevonden worden van moedwilliglijk, valschelijk enter kwader 
trou w te hebben bevestigd of verklaard eenige zaak of ding, 
hetwelk, indien dezelve op de gewone wijze ingezworen ware 
g·3weest, zoude moeten beschouwd worden als moedwillige 
1neineed, zal ieder zulke overtreder onderworpen zijn aan 
clezelfde straffen, boeten en verbeurten, waaraan personen 
onderworpen zijn of zullen worden, die schuldig zullen be
v Jnden worden aan moedwilligen meineed. 

Getuigen wanneer 8.-Niemand zal in eenig geval bevbegd zijn getuigenis 
onbevoegd ter o~n·- te aeven die door de uitspraak van eenenJ'ury na verhoor in eenig 
zake van vonge b ' .. . • 
o~ertuiging v1~n b3voegd gerechtshof, zal ZlJn schuld1g bevonden aan me1need 
m1sdaad.Hoeclruug f h l' t t h t d · d f · · d d f de bevoegdhe id o over a 1ng o e oen van mmnee , o een1ge m1s aa o 
vanzulke getuigen wanbedriif waarteaen de straf des doods of transportatie of 
weder hersteld. v o ' ' 

eerloosheid, of onbevoegdheid om getuigenis te geven, door 
eenige wet of ordonnantie van dezen Staat is of zal voorzien 
worden. Met dien verstande nochtans, dat zulke overtuiging, 
als hierboven gemeld, niemand onbevoegd zal maken getui
genis te geven, waar dezelve door uitspraak van eenig be
voegd hof of autoriteit zal zijn te niet gedaan, of vonnis 
daarop gearresteerd, of waar zulk een persoon een wettig 
pardon heeft gekregen voor de misdaad waarvoor hij alzoo 
was schuldig verklaard, of waar (uitgezonderd in geval van 
schuldigverklaring aan meineed of overhaling tot het doen 
van meineed) zulk persoon de geheele straf heeft ondergaan 
\Vaartoe, in betrekking tot zulke schuldigverklaring, als hier
boven gemeld, hij zal zijn veroordeeld of gevonnisd, of zulk 
gedeelte daarvan als door eene bevoegde autoriteit niet zal 
zijn kwijtgescholden. 

Medeplichtigen 9.-Niemand zal in de terechtstelling van eenige crimineele 
bevoegdegetuigen. zaak onbevoegd zijn getuigenis te geven, ter oorzaak dat hij 

een medeplichtige zal zijn geweest, hetzij als principaal of 
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deelgenoot, in het begaan van eenjge misdaad of wanbedrijf, 
dezulken ten laste gelegd in de acte van beschuldiging, in
formatie, of aanklacht. 

10.-W aar eenig persoon, ·die een medeplichtige was, Medeplichtigen. 
·· l h .L'..::l t'' f d 1 · h b d ··f · · wanneerontslagen hetzu a s 001.upar lJ o ee genoot In et e ru van een1ge vervolgd teworrl.en 

misdaad of wanbedriif in de acte van beschuldiging infor- door getuigenis te 
Ll ' ' geven. 

matie of beklag onder verhoor, bij de terechtstelling vermeld, 
in eenig geval zal voorgebracht worden, en als een getuige 
door en ten behoeve van de prosecutie genegen zijn zal om 
als een getuige in te zweren, en zal tot voldoening van het 
hof ten voile antwoorden op al zulke wettelijke vragen als' 
aan hem in zulk verhoor zullen worden gedaan, zal zoodanig 
persoon daardoor volslagen bevrijd en ontheven zijn van alle 
onderhevigheid aan eenige rechterlijke vervolging wegens 
eenige zoodanige misdaad of wanbedrijf, hetzij op aanklachte 
van den publieken aanklager of van eenige private partij, 
wanneer hij voorgebracht zal zijn geworden door den pn
blieken aanklager, of waar hij voorgebracht zal geworden zijn 
ten behoeve van eenigen privaten aanklager, van alle ver
volging voor dusdanige misdaad of wanbedrijf, op aanklachte 
van zoodanigen privaten aanklager. En het kan en zal 
wettig zijn voor gezegd hof zoodanig ontslag in de archieven 
van de verrichtingen in zulk verhoor te notuleren; met dien 
verstande altoos, dat zulk medeplichtige als een getuige door 
of ten behoeve van eenigen privaten aanklager geproduceerd 
zijnde, geenszins in eenige zaak verplicht zal zijn of wettig
lijk gedwongen zal kunnen worden, om eenig vraag te be
antwoorden, waardoor hij zichzelven zoude kunnen schulclig 
maken aan eenige misdaad of wanbedrijf, in de acte van 
beschuldiging, informatie of beklag onder verhoor, vermeld, 
tenzij hem zal worden aangeboden, en op de archieven ge
notuleerd, een geschrift onderteekend door den beambte, die 
door de wet gerechtigd is ter publieke instantie in zulk hof 
te prosequeren, zulken medeplichtige van alle onderhevig
heid om wegens zoodanige misdaad of wanbedrijf ter inst~ntie 
van den publieken aanklager te worden vervolgd, vrijstellende. 

11.-W anneer eenig zoodanig medeplichtige, in eenige . . 
misdaad of wanbedrijf beschuldigd in eenige rechterlijke aan- m~~lt:~1i~1~ti~::, 
klacht informatie of beklag als hiervoren gemeld als een wa~?eer onaa~ne-

. ' ' . . ' mel\Jk als getmge-
getuige zal voorgebracht geworden ZlJn door of ten behoeve nis tegen zich zel-

van den publieken aanklager of van eenigen privaten aanklager, ven. 

(door wien van den beambte als vooraf .gemeld, zal verkregen 
zijn eene geschrevene onthe:ffing van zulken medeplichtige 
voor de onderhevigheid om vervolgd te zullen worden als 
voormeld), en getuigenis zal gegeven hebben bij de terecht-
stelling op zulke acte van beschuldiging, informatie of beklag, 
zal het niet geoorloofd zijn eenig gedeelte van de getuigenis 
welke aldus door hem bij gezegde terechtstelling zal zijn ge-
geven, zoo als hiervoren gemeld, als getuigenis tegen zulken 
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medeplichtige te gebruiken, indien hij zelf daarna voor zulke 
misdaad' of wanbedrijf mocht terecht gesteld worden. Mits 
echter, dat niets hierin vervat zal worden verstaan, strekkende 
om eenigen zoodanigen medeplichtige te ontheffen of te ver
schoonen (indien hti schuldig zijn zal aan dubbelzinnigheid 
of verdraa'ing, of verzwijging van de waarheid, of indien 
hij schuldig zal bevonden worden aa1n moedwilligen meineed 
torwijl hij als getuige ondervraagd werd, bij eenig zulk ver
hoor of terechtstelling, als voren gemeld), van eenige straffen, 
hoeten of verbeuringen waaraan personen schnldig aan dub
belzinnigheid of verdraa'ing van de waarheid, of overtuigd 
van moedwilligen meineed, zijn of zullen blootgesteld wezon 
door eenige wet of ordonnantie van dezen Staat; of om eenige 
getnigenis, welke anders bevoegd zijn zou en toegelaten zou 
worden in het verhoor van zulken medeplichtige, onbevoegd 
en onaannmnelijk te doen zijn bij de terechtstelling van zulken 
persoon, wegens zich aan moedwilligen meineed te hebben 
schnldig gemaakt, in zijne examination als een getuige in 
eenig zoodanig verhoor of terechtstelling als voormeld. 

Getuigenis van 12.- Het zal wettig en bevoegd zijn voor eenig hof of 
medeplichtigen, in· · · k lk · l"k d lk h f f · hoeverre genoeg- .JUry In een1ge zaa T, we e wett1g U T oor zu T o o .JUry 
zaa~ tot veroor- rechterliik zal worden onderzocht om_ eenicr r)ersoon te ver-deelmg. tJ h 

oordeelen, welke aldus voor eenig zulk hof of jury zal worden 
overtnigd van eenige misdaad of wanbedrijf, hem in de acte 
van beschuldiging, informatie of beklag onder verhoor ten 
laste gelegd, op de enkele getuigenis van eenigen zoodanigen 
medeplichtige als voormeld; mits, dat zulke misdaad of wan
hedrijf tot genoegen van zulk hof of jury respectievelijk door 
voldoende getuigenis, behalve de enkele en onbekrachtigde 
getuigenis van zulken medeplichtige, zal worden bewezen 
werkelijk te zijn gepleegd. 

Bev.oegdhei<~ van 13.-Nimnand zal onbevoegd zijn 01n getuigenis te geven 
getu1gen, n1etto- 't 1 · .. b kl · h .. d bl d genstaande hunne HI aan1ner nng van zune etre T nng, etzu _ oor oe. ver-
vorwan~schap aan wantschar) of andere familiebetrelykingen bestaande tusschen de partiJ door wel- :lo.. ' 

k.~ zij opg~.:crprn zulkcn pcrsoon en den persoon v-oor of tegen wien bij zal 
ZlJll. opgeroepen worden om getuigenis te geven. 

peschuldigde en 14.-De beschuldigde en de echtcrenoot van den beschul-
diens echtgenoot d' d 11 · · h l"k l 0 · · bevoe~<le getuig_en . Ig . e zu en In eenig rec ter U T one erzoek wegens een cnmi-
voor<~Iondoclu;Iet neele aanHachte knnnen worden voorcrebracht als getnigen verpheht getu1ge- "- c b . <- -

nis af te l~ggen dQor den beschuldicrde zelf en als zulks onder eede worden 
voor vervolgmg. - h d 0 

ver oor .. 
De getuigen in het voorgaand lid van dit artikel bedoelcl 

znllen aan contra-ondervraging door de vervolgende partij 
onclerhevig zijn, doch zullen geene vragen aan den beschnl
cligde knnnen worden gericht of door hmn behoeven beant
woord te worden die naar het oorcleel des rechters of magistraats 
aileen zouden strekken om het karacter van den beschnldigde 
te verlagen, zonder werkelijk de geloofwaardigheid van hem 
als getuige te affecteeren. 
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De vervoiger zai niet het recht hebben om den beschui
digde of diens echtgenoot ais getuige voor de vervoiging te 
dagvaarden of voor te brengen, hetzij de beschuidigde aileen 
of gesameniijk met een ander persoon wordt terechtgesteid; 
behoudens altoos de bepaiingen van de eerstvoigende twee 
artikeis. 

De woorclen "beschuicligcle" en "ec-htgenoot" waar zij in 
dit artikei gebruikt worden, zullen insiuiten personen zoowel 
van het manneiijk ais van het vrouweiijk gesiacht naar het 
gevai mocht zijn. 

De woorden "rechterlijk onderzoek," waar zij in dit artikei 
gebruikt worden, bedoeien eenige terechtstelling bij eenig ge
rechtshof, aisook eenig voorioopig onderzoek, overeenkomstig 
de bepaiingen der wet op de crimineeie rechtspieging. 

15.-Met dien verstande echter, dat geen man of vrouw, Uitzondering. 

ter oorzake huns huweiijks, onbevoegd zai zijn getuigenis in 
oeenige zaak te geven, waarin de een of ancler hunner zal 
worden geprosequeerd, voor eenige misdaad · tegen den per-
soon van den andere bedreven. 

16.-In aile zaken van rechtsvervoiging wegens veei- UitzoJ:?dering in 
·· .. I ( d b ·· h · h l""k vervolo-1ngen voor wuveru, za geen persoon na at ewus van et eerste uwe u ~ veelwiJverij. 

van den persoon aiclus geprosequeerd zal z~jn bekomen), on-
bevoegd zijn getuigenis te geven ter oorzake van eenig hu-
weiijk tusschen den getuige en de gezegde partij aidus ver-
voigd, aangegaan tijdens de voortdnring van het gezegde 
eerste huweiijk. 

17.-Niemand zai in eenige zaak verpiicht zijn of wettig- G;eenpersoon ver-

l .. k k d · b d phcht te antwoorJJ gedwongen ~unnen wor en een1ge vraag te eantwoor en, den~p vra~e:U wei-

of eeniae getuigenis te geven welke vraaa of aetuiaenis de k~zune hmsvro~w o l o b b of haar man n1et 
man of huisvrouw van zulk persoon, indien hij of zij ais een v.~rplicht zoude 

· · Il k d d d · I"k ZIJn teantwoordon. getu1ge n1 zu :\:e zaa ~ on , ervraag wer , wett1g u zou mogen 
weigeren, en niet wettigiijk zoude kunnen verpiicht worden 
te beantwoorden of te geven. 

18.-Na de ontbinding huns huweiijks, ter oorzake van 1\1:moil1uisvrouw, 

If . d . d Id f wanneer onbe-OVerspe o een1ge an ere wettige re en, za e man o vrouw voegdgetuigeniste 

in eenige zaak niet bevoegd ziin of toeaeiaten of gedwongen g~ven, met betrek-
" · , Ll ' o ' ' kmg tot hetgeen 

of wettiglijk verpiicht kunnen worden getuigenis te geven vooryiel. voor de 
. . k f . h lk d d ontlnnd1ng huns met betrekk1ng tot een1ge zaa o chng, etwe ge uren. e huwel\jks. 

het bestaan hnns huweiijks voorviei, en waaromtrent zuik een 
man of vrouw niet bevoegd, of toegeiaten, of verbonclen, of 
wettigiijk zoncle kunnen z~jn gedwongen geweest, getuigenis 
te geven, indien hun gezegcl huweiijk nog steeds geeontinueercl 
had te · bestaan, ten tijde der rechterlijke onderzoeking van 
zooclanige zaak. 

19.-Niemancl zai onbevoegd zun om getuigenis in eenig Belrmghebben<len 

Proces, af te Ieg
0
o-en, ter oorzake van beiana in den uitsiaa inprocosnietonbe-.___, o o voegd. 

van clat proces. 
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Professioneelver- 20.-Geen advocaat, procureur, soliciteur of agent, be-
~~~:e~/t~~o~;: hoorlijk geadmitteerd in eenig gerechtshof binnen dezen Staat 
recht. of elders te practiseren, zal in eenige zaak bevoegd of wettig

lijk verplicht zijn tegen eenig persoon getuigenis te geven 
door welken hij ambtshalve werd geemployeerd of geconsul
teerd, zonder de toestemming van zulken persoon, belangende 
eenige daadzaak of ding als waartoe zoodanig advocaat, pro
cureur, soliciteur of agent, ter oorzake van dusdanig te zijn 
gebezigd en geconsulteerd, en zonder zoodanige toestemming, 
niet bevoegd noch wettiglijk verplicht zoude zijn getuigenis 
te geven in eenige gelijke zaak onder de voorzieningen van 
het algemeen Romeinsch-Hollandsch Recht; mits nochtans, clat 
geen zulk advocaat, procureur, soliciteur of agent, ter oorzake 
van zulke betrekking of consultatie, onbevoegd of niet wettig
lijk verplicht zal zijn getuigenis te geven ten opzichte van 
eenige daadzaak of ding betrekkeliik tot of ver bonden met 
het bedrijf van eenige misdaad of overtreding waarvoor de 
persoon, door wien zulk advocaat, procureur, soliciteur of 
agent, aldus werd geemployeerd of geconsulteerd, in zulke 
zaak wordt geprosequeerd en welke daadzaak of ding ter 
kennisse van zoodanigen advokaat, procureur, soliciteur of 
agent, gekomen zal zijn voor dat hij ambtshalve zal zijn geem
ployeerd of geconsulteerd geworden met het doel tot de ver
dediging van zulk persoon tegen zoodanige prosecutie. 

chtvanpartijen 21.-Met dien verstande altijd, dat niets hierin vervat, 
om zich te beroe- l t kk f a· . . l d d . t" 
aenop denEed van za S re en 0 ZOO an1g Ultge eg WOr en Om een1ge par lJ 
st:ldet~~~~ij,v!~gJ; in eeJ?-ig .proces het recht te ontnemen om in de zaa:~ in 
macht dor Ge- kwestle zlCh te beroepen op den eed van de tegenpartu, of 
rechtshoven om · h h f · d '1 d h t eenenEed van par- om van een1g gerec ts o 1n ezen 8taat e mac t te on -
tijen af te nemen. nemen, om een supplementairen eed van eenige partij af te 

nemen of te eischen, wanneer zoodanige eed volgens wet aan
geboden, afgenomen of geeischt zal mogen worden, of om de 
macht aan eenig gerechtshof te ontnemen, om onder eede te 
examineeren de partijen in eenig proces, of den een of ander 
hunner in eenige zaak, waar zoodanige macht aan zulk hof 
door eenige wet of ordonnantie mocht zijn of worden gegeven. 

Schuldbekente;nis, 22.-Eenige schuldbekentenis van eenige misdaad of wan
;i~t~~e;n !!~~~:ij bedrijf welke door bevoegde getuigenis bewezen zal worden 
door wie gedaan. te zijn gedaan door eenig persoon die van zulke misdaad of 

wanbedrijf beschuldigd is, hetzij voor of na zijne gevangen
neming, hetzij bij gelegenheid van een rechterlijk onderzoek 
of daarna, hetzij in schrift gesteld of niet, zal in iedere zaak 
tegen zulken persoon als getuigenis toegelaten worden, mits 
altijd dat zulke bekentenis zal bewezen worden door zulken 
persoon gedaan te zijn, vrijwilliglijk en ongedwongen, zijnde 
in zijn gezond en volkomen yerstand, en zonder daartoe op 
eene onbehoorlijke wijze te zijn aangemoedigd geworden, en 
mits alverder, dat wanneer zulke bekentenis b~j gelegenheid 
van een voorafgaand rechterlijk onderzoek voor eenigen rna-
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gistraat, op eenige crimineele beschuldiging zal zijn gedaan, 
zulk persoon vooraf overeenkomstig de wet door gezegden 
magistraat gewaarschuwd zal geworden zijn dat hij niet ver
plicht is, in antwoord op de beschuldiging tegen hem, eenige 
opgaaf te doen waardoor hij zichzelven mocht schuldig maken, 
en da t hetgeen hij dan zeggen zal als getuigenis tegen hem 
mag gebruikt worden; echter zal altijd worden verstaan, dat 
geene schuldbekentenis onder eede, en geen depositie door 
eenig persoon gemaakt, bij eenig rechterlijk onderzoek, onder 

. de voorzieningen van artikels 61 en 64 van hoofdstuk OIV 
(de wet over de insolventie ), zal toegelaten worden als ge
tuigenis in eenige prosecutie van zulk persoon voor eenige 
misdaad of wan bedrijf anders dan voor meineed door hem bij 
zulk onderzoek begaan. * 

23.-Het zal geoorloofd zijn voor eenig hof of jury re- Getuigenis va;n 
· l"k · · · . . d d schuldbekentems, spectieve lJ y' waarvoor eenig persoon (wegens eenige mis aa in hoeverre ge-

f b d "f d) t ht t ld 1 d noegzaam tot ver-0 wan e . r.IJ geproseq ueer erec ges e za wor en, om oordeeling. 
zulk persoon . wegens eenige misdaad of wanbedrijf, hem in 
de acte van beschuldiging, informatie of beklag ten laste ge-
legd, schuldig te verklaren op zulke bekentenis door hem, 
wegens het plegen van zulke misdaad of wanbedrijf (en welke 
erkentenis tot genoegen van zulk hof of jury respectievelijk 
zal bewezen worden gedaan te zijn geworden als voormeld,) 
ofschoon zulke erkentenis niet door eenige andere getuigenis 
bekrachtigd zijn zal, mits altijd dat zulke misdaad of wan-
bedrijf door bevoegde getuigenis (behalve de enkele en onbe-
vestigde getuigenis van dusdanige belijdenis) tot genoegen van 
zulk hof of jury, respectievelijk zal bewezen worden waarlijk 
te zijn gepleegd geworden. . 

24.-Het zal bevoegd zijn in iedere zaak getuigenis te Bewijs van daad-
d · b kk l"k · d d k d' d . I zaken ontdekt a mitteren etre e lJ eenige aa zaa Ie an erszins a s doo.r schuldbelij-
t · · k d · tt t d d t lk den1ssen, aanne-ge tugenis aangenomen an wor en, nie egens a an e a zu e melijke getuigenis. 

daadzaak is ontdekt geworden en ter kennisse van den getuige 
gekGmen, aileen ten gevolge van informatie door den persoon 
onder terechtstelling gegeven, in eenige bekentenis of depo-
sitie, welke volgens de wet in zulke terechtstelling niet als 
getuigenis tegen hem zal kunnen aangenomen worden. 

25.-Geene bekentenis welke door eenig persoon gedaan Schuldbe~ent~nis, . . . . geen getmgen1s te 
wordt, zal In eenige zaak toegelaten worden als getuigenis zijn tegen anderen. 
tegen eenig ander persoon. 

26.-Het zal wettig zijn voor het hof, waarvoor eenig Getuigenis van 
· · 1 1 · · d k b h eenen enkelen ge-

Cl VIe proces za dienen, eenige aadzaa ewezen te ac ten, lo<?fwaardigen ge-
en ten dien opzichte voor of tegen eenige partij in zulk proces I~1~i~i~!~oze;;::.m 
uitspraak te doen op de getuigenis van eenen enkelen be-
voegden en geloofwaardigen getuige. 

27.-Het zal bevoegd zijn voor het gerechtshof of jury, o.ok. voldoende in 
. . . . d d f b d "f cnm1neele zaken, waarvoor eenig persoon wegens eenige mis aa o wan e r.IJ uitge':onderd ver- · 

zal worden terecht gesteld (met uitzondering in zoo verre als ~1~}!~:len voor 
* Zie Artikel 52 van Hoofdstuk XI (Over Policie-Constabels.) I 
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het hierin respectievelijk is en zal uitgez_onder~, bepaald en 
vastgesteld worde:r:) ~ulk persoon aan een1ge. ~1sda~d of wan- -
bedrijf waarvan h1J 1n de acte van beschuldiging, 1nformatie 
of beklag zal zijn beschuldigd, op de enkele getuigenis van 
eenig bevoegd en geloofwaardig getuige schuldig te vinden; 
mits echter, dat het niet bevoegd zijn zal voor eenig zulk 
hof of jury, om eenig persoon wegens de.misdaad van mein
eed schuldig te verklaren op de getuigenis van een enkelen 
getuige, uitgezonderd wanneer in bijvoeging van en buiten 
en behalve de verklaring van zulk getuige, eenig ander be
voegd en geloofwaardig getuigenis, ten opzichte van de 
schuld van zulk per-soon, aan zulk hof of jury zal voorgebracht 
worden. 

Getuigenisdieniet 28.-Geen getuigenis zal in eenige zaak aangenomen 
ter zake zijn niet worden dat tot de zaak of het punt in geschil geene betrek-aannemel:\ik. . . 

king heeft, of er niet biJ te pas komt, en niet leiden kan 
om eenig punt of daadzaak in zulke zaak te bewijzen of te 
wederleggen. 

Welk get~igenis 29.-Geen getuigenis, met betrekking tot het karacter 
r::;bk~~~f~~gj~~ van eenig van de partijen tot eenige zaak, civiel of crimineel, 
partijen toe te of met betrekking tot het karacter van eenige vronw, op laten. 

wier persoon eenige verkrachting of aanranding met voor-
nemen om te verkrachten. (in eenige prosecntie wegens zoo
danige misdaad) voorgegeven wordt te zijn gepleegd, zal in 
zoodanige zaak aannemelijk of onaannemelijk zijn, welke in 
eene gelijkstandige zaak zulks mocht zijn of niet, onder de 
voorzieningen van het algemeen Romeinsch-Hollandsch Recht. 

L!aadzaken gead- 30.-Het zal voor eenige partij in eenige zaak onnoodig 
m1tteerd op het .. . . b' d b ·· h 1 · archief }?ehoeven ZlJll getu1gen1s aan te 1e en om te ewlJzen, noc za eemg 
~=:~n~ewlJsvoorot zoodanige partij worden toegelaten om getnigenis aan te 

voeren ter ontkenning, van eenige daadzaak of punt welke op 
het archief in zulke zaak als geadmitteerd zal zijn genotnleerd. 

J?e beste getuige- 31.-Iedere partij op wie het rusten mocht om eenige 
nisnaarvermogend d k f a· h ·a b .. l I' h .. d val?-. de partij moet aa zaa o omstan 1g e1 te ewlJzen, za verp IC t zun e 
altiJd gegeven wor- b t t · · t d lk d d d den.-Uitzonderin- es e ge tngenis e pro uceeren we e naar _ en aar en . e 
gen. natuur van zulke daadzaak of omstandigheid zal kunnen worden 

aangevoerd, en geene getuigenis met betrekking tot 7.:nlke 
daadzaak of omstandigheid zal toegelaten worden, waar het in 
de macht is van de partij die zulke getuigenis begeert voor te 
brengen om betere getuigenis betrekking he b ben de tot znlke 
daadzaak of omstandigheid te produceren, uitgenomen met 
consent van de tegenpartij in het proces, of wanneer zulke 
tegenpartij volgens wet belet zijn mocht eenige daadzaak of 
omstandigheid te betwisten, ter oorzake van eenige admissie 
welke bewezen mocht zijn door hem te zijn gemaakt .. 

Hoeaanstellingen 32.-0m de ag,nstelling van eenig publiek ambtenaar of 
tot publieke amb- t · •t · d · d b · ·· ten kunnen bewe- au or1te1 van een1g persoon zoo an1g ageren _ e te eWlJZen, 
zen worden. zal het genoegzaam zijn daarvan zoodanig bewijs te produ-

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



HOOFD. v.) BEWIJSLEVERING. 123 

ceren als gewoonlijk voor gerechtshoven 1n zulke gevallen 
als voldoende beschouwd wordt. 

33.--Niets hierin vervat zal strekken of uitgelegd moo-en Bestaa~de wet in . .q betrekkmg tot go-
worden aan te doen, te veranderen of te herroepen, een1ge s<?hreven g~t':lige-

f d t . · k ht · d S b kk l''k n1s zal h10rdoor wet o or onnan w, nu In rae In ezen taat, etre e lJ nietgeaffecteerdof 
bewijs van eenig archief, acte, instrument of geschrift, of het verandord worden. 
effect van elLen, of van eenig afschrift of extract daarvan, 
als getuigenis geproduceerd zijnde. · 

34.-Niets hierin vervat zal strekken of uitgelegd worden Macht van Rond.-. . · gaande Gerechts-
emug Hondgaand of het Hoog Gerechtshof te · beletten, om l~oven om verkla-
de depositie van eenig getuige toe te staan, die uit kracht ~i{~tb~ne gees~~~?1~~ 
van eenigen regel of order van zulk hof genomen is de bene admitteren. 
esse, als getuigenis in eenige civiele zaak te worden aange-
voerd in het hof waarin zulke regel of order zal gemaakt 
geworden zijn. 

35.-De verklaring van een verstorven of afwezig zijnde Verklaringen y&n 
t . a· d d b'' h t a· . . verstorvene of af-ge tuge, 1e on er ee e lJ e 1e.nen van eenig vroeger Cl- wezige getuigenin 

v.iel proces· tusschen dezelfde partijen werd afgenomen, zal een vorig proces, 
c1 l£

'.J •• 
1 
.. k .. l . . wanneer aanneme-

op eze ue wuze mogen aanneme lJ ~ zun a s getu1genis waarop lijk. 
de verklaring van eenig verstorven of afwezig zijnde getuige 
in een gelijk geval zoude aannemelijk zijn volgens de alge-
meene wetten. 

36.--De verklaring door eenig krank persoon onder het Verklaringon van 
· · h d d d f 1 c1 1 1 · · · · d kranken onder voonutzlC t es oo. s a ge eg , za a s getuigenis In Ie ere voornitzicht des 

zaak aannemelijk zijn, in zoo verre als bij de algemeene d 0 0 d s' 
1
::r

1
· annoer 

· lk 11 · · :1: aanneme \J {. wetten In zn ye geva en IS voorzien. · · · 
37.-Geen getuigenis, wanneer het op grond van hooren Getnigenis op 

· l · · k 1· 'J · · lk h o o r en - z e g g en zeggen Is, za In een1ge zaa ~ aanneme lj.{: ZlJn wauneer zu e wanneeraanneme-
getuigenis niet zal mogen aangenomen worden in eenige ge-lijk. 
lijksoortige zaak, dienende voor eenig hof van justitie, han-
delendA overeenkomstig het algemeen Homeinsch-Hollandsch 
Recht. 

38.-Ieder getuige zal mogen weigeren, en ·zal niet wet- w.elke vrage;n ~.e-
t . l''k d k d · t tu1gen wettighJk 1g lJ ~ ge wongen unnen wor en, om op eenige vraag e mogen weigeren te 
antwoorden, welke zulke getuige (zoo hij in eenige overeen- beantwoorden. 
komstige zaak dienende voor eenige van de hoven van justitie 
handelende overeenkomstig het algemeen Homeinsch- Hol-
landsch Hecht ondervraagd werd) mocht weigeren, en niet 
naar recht zou verplicht zijn op te antwoorden, ter oorzaak 
dat het antwoord van zulk getuige hem zoude kunnen bloot-
stellen aan eenige stra:ffen, boeten of verbeuring, of aan eene 
crimineele beschuldiging, of aan verlaging van zijn karacter. 

39.-Een getuige vermao- volgens wet niet weigeren te 'Yelke vragen ge-
~ tmgen volgens wet 

antwoorden op eene vraag, d1enende tot de zaak onder ver- niet mogen weige-
h · h b d lk t kk' rente antwoorden. oonng, et eantwoor en van we e vraag geene s re .y 1ng 
heefG zichzelven te doen beschuldigen of hem bloot te stellen 
.aan straf of verbeuring van eenigen aard hoegenaamd, ter 

* Zie ook het tweede gedeelte van Artikel 12 van Hoofdstuk X (Over Veld
.cornetten als Rechtsbeambten.) 
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oorzake alleen1ijk, of op den eenigep. grond, d.a t het beant
woorden van dusdanige vraag de strekking zoude kunnen 
hebben, dat hij eene schu1derkent, of anderszins onderworpen 
zou worden aan eene civie1e actie. 

Welke daadzaken, 40.-Geen getuige za1 in eenig geva1 mogen worden ver-
enz., bevoorrecht 1· ht f t 1 t t · · t b 1 d tegen ontdekking pIC o oege a en om ge u1gen1s e geyen,. e angen e 
door getuigen. eenige mededee1ing gemaakt aan of ,door zu1k getuige, waar-

omtrent, indien de zaak dienende ware voor eenig gerechts
hof hande1ende overeenkomstig het a1gemeen Romeinsch-Hol-
1andsch Recht, zu1k getuige niet wettiglijk .zoude verp1icht 
zijn of toege1aten zijn getuigenis te geven, om reden dat zulke 
daadzaak of omstandigheid, of mededee1ing op het principe 
van pub1ieke staatkunde, of in aanmerking .nemende het pu
b1iek be1ang niet behoort ontdekt te worden, en tegen eene 
openbaring bevoorrecht is . 

. Geloofwaar.dig- 41.-Het za1 in ieder geva1 voor eenige partij bevoegd 
~~~d t~a!o~d~~\ee~ zijn om de ge1oofwaardigheid van eenig getuige te betich
tichti!d of onder- tigen of te ondersteunen, hetzij die tegen of voor .zu1ke partij 
steun · geproduceerd is op eenige wijze en door eenig getuigenis, op 

of door we1ke, zoo de zaak voor eenig gerechtshof (hande-
1ende overeenkomstig het algemeen Romeinsch- Hollandsch 
Recht), dienende ware, de geloofwaardigheid van zulk getuige 
door zu1k persoon mocht worden betichtigd of ondersteund, 
en op geen andere wijs en door geen andere getuigenis 
hoegenaamd. 

Uitlegvan termen. 42.-Tot het goed verstaan van· de meening van dit 
hoofdstuk is bepaa1d, dat onder den term "Magistraat," hierin 
voorkomende, za1 worden begrepen de 1anddrost van eenig 
district, of zoodanig ander ambtenaar aan wien de uitoefening 
van de p1ichten van eenen magistraat wettig1ijk zijn of zullen 
zijn opgedragen, dat het enke1voudig geta1 verscheidene per
sonen zoowe1 a1s een persoon za1 ins1uiten, en dat het man
ne1ijk ges1acht vrouwen zoowe1 a1s mannen za1 bevatten, 
wanneer zu1ks za1 te pas komen, en blijkbaar zoodanig zal 
ZlJn gemeend. 

HOOFDSTUK VI. 

OVER GETUIGENKOSTEN.* 

AFDEELING I.-IN CIVIELE ZAKEN. 

Toelagenaan ver- 1.-De volgende toe1agen worden aan getuigen in civie1e 
scheidene getuigen zaken toegestaan :-

(A). Aan b1anke personen in het dorp woonachtig 
waar het hof zitting houdt, per dag... £0 7 () 

(B). , blanke personen in het district woonach-
tig waar de zaak dient, voor reiskosten 
per dag van zes uur (36 mij1en)......... 0 10 0 

~- Over Getuigenkosten voor Geneeslmndigen zie Schedule gevoegd bij Boofd
stuk XCVII (Over Geneeskundigen.) 
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(c). Aan blanke getuigen uit een ander district ge
roepen voor reiskosten per dag van zes 

125 

uur te paard (36 mijlen)...... .. . ... ... ... . .. 0 15 0 
(D). , kleurlingen in 'het dorp woonachtig waar 

het hof zit per dag... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 2 6 
(E). , kleurlingen in het district woonachtig 

waar het hof zit, voor reiskosten per dag 
van zes uur (36 mijlen)......... .. . . .. .. . .. . 0 4 0 

t(F). , kleurling getuigen, geroepen uit een. 
ander district, voor reiskosten per dag 
van zes uur (36 mijlen) ...... ;. . . . . . . . . . . . . . 0 6 0 

t(G). , verblijf-kosten voor blanke personen, ge-
noemd sub B en c, per dag.. . . . . . . . . . . . .. 0 7 6 

(H). , verblijf-kosten voor kleurling getuigen, 
vermeld sub E en F, per dag........ .... ... 0 2 6 

Zullende deze toelagen worden berekend naar de afstanden 
werkelijk afgelegd. 

2.-Aan den registrateur der hoogere hoven of diens Gee:r;tetoelagea~n 
l b kl d l . d k d . . ld Reg 1 s t rat e u r m p aats e ee er za n1et wor en toege en een1g getu1genge zekere gevallen. 

te berekenen aan partijen of aan· den Staat in civiele zaken, 
waar hij geroepen zal worden om als getuige eenig document 
voor de rondgaande en hoogere gerechtshoven van dezen Staat 
:te produceeren, zoodra hem kennis zal zijn gegeven van de 
productie van zoodanige documenten; en zal hij verplicht zijn 
d.ie documenten, waar gevraagd, _ kosteloos voor de hoven van 
·den Staat te produceeren. 

3.-Indien ·getuigen buitenlands woonachtig moeten wor- T~elagen ~an ge-. ' ' .. ttngen b lll ten 's 
den gedagvaard, zal het aan het hof, waarvoor ZlJ moetenlands woonachtig 
verschijnen, vrijstaan om de getuigengelden voor zoodanige 
getuigen vast te stellen. * 

AFDEELING II.-IN CRIMINEELE ZAKEN. 

4.-Ret bedrag der verschillende toelagen aan getuigen Toelagen in Crimi-
. · l neele Zaken. 

:111 cnmineele._ zaken wordt bepaald als vo gt :-
(A). Aari getuigen in het dorp woonachtig waar het hof 

zitting houdt wordt niets toegestaan. 
(B). Aan alle blanke getuigen in het district woonachtig 

en verder wonende dan twee uren van het dorp 
waar de zaak dient, · voor. reiskosten per dag van 
zes uur (zes-en-dertig mijlen), vijf shillings. 

(c). !,an blanke getuigEm uit een ander district geroepen 
voor reiskosten per: dag van zes uur (36 mijlen), 
zeve)l shillings en zes pence. 

(n). Aan kleurling getuigen in het district woonachtig 
en verder dan twee uren van het dorp waar het hot 
zit, voor reiskosten per dag van zes uur (36 mijlen), 
twee shillings. 

* Over het tarief' voor buitenlandsche getuigen die gedwongen worden voor 
ode Gerechtshoven van dezen Staat te verschijnen, zie het eerstvolgend Hoofdstuk. 
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(E). Aan kieuriing getuigen geroepen uit een ander 
district, voor reiskosten per dag van zes uur (36 
mijien), drie shillings. 

(F). Verbiijfkosten voor bianke personen per dag, vijf 
shillings. 

(G). Verbiijfkosten voor kieuriing getuigen per dag, twee 
shillings. 

(H). Aan ambtenaren die door de regeering gebezigd 
zijnde tot· het doen van onderzoek buiten hunne 
betrekking in crimineeie zaken hunne getuigenis 
moeten afleggen buiten hun district, per dag van 
zes uren (36 mijien), voor reiskosten een pond sterling. 

Zullende deze toeiagen worden berekend naar de afstanden 
werkeiijk afgeiegd. 

HOOFDSTUK VII. 

OVER HET VERPLICHTEN VAN GETUIGEN DIE IN 
DEZEN STAAT WOONACHTIG ZIJN OM BUITEN DEN 

STAAT IN GERECHTSHOVEN TE VERSCHIJNEN. 
Da~vaardi~g op _ 1.-W anneer eene dagvaarding (subpa na) voorgevende 

getmgen ~mte~ 's uitgereikt te ziin door den behoorliiken beambte van een be-lands mtgere1kt OJ OJ 

hoe uitwerking te voegd hof in Britsch-Basutoiand of in een naburigen Staat 
hebben in dezen f K I · d l'"k I .. · d Staa~.-Tarief voor o o on1e waarop eze wet toepasse :U ~ za z:un, ten e1n e 
getmgen. het compareeren te verzekeren van iemand die in dezen Staat 

woonachtig is ais een getuige ten overstaan van zoodanig 
hof, overgezonden wordt door zoodanigen beambte naar den 
Ianddrost van het district waarin de persoon woonachtig is 
die men aidus wii doen compareeren, dan zai het de piicht 
zijn van gezegden Ianddrost om op zoodanige dagvaarding 
(subp':l: na) zijne order te endosseeren, dat dezeive gediend zal 
worden op de daaringenoemden persoon; en daarop zai de aid us 
geendosseerde dagvaarding overhandigd worden aan den bode 
van gezegd Ianddrosthof, of aan zijnen wettigen piaatsver
vanger, of zoodanigen anderen persoon ais de gezegde Iand
drost speciaai voor dat doei zai benoemen, wiens piicht het 
zal zijn dezeive zoo spoedig doeniijk te dienen op den daarin 
aangeduiden persoon: met dien verstande altijd, dat de noodige 
kosten voor zoodanige diening, aismede de noodige reiskosten 
van den gedagvaarden persoon voor het gaan naar en terug
keeren van het in zoodanige dagvaarding genoemd hof, en 
zijne kosten van verblijf op de plaats waar zijn getuigenis 
afgeiegd moet worden, voigens zuik tarief als het uitvoerend 
gezag van tijd tot tijd mocht opstellen, overgezonden zullen 
worden naar gezegden landdrost met de dagvaarding; en de 
kosten die den in de dagvaarding genoemden persoon zullen 
toegekend zijn zullen hem betaaid worden door den persoon 
die dezelve dient. 
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2.-Ieder, op wien eene dagvaarding zal zijn gediend l~l~paditie ver

gelijk in het voorgaand artikel vermeld, zal gehouden zijn P 
10 1 

en · 

om te compareeren op dag en plaats daarin vermeld; en in 
geval hij in gebreke blijft zulks te doen en ook geene wettig~ 
en gelJige verontschuldiging bewijst voor zoodanig niet-com-
pareeren, zal· hij blootstaan aan eene boet~ van n:iet meer da,n 
een honderd pond sterling, die ingevorderd zal worden in het 
hof van den landdrost van het district waarin de gedagvaarde 
persoon woonachtig is, op instantie van den Staatsprocureur. 

3.-Het relaas van den persoon, die gemachtigd is om B .. 1 1 t . . . . . ewus nac 1 van 
zoodan1ge dagvaard1ng te d1enen, zooals 1n het eerste art1kel relaas. 

van dit Hoofdstuk vermeld, aantoonende dat zoodanige die-
ning behoorlijk was gedaan, en een certificaat onder de hand
teekening en het' zegel van den presideerenden rechter of 
landdrost van het hof, waar de gezegde dagvaarding werd 
uitgegeven, dat de aldus gedagvaarde persoon niet compareerde 
na opgeroepen· te zijn en ook geene wettige of geldige ver
ontschuldiging voor zijn niet-verschijnen heeft bewezen, zullen 
beschouwd worden als voldoend bewijs van het niet-compa
reeren van zoodanigen persoon, ten einde die in het laatst 
voorgaand artikel vermelde boete op te leggen. 
. 4.-Geen p~rsoon, woonachtig ~n Britsch-Basutoland of Getuige van 
1n eenen nabungen Staat of Kolonw, waarop deze wet toe- buiten 'sl::mdsniet 

l"k · d" d d d 1 · onderhev1g aan passe lJ ~ 1s, 1e ge agvaar wor t om a s een getu1ge te com- arrest. 

pareeren voor eenig gerechtshof van dezen Staat, E'?n wiens 
comparitie verplichtend is gemaakt door eene verordeni11g 
van Britsch-Basutoland of van zoodanigen Staat of Kolonie, 
zal, terwijl hij aldus compareert, in hechtenis mogen genomen 
worden op eenen civielen of crimineelen lastbrief voor eene 
vroegere door hem in dezen Staat verschuldigde som of ge-
pleegde misdaad. 

5.-Deze bepalingen zullen, wat betreft Britsch-Basuto- werkdadigheid 
land of eenigen naburio-en Staat of Kolonie in werking treden dezer wet wanneer 

b 1 daargesteld. 
en kracht van wet hebben, zoodra de Staatspresident bij 
proclamatie in de Gouvernements-Courant zal verklareh · en 
bekend stellen, dat Britsch-Basutoland, of zoodanige Staat of 
Kolonie, behoorlijk voorziening heeft gemaakt om personen, 
daarin woonachtig, te verplichten als getuigen te verschijnen 
voor de hoven van dezen Staat. 

HOOFDSTUK VIII. 

DE WET OVER CRIMINEELE RECHTSPLEGING. 

AFDEELING I.-CRIMINEELE VERVOLGING. 

1.- -Aan den Staatsprocureur van den Oranjevrijstaat is PlichtvanStaats

toevertrouwd het recht en opgedragen de plicht om in crimi- procureur. 

neele zaken te prosequeeren, in den naam en ten behoeve 
v~n het Gouvernement van den Oranjevrijstaat. 
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Diens onbedwon- 2.-Het recht en de macht om te prosequeeren hierin te 
gen macht. voren vermeld, waarmede de Staatsprocureur bekleed is, zal 

volslagen onder zijne eigene bestiering en bedwang zijn, doch 
zal hij verplicht en gehouden zijn om aile misdaden te prose
queeren wanneer er, volgens zijn oordeel, genoegzame bewijzen 
van het plegen van zoodanige misdaden voorhanden zijn. 

Persoonlijkewaar- 3.-Het gezegde recht tot prosequeeren zal uitgeoefend 
n~ming va~ plicht worden door den Staatsprocureur in den Oranjevrijstaat in 
of andersz1ns. · h · d' · b kk' t · persoon, m1ts ec ter 1n 1en, 1n etre 1ng ot een1ge zaak 

of zaken de Staatsprocureur niet in staat wezen zal om in 
eenig gerechtshof in persoon te prosequeeren, het zal wettig 
zijn voor eenig ander persoon, daartoe speciaallijk door den 
Staatsprocureur benoemd, als zijn plaatsvervanger in zulke 
zaak of zaken te verschijnen en te ageeren: ailes behoudens 
de macht door bijzondere wetsbepalingen aan bijzondere per
sonen verleend om te prosequeeren. 

PlichtenvanLand- 4.-De klerken van de respectieve landdrosten en assis
drostklerken. tent-landdrosten zullen de betrekking bekleeden van klerken 

van het vredegerecht, en onder instructies van den t;taats
procureur (indien hij eenige geeft) zijne plaats vervnilen in 
aile opzichten; en hebben de m~cht om zonder voorafgaand 
verlof voor de gerechtshoven van eenen landdrost of van 
landdrost en heemraden te vervolgen voor eenige misdaad 
waartoe zulke gerechtshoven jurisdictie hebben; alsmede om 
in het voorloopig onderzoek van crimineele zaken van grootere 
enormiteit, die voor de hoogere gerechtshoven moeten terecht
staan, en wanneer de Staatsprocureur afwezig zal zijn, alles 
te doen om zoodanig onderzoek geregeld en voiledig te be
werkstelligen, als van den Staatsprocureur zou kunnen ver
wacht worden wanneer hij in persoon daarin werkzaam ware, 
en, indien vereischt, in het bewerkstelligen van zoodanig 
voorloopig onderzoek de bevelen van den Staatsprocureur te 
volgen en daaraan te gehoorzamen. 

~~aatsvervanging 5.-In geval bij eenig Rondgaand Hof, noch de Staats
~~c~~~~o~~and Ge- procureur, noch iemand bij hem speciaailijk gemachtigd om 

namens hem te ageeren, verschijnen zal om de crimineele 
zaken bij de zitting te vervolgen, zal het aa:p. het hof vrijstaan 
om eenigen pleitbezorger van het hof aan te stellen om zulks 
te doen, tegen de helooning gewoonlijk door den Staat toe
gestaan. 

Sta~{ing van ver- 6.-De Staatsprocureur zal de macht hebben ten eenigen 
volgmg. tijde voor de veroordeeling van eenen beschuldigde om aile pro

seen tie te staken; maar in geval de verweerder reeds voor het 
hof ter terechtstelling mocht zijn opgeroepen, en op de be
schuldiging mocht hebb,en geantwoord, zal hij·, met betrekking 
tot zoodanige beschuldiging, in geval de prosecutie gestaakt 
wordt, gerechtigd zijn tot vrijspraak. , 

Lasttotloslating. 7.-De Staatsprocureur zal de macht hebben, met uit-
zondering in 't geval hierna speciaallijk uitgezonderd, de los-
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lating te bevelen van eenigen persoon die tot verder onder
zoek of tot terechtstelling in het gevangenhuis geplaatst was, 
voor welke loslating een geschrift, aanduidende dat de Staats
procureur geen grond ziet zulken persoon te prosequeeren en 
door hem onderteekend zijnde, een voldoende autoriteit of 
lastbrief zijn zal. 

8.-Niettegenstaande de loslating van eenigen gevangene ~anzoek door 

f · · d d :'1 h 1 Pnvaten Vervol-
0 wmgenng oor en 8taatsprocureur em te vervo gen, ger voor Last brief. 

zooals in het voorgaande artikel is voorzien, zal het aan 
eenigen privaten persoon vrijstaan,. tengevolge van de macht 
hierna aan private partijen verleend om te mogen prosequeeren1 

bij eenig bevoegd gerechtshof of rechter aanzoek te doen om 
eenen last brief, ten einde zoodanigen beschuldigde in hechtenis 
te houden of, reeds losgelaten zijnde, weder te apprehendeeren, 
mits zulke private partij acte van securiteit voor de prose-
cutie voor den registrateur ten behoeve van den beschuldigde 
zal passeeren voor een bedrag en met zoodanige borgen als 
het gerechtshof of rechter mocht bepalen; zullende zoodanige 
acte zijn, zoo na mogelijk, in den vorm A bevat in de sche-
dule gehecht aan dit Hoofdstuk. 

9.-Noch veroorQ_eeling, noch vrijspraak zal kunnen be- CivieleActie,niet-

1 d . . l . h d d' d tegenstaande ver-etten at eene mv1e e act1e tot sc a evergoe 1ng tegen en volging. 

beschuldigde worde gebracht door eenig persoon welke mocht 
schade geleden hebben, door het plegen van eenige voor-
gewende misdaad of wanbedrijf. 

10.-In aile zaken waar de Staatsprocureur weigert om ~rivate vervol

wegens eenige voorgewende misdaad of wanbedrijf te prose- gmg. 

queeren, zal het voor eenige private partij die verklaart dat 
hij wegens eenige zulke voorgewende misdaad of wanbedrijf 
schade geleden heeft, vrijstaan in eigen naam den persoon 
die beschuldigd is zulke misdaad. of wanbedrijf te hebben ge-
pleegd voor eenig bevoegd gerechtshof crimineel te vervolgen.* 

11.-0pdat geene prosecutie ter instantie van een privaat Certificaat van 
.. Staat sp rocureur 

persoon moge plaats grupen totdat de Staatsprocureur zal daartoe. 

hebben besloten of hij den beschuldigde prosequeeren zal al 
dan niet, zal geene private partij bevoegd· zijn om eene dag-
vaarding uit te nemen tegen eenige partij om zich voor 
eenig gerechtshof tegen eenige dagvaarding of acte van be-
schuldiging te verantwoorden, tenzij de gezegde private partij 
aan den beambte die door de wet geautoriseerd is om zoo-
danige dagvaarding te verleenen, produceeren zal de acte van 
beschuldiging of aanklachte waarop geendosseerd zijn zal een 
certificaat, onderteekend door den Staatsprocureur, dat hij de 
acte ·van beschuld~ging of aanklachte gezien heeft, en weigert 
voor de misdaad 'daarin vervat te prosequeeren, welk gezegd 
certificaat de Staatsprocureur hiermede bevolen is te geven; 

* Over vervolging van een Insolvent door den Curator of eenen Crediteur 
zie Hoofdstuk CIV (Om de behoorlijke collectie, enz., van Insolvente Boedels in 
dezen Staat te regelen) Art. 73. 
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mits echter geene private partij bevoegd zijn zal om zulk 
certi:ficaat van den Staatsprocureur in eenige zaak te eischen 
tenzij de persoon wien hij wenscht te prosequeeren ten voll~ · 
voor zijne terechtstelling zal zijn gecommitteerd of in hech
tenis gesteld. 

Welkeprivateper- 12.-0m eene prosecutie ter private instantie te ond!3r
~~~;~n~unnen ver- steunen, moet de private vervolgende pitrtij in staat zijn eenig 

wel-gegrond en bijzonder belang in den uitslag van het pro
ces aan te toonen, spruitende uit schade of nadeel welke hij 
persoonlijk geleden heeft door de voorgegevene misdaad of het 
wanbedrijf in de acte van beschuldiging of aanklachte vermeld. 

Echtgenooten, 13.-Een man zal dit recht van prosequeeren hebben 
Voog~en,Kinderen ten opzichte van misdaden of wanbedrijven gepleegd tegen zijne 
alsPnvateVervol- . d · l''k d · d · · 
gers. hu1svrouw ; en e wettlg lJ e voog en van m1n erJangen 

zullen dit recht van prosequeeren bezitten ten opzichte van 
misdaden en wanbedrijven tegen zoodanige minderjarigen ge
pleegd, en de vrouw of kinderen, of waar er geene vrouw of 
kind is, zal een der naastbestaande bloedverwanten van eenig 
overleden persoon dit recht van prosequeeren bezitten, ten 
opzichte van eenige misdaad waardoor de dood van zulk 
eenen persoon voorgewend wordt te zijn veroorzaakt. 

Private Vervolger 14.-Waar een persoon (geprosequeerd ter instantie van 
gecondemneerd tot · · ·) 1 d · · k h h f onkosten. eene pnvate partu za wor en vrugespro ?en, mag et o 

waarin de prosecutie gebracht wordt den aanklager vonnissen 
tot betaling aan de geprosequeerde partij van de geheele of 
van eenig gedeelte der onkosten, welke hem door de prose
cutie zullen zijn veroorzaakt geworden. 

Acte van Borg- 15.-Geen private partij zal toegelaten worden iemand 
stelling. te dagvaarden, om zich tegen eenige acte van beschuldiging 

of aanklachte te verantwoorden, tenzij hij zelf vooraf voor 
den landdrost een borgacte zal hebben gepasseerd in de som 
van twintig ponden sterling en twee goede borgen, ieder 
voor tien ponden sterling, dat hij de prosecutie ten einde toe 
zal voortzetten, volgens bestaande regels en wetten, en dat 
hij zoodanige kosten zal betalen als · waartoe hij . door eene 
rechterlijke uitspraak mocht verplicht worden; en zoodanige 
borgacte zal zijn naar het voorbeeld van vorm B, bevat in 
de schedule gehecht aan dit Hoofdstuk. 

Ge~ne Terecht- 16.-Geen beschuldigde zal kunnen terechtgesteld worden 
ctoe~:ftte:r~~.der voor eenig rondgaand gerechtshof, tenzij vooraf tot terecht

stelling gecommitteerd door een bevoegd gerechtshof of ma
gistraat voor de misdaad hem in de acte van beschuldiging 
ten laste gelegd, mits een beschuldigde zal beschouwd worden 
gecommitteerd te zijn voor eenige misdaad indien de verlda
ringen voor den magistraat afgelegd eenige feiten bevatten, 
waarop de beschuldigde zoude kunnen gecommitteerd geweest 
zijn voor de misdaad in de acte van beschuldiging genoemd, 
ofschoon de magistraat hem op de verklaringen gecommit
teerd heeft voor eenige ander 1nisdaad of voor eene misdaa.d 
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die niet bestaat; mits verder dat elke beschuldigde, die in 
de gevangenis gehouden is, of die op den dag van terecht
stelling volgens borgacte verschijnt, beschouwd zal worden 
behoorlijk tot terechtstelling gecommitteerd te zijn voor de 
misdaad in de acte van beschuldiging genoemd, tenzij het 
tegenovergestelde zal zijn bewezen geworden. 

17.-In geval de beschuldigd-e na ter terechtstelling ge- ~af:vaarding na 

committeerd te zijn, door order van den Staatsprocureur out- on 
8 

ag. 

slagen zal worden, zal geene dagvaarding tegen hem om op 
eene acte Yan beschuldiging te antwoorden kunnen uitge-
nomen worden, zonder toestemming van het Hoog Gerechts-
hof of van eenen rechter in kamers, mits niets hier of in het 
voorgaande artikel vervat,~ uitgelegd zal worden om het Hoog 
Gerechtshof of Rondgaand Hof of rechter in kamers eenige 
macht te ontnemen die zoodanig hof of rechter heeft, om op 
applicatie van belanghebbenden eenig magistraat te gelasten 
eenig voorloopig onderzoek te houden of eenig persoon ter 
terechtstelling te committeeren, hetzij een voorloopig onder-
zoek is gehouden of niet. 

18.-Geen verloop van tijd zal eene prosecutie voor de Verjaring van 
· d d d k h' d d h 1 Vervolgingsrecht. m1s aa van moor unnen ver 1n eren, oc een ver oop 

van twintig jaren van af het bedrijf van eenige andere mis-
daad of wanbedrijf, zal eene prosecutie beletten hetzij ter 
instantie van den publieken aanklager of van eene private 
partij. 

AFDEELING H.-ARREST. 

19.-Eenig rechter of magistraat, die kennis draagt van Macht':anRechter· 
· · d d f · d · d d d' · l en Mag1straat. een1ge m1s a a o rustverstonng, oor e a a te z1en p egen, 

kan zelf · den overtreder arresteeren, of mag door een monde-
lijke order anderen bevelen zulks te doen, die in zulk geval 
den overtreder, indien hij poogt te ontvluchten, zal moeten 
vervolgen en de geg.evene order, hoewel verwijderd van de 
tegenwoordigheid van zulk eenen r.echter of magistraat, ten 
uitvoer . brengen. * 

20.-Eenig rechter of magistraat zal eenen lastbrief Lastbriet. 

mogen verleenen tot gevangenneming van eenigen persoon 
op ·een aanzoek in geschrift van, en onderteekend door den 
Staatsprocureur, te kennen gevende welke misdaad of over-
treding voorgegeven wordt bedreven te zijn, en dat er op 
bekomene informatie onder eede, redelijke gronden van sus-
picie bestaan tegen den persoon voor wiens gevangenneming 
de last brief gevraagd wordt; of ook op eene gelijksoortige 
informatie door eenig ander persoon onder eede gegeven, 
voor den rechter of magistraat, door wien de lastbrief zal 
worden verleend; mits altoos zoodanige rechter of magistraat 

* Over de machten van den Vrederechter aangaande crimineele a.rresten zie 
Artikels 5 en 6 van Hoofdstuk IX (De wet over Vrederechters). Over de bewAring 
van r.ust en. orde in huiz.en waar drank. verkocht wordt, zie Art. 19, Hoofdstuk CVIII 
(Over den Drankhandel). 
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o·een zulken last brief zal mogen verleenen, tenzij de misdaad 
~epleegd zij binnen zijne jurisdictie, of d~t er goede gronden 
:zijn te gelooven dat de persoon tegen w1en zulken lastbrief 
o·evraagd wordt zich op dien tijd binnen de jurisdictie van 
~ulken magistraat bevond. * 

Plicht van Wets- 21.-Elke wetsbeambte binnen dezen Staat' gerechtigd 
beambten. om crimineele lastbrieven ten uitvoer te brengen, wordt hier

mede geautoriseerd en gelast iederen zulken lastbrief te ge
hoorzamen en ten uitvoer te brengen, wanneer die door eenen 
rochter of vrederechter voor den geheelen Staat aangesteld 
:zal zijn uitgevaardigd; en elke zoodanige wetsb(:3ambte is 
hierdoor geautoriseerd en gelast iederen zulken lastbrief te 
gehoorzamen en ten uitvoer te brengen wanneer die zal zijn 
verleend of geautoriseerd door eenigen magistraat van het 
district, waarin zulke beambte aangesteld is te ageeren; en 
ieder crimineele last brief door gezegden rechter of magistraat 
alzoo gegeven, zal van kracht zijn en mag wettiglijk overal 
binnen de limieten van dezen Staat worden uitgevoerd door 
eenig wetsbeambte of door eenigen privaten persoon die daar
nlede zal worden belast. ** 

Macht van Wets- 22.-Alle wetsbeambten gerechtigd crimineele lastbrieven 
beamtbten om te ten uitvoer te brengen, worden hierdoor geautoriseerd en ge-
arres eeren, enz. I . d a· · · d d f . · · ast 1e eren persoon 1e een1ge m1s aa o rustverstonng 1n 

hunne tegenwoordigheid zal plegen te arresteeren, alsook elk 
persoon dien zij redelijke gronden hebben te vermoeden dat 
hij een persoon is die bedoeld werd in eenen lastbrief van 
apprehensie, verschijnende in de Gouvernements-Courant, of 
te verdenken van eenigen moord, moedwilligen manslag, ver
krachting, of diefstal gepleegd te hebben, of aanranding met 
voornemen om eenige van deze misdaden te bedrijven, of 
waarin eene gewaarlijke wond is toegebracht, brandstichting, 
h uis braak met voornemen eenige misdaad te bedrijven, of dief
stal van eenig vee, eenige schapen of bokken, of eenige 
andere misdaad van gelijksoortige schuld met voorgemelde 
misdaden, alsmede ieder persoon die zij zullen betrappen in 
eenig gevecht, of wien zij vinden zullen trachtende eene mis
daad te plegen, of duidelijk een voornemen openbarende zulks 
te willen doen.*** 

Plichtvanprivate 23.-Ieder privaat persoon zal gehouden zijn, wanneer 
E:!~~~~~re~~er!~ hij door eenig wetsbeambte zal worden opgeroepen, om zulken 

beambte te helpen in het, maken van eenig arrest, waartoe 
zulk beambte volgens de wet gerechtigd zal zijn, op eenig 

* Voor het geval van misdaden gepleegd in Britsch-Basutoland zie Hoofd
stuk XVI. 

** Zie ooli Artikel 11 van Hoofdstuk X (D'e wet over Veldcornetten). Over 
crimine~le arresten onder bijzondere wetten raadplege men de Bladwijzer onder 
het woord '·arrest". Over de civiele acties tegen constabels voor het arresteeren 
op lastbrief van .eenen Vrederechter, zie Artikels 26 en 27 van Hoofdstuk IX (De 
wet over Vrederechters). · 

*** Zie ook Artikels 36 tot en met 52 van Hoofdstuk XI (Over Policie-Con
stabels). 
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persoon beschuldigd met, of verdacht van het plegen van, 
eenige misdaad of wanbedrijf.* 

24.-Ieder privaat persoon in wiens tegenwoordigheid Macht van priyaat 
. d d 'll" l k ht" a· .[! t l persoon om misda-eenige moor , nwe WI 1gen mans ag, ver rae 1ng, 1e1.s a diger te arrestee-

of aanranding met voornemen eenige dezer misdaden te plegen, ren. 
of waarin eene gevaarlijke wond is toegebracht, brandstich-
ting, huisbraak met voornemen eenige misdaad te bedrijven, 
of andere overtreding, gelijksoortig in schuld met eenige der 
voornoemde misdaden, gepleegd wordt, of getracht wordt te 
bedrijven; of die kennis draagt dat eenige zulke misdaad 
kortelijks te voren is gepleegd geworden, of van eenige mis-
daad of wanbedrijf, waarvoor zulk recht en autoriteit bij de 
wet opzettelijk aan zulk eenen privaten persoon zal zijn ge-
geven geworden, wordt hierdoor geautoriseerd en gelast de 
overtreders te arresteeren of hen terstond te achtervolgen; 
en ieder ander privaat persoon aan wien het doeleinde van 
zulke achtervolging zal zijn bekend gemaakt, wordt hierbij 
geautoriseerd en gelast zich daarbij te voegen en te assis-
teeren; en ieder privaat persoon welke, waar er zulke achter-
volging gemaakt wordt, den persoon zal aantreffen die het 
gestolen goed in zijn bezit heeft, of eenigen persoon wiens 
sporen zijne achtervolgers geleid hebben van de plaats waar 
de misdaad gepleegd werd naar de plaats waar hij zal worden 
achterhaald, wordt hiermede geautoriseerd en gelast zulken 
persoon te arresteeren het dusdanig gestol~n eigendom in zijn 
bezit hebbende, of achterhaald zijnde als voorn1eld. 

25.-Het zal geoorloofd zijn voor eenig privaat persoonMachtvanpriv~~t 
om eenig ander persoon te arresteeren, onder redelijke ver- f:r!~~e~f~es:~i.Icu~ 
denking dat hij eenige der misdaden gespeci:ficeerd in het 
twee-en-twintigste artikel van dit Hoofdstuk of eenige andere 
misdaad van geevenredigden graad van schuld heeft gepleegd; 
maar eenig arrest of poging tot arrest door eenig privaat 
persoon op suspicie gedaan, zal op zijne eigene risico en ver-
antwoording gemaakt moeten worden, indien de alzoo ge-
arresteerde partij onschuldig is. 

26.-Eenig privaat persoon wordt hiermede geautoriseerd Machtvanprivaat 
en gelast eenig persoon, welke hij in eenig gevecht mocht r:~~~~~e0a~:s~~1~= 
vinden te arresteeren ten einde zulken persoon daardoor te ren. 
beletten met het gevecht voort te gaan en hetzelve aldus te 
doen eindigen. 

27.-Wanneer eenig wetsbeambte of ander p·ersoon, die Doodslag van 
d d · • d t t · d f Misdadiger. oor een er voorzieiungen van eze we geau onseer o ge-
'last zal zijn te arresteeren of behulpzaam te zijn in het arre:;;-
teeren van eenigen persoon die eenige misdaad in gezegd twee
en-twintigste artikel gemeld of aangehaald, zal hebben ge-

* .Zie Artikel 6 van Hoofdstuk IX (De wet over Vrederechters) en Artikel 62 
van Hoofdstuk XI (Over Policie-Constabels). Over de verplichtingen om beambten 
behulpzaam te zijn in het bewaren van publieke orde · op delverijen zie Artikel 35 
van Hoofdstuk c'XI en Artikel 20 (f) van Hoofdstuk CXVI. 
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pleegd, ·of op redelijke gronden verdacht wordt van die ge
pleegd te hebben, zulk persoon zal trachten te arresteeren, 
en indien de persoon, aldus getracht gearresteerd te worden 
zal vluchten of tegenstand bieden, en alzoo niet kunnen worde1{ 

geapprehendeerd en niet kunnen worden belet te ontvluchten 
door eenig ander middel dan dat zulk beambte of privaat 
persoondenvluchtenden oftegenstand biedenden persoon doode, 
zal zulke doodslag door de wet als verschoonbare doodslag 
worden beschouwd. 

Doodslag van Ar- 28.-Elk persoon die, met het oogmerk tot welk einde 
resteerende. eenig wetsbeambte of privaat persoon ageert bekend zijncle, 

eenig zulk beambte of privaat persoon zal dooden, terwijl hij 
tracht een arrest te maken of daarin behulpzaam is, of terwijl 
hij zich bemoeit ten einde eenig gevecht te beletten, hetwelk 
nit kracht van de voorzieningen van deze wet zulk beambte 
of ander persoon geautoriseerd of gelast is te doen, of in het 
doen daarvan behulpzaam te zijn, zal volgens de wet schuldig 
beschouwd worden aan de misdaad van moord; en elk per
soon welke eenig privaat persoon dooden zal, terwijl hij pogen 
zal een arrest te doen onder de omstandigheden in het twee
en-twintigste artikel van deze wet vermeld, met de reden 
waartoe zulk privaat persoon dus dood, ageerde, bekend zijnde, 
zal volgens de wet schuldig zijn aan de misdaad van moord, 
indien hij schuldig zal zijn; of aan de misdaad van strafbaren 
manslag, zoo hij onschuldig zal zijn aan de misdaad op welker 
suspicie de persoon, zoo gedood, hem trachtte te arresteeren; 
en elk persoon, die eenig privaat persoon zal dooden, terwijl 
hij trachtende was een arrest te doen onder de omstandig
heden vermeld in het twee-en-twintigste artikel van deze wet, 
onbekend zijnde met het oogmerk waartoe de zoo gedoode 
persoon ageerde, zal volgens de wet schuldig zijn aan de 
misdaad van strafbaren manslag zoo hij de misdaad gepleegd 
heeft waarvoor de persoon dus gedood hem trachtte te arres
teeren; en elk persoon die eenig zoodanigen beambte of pri
vaat persoon zal dooden, terwijl hij trachtende was een arrest 
te doen of daarin behnlpzaam was, nit kracht der voor
zieningen dezer wet, waardoor zulke beambte of ander per
soon geautoriseerd of gelast wordt zoodanig te handelen, met 
het oogmerk waarom zulke beambte of privaat persoon dus 
gedood alzoo handelde onbekend zijnde, zal volgens de wet 
beschouwd worden schuldig te zijn aan strafbaren manslag; 
en elk persoon die zulk beambte of privaat persoon zal dooden, 
terwijl hij bezig was een arrest te maken uit kracht van 
eenigen lastbrief hierin te voren gemela, welke ter oorzake 
van informaliteit, volgens wet niet genoegzaam zijn zal om 
het arrest van den persoon te autoriseeren die zulken be
ambte of privaat persoon doodt, zal door de wet beschouwd 
worden als schuldig aan de misdaad van strafbaren manslag, 
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hetzij hij bewust was met het doel waartoe zulk beambte of 
privaat persoon ageerde of niet. 

29.-Bij de terechtstelling van eenig persoon wegens dood- Terechtstelling 

l l d d t t db . d' · t l voor Doodslag we· s ag, gep eeg oor egens an 1e 1ng aan een1g arres , za gens tegenstand. 

niets hierin vervat strekken, of zoo uitgelegd mogen worden 
om eenige daadzaak of omstandigheid van het effect te be-
rooven ( anders dan die waa1:van .het. wettig "effect hiervoren 
l>ij.~onderlijk is voorzien en bepaald), waarondt3r zulke doodslag 
zal bewezen geworden zijn gepleegd te zijn, hetzij om zulk 
persoon te verontschuldigen of strekken mocht ter verzachting 
of verzwaring zijner schuld, hetwelk zulke daadzaak of om-
sta:ldigheid volgens wet zoude gehad hebben voor het passeeren 
der bepalingen van deze wet. 

30.-Het zal wettig zijn voor elken wetsbeambte en ieder Openbreken van 
. Deuren. 

privaat persoon welke door de wet geautonseerd of gelast 
wordt, ieder persoon bekend of verondersteld eene misdaad 
of wanbedrijf gepleegd te hebben, te arresteeren, ten dien 
einde de deuren open te breken van eenig huis en daar 
binnen te gaan en hetzelve te doorzoeken, indien het bekend is of 
vermoed wordt dat · zulk persoon zich daarin bevindt; mits 
echter dat zulk beambte of andere persoon als voormeld, 
vooraf niet geslaagd zal zijn om ingelaten te worden, nadat 
door hem overluid zal zijn gevraagd geworden, en hij de reden 
zal hebben te kennen gegeven waarom hij zulk huis begeert 
binnen te komen. * 

31.-Elke lastbrief uitgevaardigd door eenige der per- yorm van Last

sonen, hierin te voren geautoriseerd derzelve te geven, zal bnef. 

zijn om de partijen daarin beschreven te apprehendeeren, en 
hen voor den persoon te brengen die denzelven verleend heeft, 
of voor zulk een anderen magistraat als die persoon, die ge-
.zegden lastbrief geeft, daarin zal aanduiden; en dezelve zal 
ingericht worden naar het voorbeelcl van vorm C bevat in 
de schedule gehecht aan dit hoofdstuk.** 

32.-Een telegram van den Staatspresident, gouvernements- Telegram genoeg-

t · · t t d h ht h t t zaam voor Arrest. :Secre ans, reg1s ra eur er oogere gerec s oven, s aa spro-
·Cureur, landdrost, assistent-landdrost of resiclent-vrederechter 
zal genoegzame lastbrief zijn tot aanhouding van eenig per-
;Soon in de gevangenis voor eenige misdaad voor een tijdstip 
niet te boven gaande veertien clagen, mits dat de misdaad 
·dnidelijk en de persoon zoo nauwkeurig mogelijk gemeld wordt 
in gezegd telegram, zullende de lastbrief en de verklaring 
of verklaringen, waarop die gegrond is, zoo spoedig mogelijk 
worden opgezonclen. *** 

* Zie .ook Artikels 60 en 61 van Hoofdstuk XI (Over Policie-Constabels). 
** Voor de vormen van Lastbrieven ter uitlevering van voortvluchtige mis

·dadigers raadplege men de verscheidene hoofdstukken over Uitlevering; zie Blad
wijzer onder het woord "Uitlevering." 

*** Over voorkeur van zulke telegrammen zie Artikel 4 van Hoofdstuk LX 
·(Over de Telegraafl.ijnen.) Over niet onderhevigheid van vreemde getuigen aan 
.arrest zie Artikel 4 van Hoofdstuk VII. 
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AFDEELING III.-VOORLOOPIG ONDERZOEK. 

Iustellen van On- 33.-Het zal wettig zijn .. :oor een~gen magi.straat of pu-
derzoek. blieken aanklager, w.~nneer hlJ 1nformatle van ~en1ge gepleegde 

misdaad of wanbedruf zal hebben bekomen (tutgezonderd wan
neer het genoegzam blijken zal dat de zaak geschiktelijk voor 
een der mindere gerechtshoven kan worden gebracht), om 
een voorloopig onderzoek te doen, en ten dien einde zal hij 
dadelijk eenen lastbrief geven ter apprehensie van eenig per
soon die door informatie onder eede redelijkerwijs kan ver
ondersteld worden de gezegde misdaad of wanbedrijfte hebben 
gepleegd, en hij zal ook die personen dagvaarden welke 
blijken zullen noodzakelijk als getuigen te moeten worden ge
examineerd; en in geval van verzuim of weigering te com
pareren, nadat bewezen zijn zal dat de dagvaarding, behoor
lijk op hen zal zijn geexploiteerd, zal gezegde magistraat of 
publieke aanklager als voormeld eenen verderen lastbrief 
onder zijne hand geven, om zulke getuigen tot verschijning 
te dwingen. Ook zal iedere magistraat gerechtigd zijn ten 
allen tijde de verschijning voor hem van alle personen te 
eischen en te gelasten die blijken mochten noodzakelijk be
trekkelijk eenige veronderstelde misdaad of wan bedrijf als ge
tuigen te moeten worden onderzocht, ofschoon de persoon door 
wien eenige zulke misdaad of wanbedrijf gepleegd is, niet 
bekend is of niet verdacht gehouden wordt, even alsof zulk 
laatstgenoemde persoon klaarlijk uitgevonden ware.* 

Opschortiug va~ 34.-W anneer in eenige terechtstelling voor eenig lager 
i~~~~~ G-~~:ch~s1~ hof het blijken mocht dat de misdaad uit den aard en om
~oven, ter iustol- standigheden er van behoort gebracht te worden voor het 
hug van voodoo-
pig onderzoek. Rondgaand Gerechtshof, zal hetlager hofhet verhooropschorten. 

Een voorloopig onderzoek zal dan in de zaak gehouden wor
den, en de getuigen hunne vetklaringen op nieuw afleggen, 
en er zal overigens gehandeld worden overeenkomstig de 
regels betrekkelijk voorloopige onderzoeken. · 

Inwinuingvaniu- 35.-Ieder magistraat die een voorloopig onderzoek houdtr 
formatie. zal iederen persoon ondervragen, of doen ondervragen, welke 

eenige informatie geven kan betrekkelijk de misdaad of het 
wanbedrijf waaromtrent zulk onderzoek gedaan wordt. 

Onderzoek met 36.-Het zal den beschuldigde vrijstaan, en hij is gerech-
gesloten deureu. t' d t k d · 1 · d k t 1g om e verzoe en, at een1g voor oop1g on erzoe egen 

hem ingesteld met geslotene d'euren zal plaats vinden. 
Getuigenverhoor. 37.-Uitgezonderd in zulke zaken waarvoor door de wet 

bijzonder is voorzien en uitgesloten, zullen alle voorafgaande 
onderzoekingen onder eede afgenomen worden, en ieder ge
tuige zal, voordat hij onderzocht wordt, voor den magistraat 
eenen eed afleggen dat hij in zijne verklaring de waarheidr 
de geheele waarheid en niets anders dan de waarheid spreken 

* Betreffende het hondeu van het voorlooping onderzoek door resident 
vxederechters zie Art. 25 van Hoofdstuk IX (De wet overVrederechters). 
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zal, en elk getuige zal afzonderlijk geexamineerd worden. De 
verklaringen zullen opgeschreven worden in tegenwoordig
heid van de beschuldigde partij, of indien in zijne afwezig
heid genomen, zullen ze naderhand aan hem voorgelezen 
worden in de tegenwoordigheid der getuigen, welke hij ge
oorloofd zijn zal kruis- of contra-vragen te doen, en dusdanige 
verklaringen zullen door den magistraat, en door de getuigen 
onderteekend worden, en in geval van hunne onbekwaam
heid of weigering, dan zullen dezelve onderteekend worden 
door twee personen, in welker tegenwoordigheid dezelve waren 
afgenomen. En wanneer eenige getuige hardnekkig weigeren 
zal getuigenis te geven, zal hij in de gevangenis kunnen 
worden gezet en gehouden totdat hij bewilligen zal. 

38.-Wanneer eenig persoon, van eene misdaad of wan- Voor wien gear

bedrijf verdacht, geapprehendeerd wordt uit kracht van E?enen b~~~h~d-!:a:!.ge
lastbrief in de voorgaande afdeeling vermeld, zal de beambte 
met allen mogelijken spoed den gevangene voor den magis-
traat in den lastbrief genoemd, brengen, of zoo de lastbrief 
van eene algemeene bewoording is, of dat het arrest zonder 
lastbrief gemaakt is, dan voor den magistraat, die het naaste 
bij de plaats is waar de gevangenneming plaats vond. 

39.-W anneer eenig persoon, van eenig misdaad of wan- Gevangen~ bij ver

bedrijf verdacht, voor eenigen magistraat tot onderzoek ge- stand te ZlJn. 

bracht wordt, zal zulk een magistraat, voordat hij met de 
ondervraging der getuigen begint, zichzelven vooraf ver-
zekeren dat de gevangene nuchteren en bij zijn volkomen 
verstand is. 

40.-Na de ondervraging der getuigen ter ondersteuning Verdere pro<·e

van de beschuldiging, in tegenwoordigheid van den gevangene, dures. 

of nadat de verklaringen hem zullen voorgelezen zijn (zoo 
dezelve in zijne afwezigheid afgenomen zijn) zal de magistraat 
gezegden gevangene vragen wat hij te zeggen heeft in ant-
woord op de beschuldiging tegen hem, en zal hem te gelijker 
tijd waarschuwen dat hij niet verplicht is eenige opgaaf te 
doen waardoor hij zich zelven zoude schuldig maken, en dat 
hetgeen hij zeggen zal als getuigenis tegen hem mocht ge-
bruikt worden. De opgaaf van den gevangene zal dan op-
geschreven worden, woord voor woord, in zoo verre als de-
zelve be trekking heeft tot de beschuldiging; en na hem te 
zijn voorgelezen, zal dezelve door hem onderteekend worden, 
zoo hij dezelve wil onderteekenen, zoo ook door den magis-
traat, en ten minste door een ander persoon daarbij tegen-
woordig; zoodanige schriftelijke verklaring zal zijn overeen-
komstig vorm D, bevat in de schedule gehecht aan dit hoofd-
stuk. De verklaring kan bij eenige terechtstelling van den 
persoon die dezelve maakt zonder eenig ander bewijs dan het 
produceeren daarvan overgelegd worden, tenzij het door be-
schuldigde bewezen wordt dat hij zoodanige verklaring niet 
heeft gemaakt, of dat de handteekening of merken van per-

J 
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sonen niet in werkelijkheid de handteekening of merken zijn 
van de personen die zij voorgeven te zijn. 

Committeeren tot 41.-W anneer het aan den magistraat blijken zal dat er 
Terechtstelling. genoegzame grond is om eenig persoon, die voor hem ge-

bracht werd, wegens de misdaad of het wanbedrijf waarvan 
hij beschuldigd staat in gevangenis te plaatsen om zijne 
terechtstelling te ondergaan, zoo zal de magistraat eenen last
brief verleenen om hem in de eene of andere gevangenis in 
het district, in welk gezegde magistraat jurisdictie hebben 
zal, aan te houden, om daar te worden bewaard totdat hij 
voor gezegde misdaad ter terechtstelling zal worden gebracht, 
of totdat hij volgens de voorzieningen der wet zal z1jn ont
slagen, welke lastbrief de misdaad of het wanbedrijf, waar
mede de gevangene beschuldigd is, duidelijk zal moeten ver
melden, en zal ingericht worden overeenkomstig vorm E, 
bevat in de schedule gehecht aan dit hoofdstuk.* 

Lastbrief ter Ge- 42.-In iedere zaak waarin eenig persoon beschuldigd 
vangenzetting. van eenige misdaad of wanbedrijf zal zijn gevangen genomen, 

en gebra,cht zal worden voor eenigen magistraat van eenig 
district, anders dan dat waarin zulke misdaad of wanbedrijf 
zal zijn gepleegd, en waar zoodanige magistraat reden zien 
zal zulken persoon in hechtenis te zetten, hetzij tot verder 
onderzoek of om terecht gesteld te worden, zal het wettig 
zijn voor zulk eenen magistraat eenen lastbrief te geven tot 
in bewaring zetten van zulken persoon in de eene of andere 

1 
gevangenis in het district, waarin de misdaad gezegd wordt · 
te hebben plaats gevonden, of in 't gevangenhuis van de af
deeling waarin zulke magistraat jurisdictie heeft. 

Aanhouden van 43.-En daar aan het publieke recht in menig geval kan 
Getuigen. worden te kort gedaan, door het vertrek nit het district of 

anderszins, van getuigen die als zoodanig zullen zijn gehoord 
in 't voorloopig onderzoek genomen voor de inhechtenis
stelling der overtreders, ter terechtstelling voor de hoven van 
crimineele jurisdictie binnen het district: zoo zal iedere magis
traat voor wien eenig voorloopig onderzoek heeft plaats ge
vonden, gerechtigd zijn eenig getuige te gelasten, hetzij aileen 
of gesamenlijk met een of twee gegoede borgen, naar genoegen 
van den gezegden magistraat, om eene verbintenis aan te 
gaan, overeenkomstig vorm F, bevat in de schedule gehecht 
aan dit hoofdstuk, onder voorwaarde dat gezegde getuige 
ten eenigen tijde binnen zes maanden, van dien datum af 
gere~end, verschijnen zal, en getuigenis geven b~j de terecht
stelhng van gemelde zaak, daartoe gedagvaard geworden 
zijnde op eene zekere plaats door zulken getuige te worden 
benoemd; en indien eenig getuige, welke aldus gelast werd 
eene zoodanige verbintenis in te gaan, weigeren of in ge
breke blijven zal aldus te doen, zal het voor gemelden magistraat 

* Voor bet geval van krankzinnige beschuldigden zie Artikel 8 van Hoofd
stuk XCIV (Over Krankzinnigen en Zieke Armen.) 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



HOOFD. VIII.) CRil\HNEELE RECHTSPLEGING. 139 

geoorloofd zijn om den getuige, die dus geweigerd heeft of 
in gebreke gebleven zal zijn, in de gevangenis te plaatsen 
en te bewaren totdat zulke verbintenis zal zijn ingegaan als 
hiervoren gemeld. 

44.-W aar er geene genoegzame gronden blijken te zijn om ?itstel van Onder

den gevangene terstond voor zijne terechtstelling in hechtenis zoek. 

te stellen of hem te ontslaan, en het den magistraat blijken zal 
dat waarschijnlijk verder getuigenis kan worden verkregen, kan 
de magistraat eenen lastbrief geven, overeenkomstig vorm G, 
bevat in de schedule gehecht aan dit hoofdstuk, hem tot 
verder onderzoek in hechtenis te bewaren; zulke inhechtenis-
plaatsing tot verder onderzoek kan, indien noodig, meer dan 
eens plaats vinden, wanneer daartoe voor den magistraat ge-
noegzame grond schijnt te bestaan, welke grond in den last-
brief tot wederbewaring za1 vermeld worden, en iedere last-
brief ter gevangenzetting tot verder onderzoek zal den tijd 
vermelden wanneer de gevangene weder tot dien einde voor 
den magistraat zal worden gebracht; mits echter geen be-
schuldigde voor langer dan drie maanden in hechtenis zal 
gehouden worden zonder tot terechtstelling gecommitteerd 
te worden, tenzij op schriftelijke order of toestemming van 
den Staatsprocureur. 

45.-Een gevangene gedurende het voorloopig onderzoek, BezoekenaanGe

of daarna voor zijne terechtstelling, zal toegelaten worden vangenen. 

door zijne vrienden of rechtsgeleerden te worden bezocht, 
onderworpen aan zoodanige bepalingen en voorzieningen als 
de magistraat mocht noodig achten, onder wiens toezicht het 
gevangenhuis gelegen is. 

46.-Een gevangene zal bij rechten mogen eischen dat Pl~itbezorger en 

I · b · · h 1 1 d I getmge voor Ge-een p ert ezorger tot zun u p toege a ten wor e, zoo ang vangene. 

het voorloopig onderzoek duurt, en dat eenige getuige door 
hem aangeboden zal verhoord worden. 

47.-Het zal de plicht zijn van den magistraat die het Schouwing. 

voorloopig onderzoek bestuurt, om eenige plaatselijke schou-
wing te doen, welke de bijzondere omstandigheden van de 
zaak mochten noodzakelijk maken; en in geval van moord 
of doodslag en van gevaarlijke wonden, of ander leed aan 
den persoon van eenig mensch, zal hij het doode lichaam of 
den gewonden of beschuldigden persoon doen bezichtigen door 
eenen behoorlijk geadmitteerden geneeskundige, indien zulk 
een kan worden bekomen, die een schriftelijke rapport van 
zijne . bevindingen zal opstellen, en na het onderteekend te 
hebben, aan den magistraat overhandigen.* 

48.-De magistraat die het voorloopig onderzoek bestuurt Inventaris, enz. 

zal van aile geschriften en andere artikels door de getuigen 
voorgebracht, en welke waarschijnlijk bij de terechtstelling 

* Zie ook Artikel 12 van Hoofdstuk X (De wet over Veldcornetten.) Voor de 
toelage gfmoten door ambtenaren voor het houden van lijkschouwingen zio Artikel4 
van Hoof<lstuk I.XXIV (Over toelagen aan zekere personen.) 
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zullen te pas komen, eenen inventaris doen opmaken, en 
met een "label" of opschrift daaraan gehecht, verzegelen of 
anders merken in tegenwoordigheid van den persoon die de
zelve heeft voorgebracht, zoodat dezelve bij de terechtstelling 
kunnen worden herkend, en zal dezelve onder veilige bewaring 
doen stellen tot dien tijd toe, om dan te worden vertoond. 

Bijzondere Assis- 49.-De Staatsprocureur, indien hij het goed vindt, zal 
tentie. persoonlijk bij eenig voorloopig onderzoek, begonnen door of 

voor eenigen magistraat, mogen assisteeren of anderszins eenig 
ander persoon van zijnentwege speciaal afvaardigen om daar
bij tegenwoordig te zijn en te helpen. 

Huisdoorzoeldng. 50.-Eenig magistraat zal op eene informatie, onder eede 
bevestigd, aan hem door den Staatsprocureur toegezonden, 
of op de informatie van eenig persoon, onder eede voor zulk 
een magistraat verklaard, dat er reden is te veronderstellen 
dat gestolene goederen verborgen zijn in eenige plaats binnen 
de jurisdictie van den magistraat aan wieri de informatie is 
toegezonden, of voor wien de informatie is gemaakt, door 
lastbrief, onder zijne handteekening gegeven, zulke plaats. 
gedurende den dag mogen doen visiteeren en . doorzoeken; 
zullende de lastbrief zooveel mogelijk zijn overeenkomstig 
vorm H, bevat in de schedule gehecht aan dit hoofdstuk.* 

Verzemling der 51.-Waar er een voorloopig onderzoek door eenjgen 
Stukke~ · · mag1straat gehouden is, zal zulk magistraat onverwJjld de 

stukken aan den Staatsprocureur afgeven of overzenden ter 
zijner consideratie. . 

Instructies van 52.-N a de stukken van het voorloopig onderzoek, die 
.Staatsprocureur. h 11 " d h bb ' k aan . em zu en ZlJn toegezon en, te e en overgez1en, ~an 

de Staatsprocureur gelasten, dat de gevangene of dadelijk 
ontslagen worde, of dat een verder onderzoek plaats vinden 
zal; of anders zal hij zulke maatregelen nemen en zoodanige 
bevelen geven als noodig zijn mogen om den gevangene te 
doen terecht .staan voor zulk bevoegd hof van district of 
plaats binnen welke de misdaad gepleegd was, als het mcest 
bevorderlijk zijn zal voor den loop des rechts en de behoor
lijke uitvoering der wetten. ** 

Lrtsthrief tegen 53.-In eenig geval waarin de stukken van een voor-Ontslngtlne. l . 
oop1g onderzoek, als hiervoren gemeld, aan den Staatsprocu-

reur zullen zijn overgezonden, en waar de beschuldigde partij 
alrede door den magistraat zal zijn ontslagen, zal de Staats
procureur bevoegd zijn, zoude hij zulks goedvinden, bij eenig 
competent gerechtshof of rechter aanzoek te doen om eenen 
last.brief, ten einde de beschuldigde partij op nieuw in hech
tel!-lS te nemen, om tot zijne terechtstelling te worden bewaard; 
en op zoodanig aanzoek zal gezegd hof of rechter zulke orders 
uitvaardigen als naar rechten zal behooren gedaan te worden. 

* Zie ook Artikel 58 van Hoofdstuk XI (Over Policie-Constabels) en den 
Bladwijzer onder het woord "Huisdoorzoeking." 

** Zie Artikel 57 van dit Hoofdstuk en aanmerking daarop. 
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54.-De magistraat van eenig district zal en kan wettig- LastbrieftotVer
lijk op eene applicatie tot dat einde door den Staatsprocureur voeren. 
onderteekend, eenen last brief verleenen tot het vervoeren van 
eenig persoon die uit kracht van eenen wettigen last brief be-
waard zal zijn in het gevangenhuis van zulk district op eene 
crimineele beschuldiging, naar het gevangenhuis van .eenige 
andere afdeeling, in de applicatie vermeld, om daarin tot 
verder onderzoek of ter terechtstelling te worden bewaard, 
of tot zijn ontslag, of tot dat hij weder verplaatst zal worden 
overeenkomstig de wet; zullende de last brief zijn overeenkomstig 
vorm I bevat in de $chedule gehecht aan dit hoofdstuk. * 

55.-Elk gevangene zal gerechtigd zijn op schriftelijke Kopien clerStuk
aanvrage bij den Staatsprocureur tot eene kopie van de stuk- ken. 
ken en getuigenis afgelegd bij het voorloopig onderzoek, mits 
aanzoek gedaan wordt binnen eenen redelijken tijd voor de 
zitting van het rondgaand gerechtshof, en mits de kosten 
van kopieeren tegen negen pence per honderd woorden aan den 
Staatsprocureur gezonden worden tegelijkertijd met de aanvrage. 
. 56.-I~ iedere .z~ak waa~. een per~oon .~ot terechts~elling b~~te van IJast-

In hechtmus gesteld 1s, zal hlJ gerecht1gd zun eene kop1e con- · 
form van den lastbrief, onterteekend door den beambte die 
den lasbrief in zijn bezit heeft, of den tronkbewaarder waar 
hij in gevangenis is, te vragen, die onderhevig zijn zal aan 
een boete van eene som niet te boven gaande vijftien ponden 
sterling, bij wanbetaling te vervangen door eene gevangenis
straf niet te boven gaande drie maanden, indien hij weigert 
dezelve binnen zes uren nadat dezelve door den gevangene 
of zijn agent zal zijn gevraagd, te geven. 

57.-Indien de Staatsprocureur beschouwt dat eene zaak verwijzing van 
waariri een voorloopig onderzoek gehouden is, behoort beslist Zaak. 
te worden door het hof van landdrost of van landdrost en 
heemraden, zal · hij de zaak verwijzen om behandeld te worden 
voor zoodanig lager hof. In geval de zaak verwezen wordt 
naar het landdrosthof zal het niet noodig wezen voor den 
landdrost om getuigen wederom te hooren, die vroegere ver-
ldaringen afgelegd hebben in tegenwoordigheid van hem en 
den gevangene bij het voorloopig onderzoek, maar het zal ge-
noegzaam zijn om de verklaringen vroeger afgelegd voor te 
lezen; zullende het echter den beschuldigde vrijstaan om te 
verzoeken dat een of meer der alreeds gehoorde getuigen 

. wederom ~ullen VO()rg~bracht en gehoord worden. Maar indien 
de getuige zijne verklaring niet in tegenwoordigheid van 
landdrost en gevangene afgelegd had zal zoodanige getuige 
wederom moeten gedagvaard en opgeroepen worden om ge
tuigenis te geven alsof hij nooit eene verklaring afgelegd 
had bij het voorloopig onderzoek.** 

. * ,Y oor het bE)drag genoten voor vei:voer van Crimineele Gevangenen zie. 
Art1kel 0 van Hoofdstuk LXXIV (Over Toelagen aan zekere personen.) 

"'* Zie ook Artikel 16 (A) van Hoofdstuk IV (De wet betrekkelijk de Lagere 
Gerechtshoven.) 
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AFDEELING IV .--;BORGTOCHT. 

Wanneer toege- 58.-Totdat de lastbrief ter inhechtenisplaatsing tot de 
staan. terechtstelling uitgemaakt is, kan geen gevangene op out

slag onder borgtocht aanspraak maken, dat is, wanneer zoo
danige misdaad van eenen groven of hoogeren graad van 
1nisdadigheid is, of onder verzwarende omstandigheden, of
schoon dan ook de misdaad waarvan hij beschuldigd is onder 
een borgtochtelijk wanbedrijf kan worden gerekend; maar het 
zal aan de discretie van den magistraat gelaten worden eenen 
gevangene onder borgtocht te ontslaan die van eenen borg~ 
tochtelijken misdaad beschuldigd is, voordat het voorloopig 
onderzoek ten einde geloopen zal zijn. 

In geval van niet 59.-Iedere gevangene tot terechtstelling in hechtenis ge-
KapitaleMisdaden stel4 voor geene kapitale of hoofdmisdaden, is gerechtigdt 

zoodra de lastbrief uitgemaakt is, onder borgtocht te worden 
losgelaten. 

Mondeling aan- 60.-Te dien einde zal de gevangene ten tijde van zijne 
zoektotborgtocht. inhechtenisplaatsing om te worden terechtgesteld, mondeling 

bij den magistraat die den lastbrief verleend heeft, aanzoek 
mogen doen om terstond onder borgtocht ontslagen te worden. 

Aanzoek in Ge- 61.-Ten eenigen tijde nadat de lastbrief ter terecht-
schrifte, enz. stelling zal zijn verleend, zal de gevangene in geschrift aan 

den magistraat, welke den lastbrief verleende, aanvraag mogen 
doen, of anders bij den magistraat in wiens district hij zich 
in de gevangenis bevindt, of bij eenig hooger hof of eenig 
rechter daarvan, om onder borgtocht ontslagen te worden; 
maar wanneer de lastbrief verleend was door een hooger hofr 
of eenigen rechter daarvan, zal zoodanig aanzoek om trent 
de borgtocht alleenlijk kunnen worden gedaan bij gezegd 
hooger hof of gezegden rechter. Elk zoodanig geschreven 
aanzoek omtrent de borgtocht zal in den vorm van ·eene 
memorie moeten zijn, en vergezeld van een afschrift van den 
lastbrief of eene beeedigde verklaring dat een afschrift is ge
weigerd geworden. 

Binnen welken tijd 62.-Ieder magistraat bij wien aanzoek gedaan wordt om 
toe te staan en d b t ht t 1 t · d 1 b' Bedrag. ' on er org oc on s agen e wor en, za.11 1nnen zes uren7 

nadat zulke aanvraag is· gedaan, besluiten of de misdaad ge
voegelijk onder borgtocht gebracht kan worden; en indien 
zoo, dan het bedrag van de te geven borgtocht wijzigen1 en 
daarin nalatig zijnde zal hij onderworpen zijn aan eene . boete 
niet te boven gaande de som van vijftig ponden sterling. 

Bepaling van 63.-In de bepaling, of de misdaad waarvoor de gevan-
Misdaad. gene in hechtenis gesteld werd, onder borgtocht kan genomen 

worden of niet, zal de magistraat de beschuldiging nemenr 
zoo als hij dezelve in den lastbrief tot inhechtenisneming 
zal gemeld vinden. 
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64.-Eenig Rondgaand of het Hoog Gerechtshof, of eenig MachtderHoogere 

d l h h h bb b ht t l Gerechtshoven. rechter aarvan, za et rec t e en orgtoc ever eenen 
1n alle zaken hoegenaamd, hetzij hoofdmisdaden of niet. 

65.-In zaken, waar er een twijfel kan ontstaan omtrent Waar Mis.daad 

d h ed . h . d d . h k nog onzeker IS. den graad en e o an1g e1 er m1sdaad door et onze ere 
gevolg der gepleegde daad, als in het geval van eene wond 
waarvan men niet vooruitzeggen kan of de lijder sterven of 
herstellen zal, kan iedere rechter of magistraat, bij wien aan-
zoek om onder borgtocht losgelaten te worden, gedaan wordt, 
zulks weigeren tot tijd en wijle aile gevaar voor het hwen 
van den lijder voorbij is. 

66.-De bepaling van het bedrag der borgtocht zal in elk Geene overdre
geval aan de discretie van den rechter of magistraat, bij wien vene Borgtocht. 

het aanzoek om onder borg ontslagen te worden zal zijn ge-
daan, gelaten worden, mits dat geene overdrevene borgtocht 
van iemand zal worden gevorderd. 

67.-In elke zaak waarin een gevangene zich door de Hooger Beroep. 

handelwijze van eenen magistraat beschouwt verongelijkt te 
zijn, door hem onwettiglijk naar het gevangenhuis verwezen 
te hebben, of geweigerd te hebben hem onder borgtocht te 
ontslaan, of door van hem eene overdrevene borgtocht te 
hebben geeischt, zal zulk gevangene zich mogen vervoegen 
bij het Rondgaand Gerechtshof of eenig hooger hof of rechter 
in kamers. 

68 .. -De borgtocht die door den magistraat genomen zal Discretie aan-

d l .. f d 11 f d gaande Borgtocht. wor en, za z:gn o van en gevangene a een o van en ge-
vangene en een of meer borgen naar de discretie van den 
magistraat, overeenkomstig den aard en omstandigheden der 
zaak, en de voorwaarde van zulk eene borgacte zal zijn dat de 
gevangene verschijnen en antwoord geven zal op eenige be-
schuldiging die tegen hem gebracht zal worden, in eenig 
bevoegd gerechtshof voor de misdaad of het wanbedrijf, waar-
mede hij beschuldigd is, ten eenigen tijde binnen den tijd van 
negen maanden van dato, en dat hij de beschuldiging en dag-
vaarding daarop betrekkelijk aann~men zal op eenige plaats 
d~or hem te benoemen en daarin vermeld; en .de borgacte zal 
z:gn naar het voorbeeld van vorm K, bevat in de schedule 
gehecht aan dit hoofdstuk. 

AFDEELING V.-DAGVAARDING VOOR RONDGAAND GERECHTSHOF. 

69.-De manier van oproeping van eenig persoon om Wijze van Dag

zichz~lve te verdedigen tegen eene crimineele beschuldiging vaarden. 

zal z:gn door eene dagvaarding door den Staatsprocureur. of 
door den privaten vervolger, of door zijnen procureur uitge-
nomen, en onderteekend door den registrateur van het hof; 
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en die zal, zoo na mogelijk, zijn naar het voorbeeld van 
vorm L, bevat in de schedule gehecht aan dit hoofdstuk. 

Afleveri:ng aan 70.-De aanklager zal aan den baljuw van het district 
Baljuw. alwaar zoodanige zaak zal terechtgesteld worden, afieveren of 

doen afieveren de origineele dagvaarding en acte van beschul
diging, hierin later vermeld, alsmede eene ware kopie van 
gezegde dagvaarding en acte van beschuldiging, om aan den 
beschuldigde afgegeven te worden, en indien er meer dan 
een beschuldigde in zoodanige acte van beschuldiging zal 
genoemd worden, dan zal er eene kopie van de dagvaarding 
en acte van beschuldiging aan iederen persoon daarin genoemd 
afgeleverd worden. En wanneer zoodanige vervolging plaats 
vindt ter instantie van eenen privaten persoon, dan zal hij 
of zijn procureur aan den baljuw vooraf de noodige kosten 
deponeeren die hem volgens tarief in civiele zaken toekomen 
voor exploiteeren van, en relateeren op zoodanige dagvaarding. 

Diane~ van Dag- 71.-De baljuw zal zoo spoedig mogelijk na ontvangst 
vaard1ng op Be-d h d d d' b h ld' . schuldigde. oor em van e agvaar 1ng en acte van esc u 1g1ng, en 

ten minste acht dagen voor den tijd van de zitting van het 
hof daarin vermeld, zelve of door zijnen wettigen plaatsver
vanger, eene kopie van de dagvaarding en van de acte van 
beschuldiging aan en op den beschuldigde exploiteeren en 
afieveren, en aan hem den aard. f:n den inhoud daarvan ex
pliceeren. 

Di?nen inafwezig- 72.-Wanneer de beschuldigde niet gevonden kan worden, 
h~Id van Beschul- dan zal de balJ'uw of ziin wettiae plaatsvervanger eene kopie tllgde. OJ o 

va:n. de dagvaarding en de acte van beschuldiging aan igmand 
van zijn huisgezin, aan zijn woonhuis afgeven; of indien die 
niet gevonden zal worden, dan zal hij dezelve aan de voor
deur van het laatstbekende woonhuis van den beschuldigde 
aanplakken; of in geval de beschuldigde onder borgtocht uit 
hechtenis ontslagen mocht z~jn en in de borgacte eene plaats 
bepaald heeft alwaar zoodanige dagvaarding en acte van be
schuldiging afgegeven en geexploiteerd moeten worden, dan 
moet de baljuw of zijn plaatsvervanger de kopieen derzelven 
aan zulke plaats laten en de wijze van exploiteeren derzelven 
aan het hof relateeren. 

Ke;nnisgevin~-yan 73.-Ingeval iemand beschuldigd met eenige n1isdaad vonge overtu1g1ng. . . 
vroeger veroordeeld werd voor eene geluksoortige misdaad, 
zal het aan den aanklager veroorloofd zijn om aan hem kennis 
te geven, · dat in geval h~j schuldig gevonden wordt aan de 
misdaad hem ten laste gelegd het vroegere vonnis tegen hem 
bewezen zal worden tot vermeerdering van straf. De kennis
geving zal op den beschuldigde gediend worden minstens 
acht dagen voor de zitting van het hof, en, indien mogelijk, 
tegelijkertijd met de kopie der dagvaarding en de acte van 
beschuldiging, en zal zijn, zooverre mogelijk, overeenkomstig 
vorm M, bevat in de schedule gehecht aan dit hoofdstuk. 
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AFDEELING VI.-DE ACTE VAN BESCHULDIGING. 

74.-Alle crimineele vervolging in het rondgaand gerechts- Vorm van Acte. 
hof zal wezen op de acte van beschuldiging, die, zoo verre 
het mogelijk is, zal uitgemaakt worden naar den vorm N, 
bevat in de schedule aan dit hoofdstuk gehecht. 

75.-Elke acte van beschuldiging moet onderteekend wor- Wie dezelvemoet 
den door den Staatsprocureur of door den privaten vervolger, onderteekenen. 
naar de omstandigheden, of door een der procureurs of advoca-
ten, behoorlijk geadmitteerd door het hof, en daartoe gequali-
ficeerd zijnde door eene procuratie van zoodanigen privaten 
vervolger, dewelke aan den registrateur van het hof zal 
moeten ingeleverd worden voor het dienen van zoodanige 
zaak; en wanneer de vervolging geschiedt ter instantie van 
eenen privaten persoon, dan moeten zijn naam, toenamen, 
woonplaats en nering met zekerheid en nauwkeurigheid be-
schreven worden. 

76~-Het zal vrijstaan aan den Staatsprocureur of pr~vaten ~eerdereMisdaden 
vervolger om meer dan eene misdaad in eene en dezelfde m eene Acte. 
acte van beschuldiging in te sluiten, mits elke misdaad in 
eene afzonderlijke afdeeling dier acte wordt ten laste gelegd: 
mits in eene acte van beschuldiging voor moord geen andere 
misdaad in dezelfde acte van beschuldiging mag begrepen 
worden, doch zal het altijd aan het hof vrijstaan om te ge-
lasten dat eerst eene afdeeling der acte van beschuldiging in 
behandeling genomen zal worden en dan eene andere, juist 
also£ de misdaden in afzonderlijke acten van beschuldiging 
waren ten laste gelegd. 

77.-Twee of meer personen kunnen beschuldigd worden Meerd.ere Beschul
in eene acte van beschuldiging wegens misdaden die ontstaan digden ineenActe. 
uit dezelfde daad of nalatigheid, ofschoon de partijen deel-
nemende in dezelfde daad of nalatigheid schuldig zijn aan 
verschillende misdaden; maar het is niet geoorloofd om in 
eene acte van beschuldiging meerdere personen te beschuldigen 
van misdaden die niet in zoodanige betrekking staan. 

78 W d kl · k h 'd k t lk Alternative Be-. .- anneer e aan ager 1n onze er m ver eer · we e schuldigingen. 
~1sdaad de feiten tegen eenen beschuldigde ten laste gelegd 
n1tmaken, kan hij in afzonderlijke afdeelingen der acte van 
bes?huldiging den beschuldigde in het alternatief van ver-
schlllende misdaden op dezelfde feiten beschuldigen. 

79.-Elk afdeeling eener acte van beschuldiging zal be- Buzonderheden te 
tt h l ·· · d' ··· b t melden -Amende-Va en, en et za genoegzaam z:un 1n 1en z:u eva , eene ment. · 

stelling dat de beschu:ldigde gepleegd heeft de misdaad daarin 
ges~eld, zonder eenige technische uitdrukkingen te bezigen 
ot 1ets te beweeren dat niet bewezen moet worden . 

. Zoodanige stelling kan zijn in de woorden der wetsbe
pahng die eene misdaad beschrijft of bepaalt of in eenige 
andere bewoordingen die genoegzaam aan den beschuldigde 
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te kennen geven waaarvan hij beschuldigd staat, en referte 
kan gemaakt worden naar het artikel der wetsbepaling. 

Elke afdeeling der acte van. beschu~diging zal zoodanige 
bijzonderheden der beweerde m1sdaad 1nhouden als genoeg
zaam zijn zal om redelijke kennis aan den beschuldigde te 
geven van de misdaad hem ten laste gelegd, mits de afwezig-· 
heid of ongenoegzaamheid der bijzonderheden niet de acte 
zal tot niet maken, maar het zal het hof vrijstaan om een amen
dement of verdere bijzonderheden te gelasten. 

Onkunstmatige 80.-Indien de acte van beschuldiging is opgesteld dat 
Acten. zij niet kan verbeterd worden zonder den beschuldigde in 

zijne. verdediging te benadeelen, zal het hof de acte van be
schuldiging kunnen vernietigen en de beschuldigde van de· 
instantie ontslaan. 

Vormingevalvan 81.-Eene acte van beschuldiging voor moord of straf-
Moord en Manslag. bare manslag moet zooverre doenlijk vermelden de wijze 

waarop, en het voorwerp waarmede, de dood van den over-· 
ledene veroorzaakt werd; echter zal dezelve niet als onvolledig 
of ongenoegzaam be~chouwd worden door dater een verschil 
dienaangaande bestaat tusschen de beweeringen daarin hevat 
Pn het geleverde bewijs, indien het hof van oordeel is dat 
zoodanig verschil niet den beschuldigde benadeelt of in zijne 
verdediging belemmert of stremt. In de acte van beschuldiging 
van moord zal het genoegzaam zijn te stellen dat de be
schuldigde den overledene vermoord heeft; en in eene acte 
van beschuldiging voor strafbare manslag zal het genoegzaam 
zijn te stellen dat de beschuldigde onwettiglijk den overledene 
gedood heeft. 

Datum te melden. 82.-De acte van beschuldiging moet zoo na mogelijk 
melden den dag der maand en · het jaar wanneer de misdaad 
beweerd wordt gepleegd te zijn; maar een verschil tusschen 
den datum in de acte van beschuldiging genoemd, en in het. 
geleverde bewijs is niet van belang tenzij de tijd van de kern 
of het bestanddeel (essence) der misdaad is. 

Plaats temelden. 83.-De acte van beschuldiging moet melden wa:ar de 
beweerde misdaad gepleegd werd, maar een verschil tusschen 
de plaats in de acte van beschuldiging genoemd en in het 
geleverde bewijs is niet van belang, mits het nit de getuige
nis blijkt dat de misdaad gedaan werd binnen de jurisdictie 
van het hof. 

Defensie "Alibi." 84.-In geval de beschuldigde zich bedient van de defensie 
van afwezigheid (gewoonlijk genoemd een "alibi") zal het hof 
op verzoek van den beschuldigde de prosecutie kunnen ver
plichten zich te houden bij den tijd en plaats in de acte van 
beschuldiging genoemd, of zoodanig andere order maken als 
het billijk mocht oordeelen naar de omstandigheden der zaak. 

Beschrijving- van 85.-In eene acte van beschuldiging voor het namaken, 
Document. gebruik maken van, of eenig andere misdaad betrekkelijk 

een schriftelijk document, zal het genoogzaam zijn om eene 
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beschrijving van het document te geven door de algemeene 
strekking ervan te geven, of door het te noemen bij den 
naam waaronder het gewoonlijk bekend is, zonder een kopie 
of "facsimile" er van in de acte van beschuldiging te geven. 

86.-In alle andere gevallen waar het noodig mocht ziin ~lgemeene strek-
. b . . . b h ld' . kv k1ngvanDocument om een1ge eweenng 1n een1ge acte van esc u 1g1ng te rna en slechts te malden. 

aangaande een document, hetzij geheel of gedeeltelijk in ge-
schrifte of gedrukt, of in cijfers, zal het genoegzaam zijn om 
zoodanig document te beschrijven door of de algemeene strek-
king er van te geven, of het te noemen bij den naam waar-
onder het gewoonlijk bekend is, zonder een kopie of "facsimile" 
er van in de acte van beschuldiging te geven. 

87.-In eenige acte van beschuldiging voor eenige mis- Melding van be-
. .. drogenpersoon on-

daad betreffende een1g document, hetz:g voor het namaken of noodig. 

gebruik maken daarvan als anderszins, of voor diefstal door 
mid del van valsche voorwendselen, zal het genoegzaam. zijn 
om te stellen dat de beschuldigde de daad deed met bedoeling 
om te bedriegen, zonder te stellen dat de beschuldigde be-
doeling had om eenig bepaald persoon te bedriegen ; en bij 
terechtstelling voor eenige misdaad hierin voornoemd, zal 
het niet noodig zijn te bewijzen eene bedoeling aan den kant 
van den beschuldigde om eenen bepaalden persoon te be-
driegen, maar het zal genoegzaam zijn te bewijzen dat de 
beschuldigde de misdaad deed met de bedoeling om te be-
driegen. 

88.-In eene acte van beschuldiging voor diefstal zal het Datums vanDief-
. · ll d d d l stal. genoegzaam z:gn om te ste en at e goe eren gesto en waren 

tusschen twee opgegevene datums, en bewijs kan geleverd 
worden dat de goederen tusschen die twee datums gestolen 
waren. 

89.-W anneer het noodig mocht zijn in eenige acte van Besch.rUving van 

b · h ld' · · b · t k d · ld Geld of Banlmoot. esc u 1g1ng een1ge ewenng e rna en aangaan e een1g ge 
of banknoot, zal het genoegzaam zijn om zoodanig geld of 
banknoot te· beschrijven als een zeker bedrag geld, zonder 
eenig bijzonder muntstuk of banknoot aan te duiden; en zoo-
danige bewering zal als voldoende bewezen beschouwd worden, 
ofschoon de bijzondere muntstukken of banknoten niet bewezen 
zijn; en in alle gevallen van diefstal van geld of banknoten 
door middel van verduistering, of door middel van valsche 
voorwendselen, zal het genoegzaam zijn te stellen en te be-
wijzen dat de beschuldigde een zekere som gelds genomen 
heeft, zonder aan te duiden nit welke muntstukken of bank-
noten het bedrag opgemaakt is, en zonder in aanmerking te 
nemen dat een zeker gedeelte van de muntstukken of bank-
noten verantwoord werd. 

90.-Wanneer in. eenige terechtstelling op eene acte van Verbetering van Acte van Beschul-
beschuldiging voor eenige misdaad er een verschil ontstaat diging. 
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tnsschen de bewering in zoodanige acte van beschuldiging 
en in het geleverde bewijs :-

(A). Ten aanzien van den naam van het district, dorp, 
municipaliteit, veldcornetschap of plaats daarin 
genoemd; 

(B). Of ten aanzien van den naam of bes~hrijving van 
eenig persoon of personen, of van eenrge vennoot
schap, compagnie of zedelijk lichaam vermeld (als 
eigenaar of eigenaars te zijn, of in het bezit te zijn 
van eenig eigendom waarop de misdaad gedaan is); 

(c). Of ten aanzien van den naam van eenig persoon of 
personen, of vennootschap, compagnie of zedelijk 
lichaam beweerd door de misdaad benadeeld te zijn 
of wier benadeeling bedoeld werd ; 

(n). Of ten aanzien van den naam of voornaam of beide 
naam en voornaam, of eenige andere beschrijving 
van eenig persoon of person en daarin genoemd; 

(E). Of ten aanzien van den naam of beschrijving van 
eenig voorwerp of ding daarin genoemd; 

(F). Of ten aanzien van het eigendom of bezitrecht van 
eenig oigendom daarin genoemd; 

(G). Of ten aanzien van de be naming der misdaad; 

zal het hof, indien het beschouwt dat zoodanig verschil niet 
van materieel belang in de zaak is, of dat de beschuldigde 
niet daardoor in zijne verdediging benadeeld kan worden, 
kunnen gelasten dat de acte van beschuldiging geamendeerd 
zal worden volgens het bewijs, op zoodanige voorwaarden 
betrekkelijk uitstel of behandeling der zaak voor denzelfden of 
eenen anderen jury als het hof billijk mocht oordeelen, en na 
zoodanig amendement zal de terechtstelling voortgaan in aile 
opzichten wat betreft onderhevigheid van getuigen aan mein
eed als anderszins, alsof geen zoodanig amendement gemaakt 
ware. 

AFDEELING VII.-OVE]l DE GETUIGEN. 

Vorm van Dag- ~1.-~e m.an~er van oproeping .. van eenige pers~nen als 
vaardingop Getui .. geturgen 1n cnmrneele zaken zal ZlJn door dagvaardrng, ge
gen. teekend door de personen bevoegd . en verplicht om dagvaar

dingen op beschuldigden te onderteekenen, en zal ingericht 
worden naar het voorbeeld van vorm 0, bevat in de schedule 
gehecht aan dit hoofdstuk. 

Dagvaarding op 92.-In aile crimineele zaken gebr;:tcht voor eenig rond-
9-e.tu!g~ buiten gaand hof voor eenig district kan eene dagvaarding uitgeno-
1urlsdiCtie. . 

men worden om eenrg persoon binnen den Staat te dagvaarden 
om getuigenis te geven, ofschoon de persoon woonachtig is 
of zich bevindt buiten de jurisdictie van zoodanig hof. De 
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dagvaarding zal per geregistreerden brief of anders verzonden 
'worden naar den baljuw of zijnen plaatsvervanger van het 
district waar de persoon woonachtig is of , zich bevindt, en 
zoodanig baljuw of · zijn plaatsvervanger zal de dagvaarding 
exploiteeren op gewone wijze en zijn relaas opzenden naar 
den registrateur van het hof waar de zaak dienen zal, en 
het relaas zal prima facie getuigenis wezen dat de dagvaar
ding gediend is zooals daarin vermeld, en de dagvaarding zoo 
gediend, zal hetzelfde e~ect en geyol.g ~e?ben alsof de per
soon gedagvaard werd b1nnen de JUnsdlCtle van het hof. * 

93.-De namen en voornamen, benevens de woonplaats van ~ereischten tot 

ieder der getuigen zullen zoo veel mogelijk ten voile in de dag- Dlenen. 

vaarding ingevuld worden, zoodat de baljuw of zijn plaats-
vervanger hen gemakkelijk zal kunnen vinden. En de aan-
klager zal met het origineel zoo veel kopien van elke dag-
vaarding als er getuigen in dezelve genoemd zijn, aan den 
baljuw overhandigen, om op zoodanige getuigen te worden 
geexploiteerd, en wanneer de aanklager een privaat persoon 
is, dan zal hij de noodige kosten, volgens tarief, in handen 
van den baljuw deponeeren. 

AFDEELING VIII.-VAN DEN .JURY. 

94.--Het zal de plicht zijn van den landdrost in ieder Opmaken van 
.J • • • d d J · lk · b h l .Jury-list en Jury-'J.lStrlCt, om 1n e maan anuan van e Jaar, met e up boek. 

van de verschillende veldcornetten der wijken, en der leden 
van den Volksraad van het district, eene alphabetische liist 
uit te maken van niet minder dan negentig personen, die, 
v9lgens dit hoofdstuk gequalificeerd zijn om als jurymannen 
te dienen, en de namen en woonplaatsen van zulke personen 
in een boek genaamd "Het Juryboek," in te schrijven, en dat 
boek aan den registrateur van het hof in zijn district af te 
geven. 

95.-Eene kopie van gezegde lijst zal voor de deur van .. Publica tie van 

het landdrostkantoor aangeplakt worden gedurende den tiid LlJst. 

van eene maand, en kennis daarvan gegeven worden in de 
Gou'Cernernents-Courant, ten einde ieder persoon daarin vor-
~eld, die vermoedt gronden ter verschooning voor den jury-
dlenst te hebben, dezelven binnen dien tijd voor den landdrost 
kan inbrengen; en indien de landdrost dezelven gegrond zal 
bevinden, zal hij den naam van zoodanigen persoon van de 
voormelde lijst uitschrappen. 

96.-Ieder persoon boven den ouderdom van vijf-en-twintig,. Qualificatie van 

en onder den ouderdom van zestig jaren, en de wettige eige- .rurymannen. 

naar zijnde van vaste eigendommen in het district alwaar hij 

b 
. * Zie ook Hoofdstuk VII (Over het geclwongen verschijnen van getuigen van 

Uiten 's lands.) 
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zich met der woon bevindt, van de waarde van een honderd 
pond en sterling, of de huurder zijnde van eenig vast eigendom 
in het district voormeld gelegen, van eene jaarlijksche huur 
of waarde van twintig ponden sterling, zal gequali:ficeerd en 
verplicht zijn als juryman te dienen binnen de limieten van 
zoodanig district. 

Versr:hooningvan 97.-De volgende personen zullen verschoond zijn van 
Jurydienst. den jurydienst, nameliik :-

(A). De leden van den volksraad, de leden van den uit
voerenden raad, en de heemraden; 

(n). Alle personen in den civielen dienst van dezen Staat, 
insluitende de veldcommanclanten en velclcornetten; 

(c). Alle gerechtsbeambten, alsmede alle practiseerende 
aclvocaten en procureurs, en alle cipiers en bewaar
clers van gevangenhuizen; 

(D). ~pe doctors, chirurgijns en apothekers die in practijk 
zun; 

(E). Alle predikanten of leeraars van eenig godsdienstig 
genootschap, en stuclenten in de goclgeleerdheid; 

(F). Al clezulken die meer clan vijf uren te paarcl van de 
plaats waar de zitting gehouden wordt. woonachtjg 
zijn mochten; 

(G). Al degenen wier namen op last van den voorzitten
den rechter zijn geschrapt van het juryboek weger;1s 
cloofheid of ander lichamelijke onbekwaamheid, of 
krenking van verstandsvermogens, of eenige andere 
door hem gegrond beschouwde redenen. 

Onbevoegdheid 98.-Geen persoon die na eene behoorlijke terechtstelling 
van .Jurymannen. schuldig gevonden en gevonniscl zal zijn tot het ondergaan 

van eenige stra:ffe waarmede eerloosheid gepaard is; of die 
door het vonnis van eenig competent gerechtshof eerloos ver
klaarcl zal zijn, en welk vonnis niet zal zijn veranderd of 
vernietjgcl of een pardon verleend geworden, zal immer weder 
bevoegcl zijn op eene terechtstelling als een jury te clienen. 
Zoo ook niet al zulke personen tegen wie het bewezen kan 
worden clat zij zich hebben laten omhalen of omkoopen om 
part~jdig te handelen, hetzij voor of tegen eenigen gevangene, 
of die gedurende eenige terechtstelling waai'OP hij als een 
juryman zal dienen eenige correspondentie, communicatie of 
conversatie houclen zal met den gevangene of zijnen procureur 
of procureurs, of iemand anders van zijnentwege, of van zijne 
vrienden, of met den publieken aanklager of eenig ander 
persoon, met het cloel of de strekking om op eene onwettige 
of ongeoorloofde wijze zooclanigen gezworenen te bewegen 
om eenigen gevangene door zijne uitspraak te bevoordeelen 
of te benadeelen. 

'rijdsbepalingvan 99.-In geval de landclrost verzuimt op den behoorlijken 
l~ublicat!e doort~jd de jurylijst te publiceeren, zal het den Staatspresident 
Staatspres1dent. 1 1 · d ·· h d " d d etoor proc amat1e on er zune an , vrustaan een an eren a-
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-tum te bepalen wanneer dezelve gepubliceerd zal worden; en 
ten geenen tijde zal o bjectie kunnen gemaakt worden tegen 
de gedagvaarde jurymannen, op grond dat zoodanige lijst of 
geheel niet of niet op behoorlijke wijze is gepubliceerd ge-
worden. 

100.-Minstens tien 'dagen voor iedere zitting van het Baljuw .Turyman
rondgaand gerechtshof zal de baljuw van ieder district een- nen teDagvaarden. 

en-twintig mannen uit degenen die in het juryboek vermeld 
zijn, dagvaarden om te dienen gedurende de terechtstelling 
van zoodanige crimineele zaken, die alsdan zullen voorgebracht 
worden. In de kiezing van het gezegde getal van een-en-
twintig mannen zal de baljuw een naam nemen in behoorlijke 
volgorde van elke verzameling van namen gerangschikt onder 
iedere letter, zooals die elkander in alphabetische orde volgen, 
voortgaande van het begin der lijst tot aan het einde, totdat 
het volle getal zal verkregen zijn, en zoo naar vervolg, tot-
dat de geheele lijst zal doorgegaan wezen, of indien. de nieuwe 
lijst in werking komt voordat de oude lijst doorgegaan zal 
zijn, zal de baljuw de nieuwe lijst stellen in plaats van de 
<mde, en voortgaan van waar hij laatst opgehouden heeft; 
zullende de baljuw echter zooveel mogelijk zorg dragen dat 
dezelfde personen niet meer dan e~ns in achttien maanden 
gedagvaard worden. De baljuw i~ verplicht op het juryboek 
aan te merken tegenover den naam van elken juryman den 
datum waarop hij laatst gediend heeft. 

101.-W anneer bij eenig rondgaand gerechtshof geen Wanneer niet te 

crimineele zaken te behandelen zullen zijn, zal de Staats- Dagvaarden. 

procureur aan den balju w daarvan kennis geven, en het zal 
dan onnoodig zijn om eenige jurymannen te dagvaarden. 

102.-De rechters kunnen ten eenigen tijde verlangen Rech~er!':anJury-
d t h t ' b k h t · d d d boek Inz1en. a e JUry oe un · er 1nzage wor e gepro uceer . 

103.-0p den eersten dag van de zitting van het hof, Lijst aan Regis-
,' h d 1 1 b l' b h trateurteoverhan-en voor et aangaan erze ve, za de a JUW eene e oor- digen, 

lijke lijst, meld en de de namen en voornamen, alsmede de 
~T0onplaatsen, van de personen door hem gedagvaard zijnde, 
om als jurymannen gedurende die zitting te dienen, aan den 
registrateur van het hof afgeven. 

104.-De wijze van dagvaarding van iederen persoon om Vori?J- van Dag-

1 · d' 1 d f · d vaard1ng. a s JUry te 1enen za wezen oor a gev1ng aan en persoon 
zelven, of bij zlin woonhuis, van eene kennisgeving, onder 
de handteekening van den balju w, overeenkomstig vorm P, 
bevat in de schedule gehecht aan dit hoofdstuk. De persoon 
die dezelve afgeleverd heeft zal aan het hof relateeren de 
wijze ·waarop iedere zoodanige kennisgeving zal zijn geex-
ploiteerd. . 

105.-Nadat het Rondgaand Gerechtshof geopend is door Proclamatie bii 't 

h t l c1 k . . lf: . . l d b 1. open en van het Ge-e ezen er enn1sgev1ng van desze s z1tt1ng, za e a .JUW, rechtshof. 

op last des rechters, eene proclamatie lezen, overeenkomstig 
vorm Q, bevat in de schedule gehecht aan dit hoofdstuk. 
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. Oplezen lijst van 106.-Na het openen van elke zitting van het Rondgaand 
Jurymannen. Gerechtshof en het lezen der in. het voorgaande artikel ge

melde proclamatie, zal de registrateur de lijst van personeu 
die gedagvaard zijn om aldaar als jurymannen te dienen 
overluid oplezen, en zoodanige personen zuilen bij het afroepm~ 
van hunne namen antwoord geven; en indien iemand, na 
driemalige afroeping van zijnen naam, niet zal verschijnen, 
of daarna zonder voldoende redenen zich zelven van het hof zal 
verwijderen, zal het hof zoodanigen persoon beboeten in zooda
nige som gelds als hetzelve zal goed vinden, de som van tien pond 
sterling niet te boven gaande voor elke zoodanige afwezigheid. 

Loting van jury· 107.-De registrateur van het hof zal den naam en voor-
mannen. naam van ieder persoon die gedagvaard is om als juryman 

te dienen, op afzonderlijke strookjes papier van dezelfde 
grootte schrijven, en dezelve toegevouwen zijnde in een doosje 
plaatsen, en bij het voorbrengen van elke zaak zal de regi
strateur de namen van negen of zes mannen, naar dat het 
hof bevelen zal, er onpartijdiglijk uithalen, om als jurymannen 
in zulke zaak te dienen; en indien eenigen van die personen 
bij afroeping van hunne namen afwezig zijn zuilen, of tegen 
h8n geobjecteerd zal wordP.u, zal hij dezelven ter zijde zettd. 
en telkens een ander uit het doosje halen, totdat het voile 
getal bekomen zal zijn, dat als onbesproken blijven zal. 

Subatituut-Jury- 108.-Het zal den rechter van het Rondgaand Gerechts-
man. hof vrijstaan om, wanneer zulks naar zijn oordeel onder de 

omstandigheden eener zaak raadzaam mocht zijn, te gelasten 
dat benevens de negen of zes personen in het voorafgaand 
artikel vermeld, de registrateur op d~zelfde wijze den naam 
van nog een persoon zal uithalen, om indien zulks gedurende 
den loop der zaak mocht noodig worden, als juryman te 
dienen. Zoodanig persoon zal slechts als juryman dienen in
dien gedurende den loop der zaak zulks mocht noodig worden 
door ongesteldheid of dood van een der jury1nannen, of in
dien de rechter in den loop der zaak het mocht wenschelijk 
achten den een of ander der jurymannen te ontslaan. Tegen 
zoodanig persoon zuilen dezelfde objecties kunnen worden 
gemaakt als tegen aile negen of zes personen voornoemd, en 
hij zal verplicht zijn zich niet van hen te verwijderen, zoo
lang zij als jury bij elkander blijven tenzij met verlof van 
het hof; hij zal verder eenen eed moeten afleggen dat hij 
onderzoeken zal of de beschuldigde schuldig is aan de mis- · 
daad hem ten laste gelegd, dan wei onschuldig, en dat hij 
indien zulks noodig mocht worden daarover zijne uitspraak 
zal uitbrengen, naar waarheid volgens de bewijzen en zonder 
vrees, gunst of vooringenomenheid. 

Jnrymannen wa~- 109.-In geval het mocht gebeuren dat geen negen of 
h!~rpt:uli~~.en mt zes mannen zuilen tegenwoordig zijn die behoorlijk gedag

vaard zijn, of die na aile wettige objectien overblijven zullen 
als onbesprokene mannen, dan zal de baljuw, op order van 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



HOOFD. VIII.] CRIMINEELE RECHTSPLEGING. 153 

het hof tot dien . einde gegeven, uit de daar tegenwoordige 
personen behoorlijk gequalificeerd zijnde, en onderworpen aan 
den jurydienst, .aan den registrateur van het hof de namen 
van zoo veel derzulken opgeven als noodig zijn zal het ver
eischte getal op te maken; en zoodanige person en zullen 
onder dezelfde verplichting wezen te antwoorden bij de af
roeping hunner namen en als jurymannen te dienen alsof zij 
behoorlijk gedagvaard zijn. Het hof zal ook de macht hebben, 
zulks noodig zijnde, te gelasten dat een zeker aantaljurymannen 
dadelijk zal worden gedagvaard, ten einde het ontoereikend 
getal op te vullen. 

110.-Alle objectien zullen gemaakt worden bij het op- Objectien tegen . d . . . . T urymannen. 
lezen van den naam van 1e eren JUryman, en voor dat hlJ 
ingezworen zal zijn; en de aanklager zal het recht hebben 
tegen drie zoodanige personen te objecteeren in iedere zaak, 
zonder eenige redenen op te geven, en desgelijks ook de ge-
vangene waar er maar een is ; maar indien er meer gevange-
nen dan een in dezelfde zaak zijn, dan zal de aanklager het 
recht hebben om tegen het getal van drie jurymannen te 
objecteeren voor iederen gevangene, en desgelijks zal ieder 
der gevangenen het recht hebben tegen drie der jurymannen 
te objecteeren zonder redenen te geven. 

111.-Wanneer de aanklager of de gevangenen reden Odbjectien om 
. re enen. 

mochten hebben om tegen .meer dan het getal Jurymannen, 
in het laatste artikel vermeld, te objecteeren, dan zal hij, of 
zullen zij verplicht zijn de redenen van zijne of hunne ob
jectien aan het hof op te geven en te bewijzen, en indien 
die gegrond bevonden worden, zal het hof zoodanige per
sonen ter zijde zetten, en niet toelaten in zulke zaak als 
jurymannen te dienen. 

112.-Geen persoon zal onbevoegd zijn om al:;; juryman Bijzondereredenen 

in eenige zaak te dienen tenzij het bewezen zal worden :- h~d. onbevoegd-

(1). Dat hij niet de wettige qualificati~ bezit; 
(2). W ettig ver klaarde eer loosheid; 
(3). Bloedverwantschap of aanverwantschap van den 

gevangene binnen het vierde gelid; 
(4). Partijdigheid voor of vijandschap tegen den ge

vangene of den persoon die, indien de Staatsprocu
reurniet proseq ueert, het recht had on1 te pro seq ueeren. 

113.-De personen die getrokken en ongewraakt blijven, E ed .van Jury

zullen als jurymannen in iedere zaak ingezworen worden, of mannen. 

eene plechtige belofte afleggen om hunne uitspraak daarover 
te geven, zoo na mogelijk overeenkomstig vorm R, bevat in 
de schedule gehecht aan dit hoofdstuk. 

114.-De namen van de personen die ingezworen zullen Dezelfde Jury in 
" l 1 ld 11 k d d d meerdaneenzaak. ZlJn as aatst verme zu en aangetee en wor en op e 

notulen van de zaak, waarin zij gezworen zijn, en zullen apart 
gehouden worden tot na afloop van de zaak en daarna zullen 
dezelven weder in het doosje bij de andere namen der jury-

K 
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mannen die niet uitgetrokken zijn geweest terug worden ge
plaatst, en dan door elkander geschud; en op gelijke wijze 
zal gehande~~ wor.den totdat. er .geene zaak ter terechtstelling 
meer overbluft, m1ts echter 1nd1en een volgende zaak opge
roepen mocht worden tot verhoor voordat eene jury met de 
vroegere zaak belast hunne uitspraak zal hebben gegeven 
het aan het hof geoorloofd zijn zal om te gelasten dat een~ 
andere jury getrokken zal worden uit de overgeblevene jury
mannen op gewone wijze, en om aan zoodanigen jury de zaak 
opgeroepen op te dragen; mits verder wanneer geene objectie 
gemaakt wordt het aan het hof geoorloofd zal zijn om eenige 
zaak op te dragen aan denzelfden jury die getrokken werd om 
eene vroegere zaak te beslissen, zonder de namen in het 
doosje terug te plaatsen of weer te trekken, en om te ge-. 
lasten dat de naam of namen van eenigen van de juryleden, 
tegen wien partijen objecteeren, ter zijde gezet zullen worden, 
en dat hunne plaatsen opgevuld zullen worden uit de andere 
jurymannen op gewone wijze, zonder een geheel nieuwen jury 
te trekken, en de zaak op te dragen a an den jury, bestaande 
uit de overgeblevene personen van den vorigen jury en de 
personen op die wijze bijgevoegd. 

Verwijdering van 115.-Nadat de jury met eenige zaak ·belast zal ziin 
den Jury ter over- .. . h .1! '-' ' weging der zaak. zullen ZlJ In de 01.zaal apart worden geho1+den tot na de 

verhooring der getuigen en totdat de rechter de zaak aan 
hen zal hebben verwezen of opgedragen om daarover uit
spraak te doen en totdat zij de uitspraak gegeven hebben ; 
en in geval dat de jurymannen mochten verkiezen ter zijde 
te gaan om over de uitspraak met elkander te raadplegen, 
dan zullen zij afgezonderd in eene kamer, in de nabijheid van 
de hofzaal, en onder opzicht yan den baljuw of eenig ander 
gezworen officier van het hof gehouden worden totdat zij over
eengekomen zullen zijn belangende hunne uitspraak, of totdat 
zii door het hof zullen zijn ontslagen. De baljuw of zijn 
plaatsvervanger zal, wanneer het hof zulks gelast, eenen eed 
a:fleggen dat hij den jury secuur bewaren zal, welke eed zoo 
na mogelijk zijn zal overeenkomstig vorm S, bevat in de 
schedule gehecht aan dit hoofdstuk. 

Verwijdering bij 116.-Wanneer het noodig zijn mocht gedurende de te-
Verdagmg. rechtstelling van eenige zaak dat het hof adjournere, zal het 

hof mogen bevelen dat de jurymannen in zoodan~g zaak 
naar eene andere kamer in de nabijheid van de hofzaal wor
den genomen gedurende den tijd van zulk adjourneren, onder 
opzicht van den baljuw of eenigen ander officier van het hof, 
die behoorlijk ingezworen zal zijn om niemand toe te laten 
met hen te spreken, en zoo ook zelf niet met hen gedurende 
dien tijd over de zaak te spreken, of anders zal het hof de 
jurymannen mogen toelaten naar huis te gaan, totdat het hof 
heropenen zal, na de leden gewaarschuwd te hebben niet met 
andere personen over de aanhangige zaak te spreken. 
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117.-Wanneer in geval er geen substituut J'uryman als Qntslag van Ju~y 
. . . b!J ongesteldhe1d 

bedoeld 1n Artlkel 108, gekozen lS en het aan het hof vol ... van Juryman. 

doende blijken zal dat de jury met de terechtstelling van 
eenigen gevangene belast, door den dood of lichamelijke 
ongesteldheid van .een of meer jurymannen verhinderd zal 
zijn om tot eene u1tspraak over de za-ak te komen, dan zal 
het hof zoodanigen jury van verdere behandeling van die zaak 
ontslaan, en order geven eenen anderen jury te loten en in te 
zweren om zoodanige zaak te ver hooren en te beslissen, en 
de terechtstelling van zoodanige zaak zal in zulk geval op 
nieuw plaats vinden, even alsof de vorige jury nooit er mede 
belast geweest ware. 

118.-W anneer de led en van den jury in eenige zaak zullen qntslag van Jury 

k h bb h 't k t lk d t n1et overeenko-ver ozen e en om over. unne u1 spraa me e. an er e mende. 

raadplegen en te dien einde afgezonderd zullen zijn gehouden, 
en niet overeengekomen zijn, voordat de laatste crimineele 
zaak bij die zitting voorgebracht te worden zal zijn afgedaan, 
en aan het hof zal blijken dat zij niet met hunne uitspraak 
kunnen overeenkomen, zal het hof. zoodanigen jury ontslaan 
en in zoodanige zaak verder handelen als in het laatst voor-
afgaande artikel is voorzien. 

119.-De uitspraak van den jury zal in alle zaken door den Uitspraak van 

voorman in het open hof, in tegenwoordigheid van al de Jury. 

jurymannen en den gevangene, gegeven worden, en daarop 
dadelijk en woordelijk door den registrateur van het hof aan-
geteekend worden; maar de registrateur zal hen vooraf vragen 
of zij in hunne uitspraak overeengekomen zijn, en of zij den 
gevangene schuldig, dan onschuldig vinden, aan hetgeen hem 
in de acte van beschuldiging is ten laste gelegd. 

120.-Het zal aan den jury geoorloofd zijn eene algemeene Algemeene Uit-
't k t d h ld' 't t b spraak. enz. Ul spraa egen en gevangene, van sc u 1g u1 e rengen, · 

of hem onschuldig te verklaren, of schuldig aan een gedeelte 
van de misdaad hem ten laste gelegd, en onschuldig aan het 
ander gedeelte, of schuldig aan eenen minderen graad van 
dezelfde misdaad in de acte van beschuldiging vermeld, of
schoon zoodanige mindere graad niet uitdrukkelijk zal zijn 
genoemd; bijvoorbeeld, wanneer de acte van beschuldiging 
iemand beschuldigt met de misdaad van moord, zal de jury 
eene uitspraak kunnen doen van schuldig aan manslag, of 
anders eene uitspraak mogen doen hem schuldig vindende 
aan het plegen der feiten in de acte van beschuldiging ver-
meld, en aan het hof overlaten te beslissen welke misdaad 
dezelve in het oog der wet uitmaken.* 

121.-Indien de geheele misdaad in de acte van beschul- Uitspraak van. 

d • · . b . h l b Mind ere Misdaad. 1g1ng vervat n1et ewezen 1s, noc tans zoovee ervan . e-
wezen is om eene misdaad daar te stellen, dan zal de jury 
de macht hebben den beschuldigde onschuldig te verklaren 

* Opzichtens . kindermoord zie Artikel 4 van Hoofdstuk CXLI (Over ver
berging van geboorte). 
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aan de misdaad hem in de acte van besch uldiging ten laste 
gelegd, en schuldig aan de misdaad bewezen, mits dat laatst
genoemde misdaad eene minder strafbaar misdaad is dan die 
in de acte ·van beschuldiging genoemd doch van gelijksoortige 
geaardheid, en ontstaa:r: is uit dezelfde feiten ; bijvoorbeeld :-

(A); Als een persoon beschuldigd staat van eene misdaad, 
kan hij schuldig gevonden worden aan poging om 
de misdaad te begaan ; 

(B). Als een persoon beschuldigd staat van roof kan hij 
schuldig gevonden worden aan aanranding met be
doeling om te rooven, poging tot roof, of ~iefstal van 
eenige der goederen in de acte van beschuldiging 
genoemd, indien het geweld niet bewezen is; 

(c). Als een persoon beschuldigd staat met verkrachting, 
of met aanranding met bedoeling om te verkrach
ten, of met aanranding met eenige andere bepaalde 
bedoeling, kan hij schuldig gevonden worden aan 
gewone aanranding; zoo ook indien hij beschuldigd 
staat met moord of strafbare manslag, kan hij schuldig 
gevonden worden aan gewone aanranding. 

S 1 ld
. 

11 
122.-Indien een persoon beschuldigd staat van diefstal c 1u 1gver { a- • . 

ring aan Mede- zal de .JUry de macht hebben hem schuld1g te verklaren van 
plichtigheid. medeplichtig te zijn, door de gestolene goederen ontvangen te 

hebben, wetende dat zij gestolen waren. 
straf' van .Jury- 123.-Indien het voor eenig competent gerechtshof zal 

man die zich mis- bewezen worden dat eenig juryman zich heeft laten omkoopen 
draagt. of omhalen om partijdig te handelen, zal hij onderworpen 

zijn aan zulke stra:ffe als hem door zulk gerechtshof zal op
gelegd worden hetzij in eene geldboete of boete en gevangenis 
met of zonder harden arbeid, naar den aard der overtreding?; 
en eerloos mogen verklaard worden. 

Straf' voor Om- 124.-Wanneer eenig persoon zal ·overtuigd worden voor 
Jwoping. · h } f · ' k h f een1g competent gerec ts 10 een1g JUryman omge oc t o · 

omgehaald te hebben, of die pogingen zal hebben aangewend 
om zulken juryman om te koopen of om te halen, om eenige 
gunstige of ongunstige uitspraak voor of tegen eenigen ge
vangene nit te brengen, tegenstrijdig met zijnen plicht als 
juryman, zal zoodanige persoon onderworpen zijn aan de 
straf volgens het laatst voorgaande artikel hierboven vermeld. 

AFDEELING IX.-OVER DE TERECHTSTELLING. 

comparitie van 125.-Wanneer nit het relaas van den baljuw of zijnen 
BeschuldigdE>. wettigen plaatsvervanger, door wien de dagvaarding zal zijn 

geexploiteerd, blijkt dat dezelve behoorl~jk is gediend geworden, 
en nadat de gevangene driemaal overluid voor de denr van 
het hof, op den dag bepaald voor zijne terechtstelling zal 
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.zijn opgeroepen, en hij niet compareert, zal het den aanklager 
geoorloofd zijn om eenen lastbrief van het hof te verkrijgen, 
ter gevangenneming en. inhechtenisplaatsing van . zoodanigen 
beschuldigde; en wanneer er borgen voor zijne verschijning 
.zullen zijn gesteld geweest, en zoodanige borgen op hunne 
borgacten opgeroepen wordende, alsdan de beschuldigde nog 
niet verschijnt, · kan het hof, op aanzoek van den aanklager, 
.zoodanige borgen·dadelijk condemneeren het bedrag van hunne 
borgtocht. te beta len, zonder eenige verdere of andere dag
vaarding tegen hen uit te vaardigen, tenzij aan het hof om
:;tandigheden of gegronde redenen zullen worden voorgebracht 
tot het maken van zoodanige andere order, als het zal vinden 
met recht en billijkheid overeenkomstig te zijn. 

126.-Ieder gevangene, die tot terechtstelling gecommit- Tijd.voorTerecht

teerd mocht zijn binnen eenig district van den Oranjevrijstaat, stellmg. 

,zal terechtgesteld worden voor de eerstvolgende zitting van 
het Rondga.ande Gerechtshof, voor zulk district of zoodanig 
.ander district, waarnaar de zaak verwezen mocht zijn geworden 
door eenigen daartoe bevoegden persoon of bevoegd gerechts-
hof; mits twintig dagen zullen zijn verloopen t~sschen den 
datum van den last brief ter terechtstelling en de zitting van 
het hof, of zal anders onder borgtocht moeten ontslagen 
worden, mits echter :-

. (A). Indien het blijken mocht tot genoegen. van het ge
rechtshof, op daartoe ingeleverde beeedigde verkla
ringen, dat ten . gevolge van de. afwezigheid van be
langrijke getuigen of eenige andere. genoegzame reden, 
de terechtstelling haren voortgang dan niet hebben 
kan zonder aan het doel des rechts te kort te doen, 
het gerechtshof de terechtstelling zal kunnen uitstellen 
tot de tweede zitting van het Rondgaand Gerechtshof 
gehouden nadat hij gecommitteerd is, en indien zulke 
gevangene niet terechtg.esteld wordt bij zoodanige 

· tweede zitting van zulk gerechtshof, . zal hij ontslagen 
worden van . zijne gevangenschap voor die misdaad, 
om welke hij alzoo in hechtenis gesteld was;* 

(B). Het gerechtshof zal lastbrief kunnen verleenen, op 
daartoe bestaande redenen, om den gevangene weder 
in gevangenis te plaatsen, om op eene andere plaats 
voor het. Rondgaand Gerechtshof terecht te staan, en 
in zulk geval zal· zulke gevangene terstond overge
bracht worden naar het gevangenhuis in den lastbrief 
benoemd, en zal bij de daaropvolgende zitting, door 
gezegd hof gehouden te worden tot verhoor van cri
mineele beschuldigden, worden terechtgesteld ter plaatse 
in zulken lastbriefvermeld, of zal anderszins.uit zijne 
gevangenis worden ontslagen ten opzichte van de 

* Zie ook Artikel 19 van · Hoofdstuk I! (De Wet betrekkelijk de Hoogere 
Gerechtshoven.} 
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misdaad waarvoor hij ter terechtstelling naar zoodanige 
plaats is overgezonden geworden; . 

(c). Het gerechtshof zal, op daartoe bestaande redenen 
kunnen bevelen dat de terechtsteiling zal plaats vin
den, voor eenig der lagere gerechtshoven, over de 
misdaad jurisdictie he b bende; 

(D). Een gevangene kan, met zijne toestemming en die 
van den Staatsprocureur of zijnen plaatsvervanger, 
terechtgesteld worden ten eenigen tijde nadat hij daar
toe is gecommitteerd, en in geval de terechtstelling 
op verzo ek van den gevangene zal zijn uitgesteld of 
verplaatst, zal hij niet gerechtigd zijn om onder borg
tocht te worden losgelaten; 

(E). Geen persoon, die eenmaal uit de gevangenis ontslagen 
is ten gevolge van niet in verhoor gebracht te zijn 
geworden voor zijne terechtstelling binnen het hier
voren beschreven tijdvak, zal onderhevig zijn weder 
in de gevangenis gesteld te worden, hetzij tot voor
loopig onderzoeR of ter terechtstelling voor dezelfde 
misdaad; 

(F). Geen persoon, die onder borgtocht gesteld is, en die 
niet ter behoorlijke tijd tot zijne terechtstelling zal 
gebracht zijn, zal verplicht zijn om verder borgtocht 
te geven, of onderworpen zijn weder in hechtenis 
gesteld te worden, hetzij tot voorloopig onderzoek of 
tot terechtstelling voor dezelfde misdaad, waaromtrent 
hij te voren onder borgtocht gesteld was, zullende dit 
echter de prosecutie niet beletten zoodanigen persoon 
te dagvaarden op de gewone wijze om zich te verant
woorden voor dezelfde misdaad waarvoor hij vroeger 
in hechtenis gesteld was of onder borgtocht ontslagen. 

Niet verschijnen 127.--Wanneer de aanklager kennis van terechtstelling 
Tan Aanklager. zal gegeven hebben, en niet met de zitting van het hof ver-

schijnen zal, om de acte van beschuldiging voor te brengen, 
dan zal het den beschuldigde geoorloofd zijn om bij het hof 
aanzoek te doen om ontslagen te worden van verdere vervol
ging voor die misdaad, en dat zijne borgacte, indien hij die 
gegeven zal hebben, vernietigd worde, en wanneer in zulk 
geval de aanklager in zoodanige zaak een privaat persoon is, 
zal het aan den beschuldigde geoorloofd zijn aanzoek te doen · 
dat zoodanig aanklager en zijne borgen, zonder verdere kennis
geving zullen gecondemneerd worden het bedrag van hunne 
borgacte aan hem te betalen, en den aanklager, indien noodig,, 
in eenig verder bedrag condemneeren genoegzaam om de kosten 
van den aangeklaagde te dekken. 

Voorlezen van 128.-De persoon, die terechtgesteld moet worden, zal biji 
~~1~;.an Beschul- oproeping van zijne zaak ongeboeid voor het hof geplaatst 

worde:o. (tenzij het hof anders bevelen zal); en de acte van 
beschuldiging zal door den registrateur van het hof voorge-
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lezen, en indien zulks nqodig is, uitgelegd en door eenen tolk 
vertaald worden, en daarop zal de beschuldigde dadelijk .ant-
woorden; mits, wanneer hij objecteeren zal, dat eene copij 
van de acte van beschuldiging niet behoorlijk aan hem af-
geleverd is geworden en zulks aan het hof zal blijken, zal 
hij niet verplicht zijn daarop te antwoorden; maar de zaak 
zal uitgesteld worden tot de eerstvolgende zitting van het hof 
in dat district, of zal verzonden worden naar een der andere 
plaatsen, alwaar het hof zitting zal houden, tenzij het hof 
gehouden zal zijn, volgens de wet, zoodanigen beschuldigde 
uit zijne gevangenis te ontslaan. 

129.-Tenzij de gevangene zijne schuld erkent zal hij ten Antw~ord vanBe-

d schuld1gde. antwoor mogen geven :-
(1). Dat hij bij den verkeerden naam of beschrijving in 

de acte van beschuldiging benoemd en beschreven 
is. En indien de waarheid van zoodanige objectie 
bewezen zal worden, zal het hof dadelijk de ver
betering van de acte van beschuldiging mogen be
velen, en den gevangene daarop dadelijk doen ant
woorden en voortgaan met de terechtstelling, als 
of er nimmer zoo eene o bjectie is gemaakt; 

(2). Dat het hof geene jurisdictie in de zaak heeft; 
(3). Dat de aanklager geen recht heeft hem te vervolgen; 
(4). Dat hij bij eene vorige gelegenheid vrijgesproken 

of schuldig is bevonden geworden aan dezelfde 
misdaad of hetzelfde wanbedrijf in de acte van be
schuldiging vermeld; 

(5). Dat hij een wettig pardon ontvangen heeft voor 
dezelfde misdaad of het wanbedrijf in de acte van 
beschuldiging vermeld; en 

(6). Dat hij onschuldig is, en onder het antwoord van 
"onschuldig" is het den gevangene geoorloofd te 
beweeren:-
(A). Dat de misdaad of het wanbedrijf waarvan hij 

beschuldigd is, niet volgens wet strafbaar is; 
(B). Dat de "feiten" in de acte van beschuldiging 

vermeld, niet in rechten eene misdaad uitmaken; 
(c). Alle andere objectien tegen de toepasselijkheid 

van de acte van beschuldiging in eenig voor
naam gedeelte derzelve; en 

(D). Dat de misdaad of het wanbedrijf in de acte 
van beschuldiging vermeld, door prescriptie is 
vernietigd. 

130.-De gevangene zal alle objectien, die hij tegen eenige. Objecti~n ~egens 
• .f! l't · · d b h ld' · h h bb · mformahte1t. 1n1.orma 1 mt 1n e acte van esc u 1g1ng moe t e en, In-
brengen voordat de jury zal zijn ingezworen, en daarna z.al 
het hem niet toegelaten worden eenige objectien van dien aard 
in te brengen, en het hof zal, indien het zulks noodig acht, 
dadelijk of gedurende de behandeling der zaak, de acte van , 
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beschuldiging doen verbeteren of amendeeren op eenige punten 
van vorm, en de verdere behandeling der zaak voortzetten 
alsof zoodanige verbetering of amendement niet had plaats 
gevonden. 

Weigeren te 131.-Wanneer de beschuldigde, opgeroepen zijnde om 
pleiten. zichzelven te verantwoorden tegen eene acte van beschuldiging, 

weigeren zal om dadelijk op zoodanige acte van beschuldiging 
te antwoorden, nadat dezelve door den registrateur zal zijn 
voorgelezen, en het hof zulks bevelen zal, dan zal de i'egis
trateur het antwoord van onschuldig op de acte van be
schuldiging aanteekenen; of wanneer er eenig vermoeden zal 
zijn, dat de gevangene niet volkomen bij zijne, zinnen is, zal 
het hof dadelijk een jury laten uitloten en inzweren, om te 
oordeelen of de gevangene zijn gezond verstand bezit, dan 
wei of hij krankzinnig is; en indien hij krankzinnig bevonden 
zal worden zal het hof omtrent de bewaring van den ge
vangene zoodanig bevel geven als noodig bevonden zal wor
den; en wanneer de jury zal verklaren dat hij bij zijn gezond 
verstand is, zal het hof voortgaan met zijne terechtstelling, 
alsof hij "onschuldig" ten antwoord gegeven had.* 

Aa:t;J.teekening van 132.-De registrateur zal het antwoord van den gevangene 
plelt. op de acte van beschuldiging aanteekenen, of daaraan an

nexeeren, en het procesverbaal houden. 
Gevolg van pleit 133.-W anneer de gevangene "onschuldig" zal antwoor-

van onschuld1g. d d d · · b" d h d d l en, en aaron er een1ge lJZOn er e en voor ragen, zooa s 
in het laatste gedeelte van artikel 129 vermeld ten antwoord 
op de acte van beschuldiging, dan zal de aanklager dadelijk 

· mondeling daartegen rep1iek maken, tenzij dat er daartoe door 
het hof aan hem eenige tijd vergund mocht worden ; en de 
registrateur zal zoodanige repliek op de acte van beschuldi
ging aanteekenen of daaraan hechten; en het hof zal dadelijk 
daarover beslissen, of de wetskwestie reserveeren. ** 

Inlo.ting en. in- 134.-Zoodra de gevangene gepleit zal hehben zal, indien 
zweenng van JUry. a· . . I . . d d .{! 't 

n~::>O 1g, eene JUry ge oot en 1ngezworen wor en om e 1.e1 en 
der zaak naar aanleiding van de acte van besch uldiging te 
onderzoeken, en haar uitspraak daarover te doen, doch zal 
het hof het recht hebben om de terechtstelling uit te stellen, 
1nits de jury niet alreeds ingezworen is, onverminderd het 
recht van den beschuldigde tot zijn ontslag overeenkomstig 
voorgaande bepalingen. 

Toelichting der 135.-Nadat de J'ury zal ziin ingezwoi·en zal de Staats-zaak. v 
procureur, of waar de aanklager een privaat persoon is, dan 
zal hij of zijn advocaat, voor dat de getuigen zullen opge
roepen worden (indien hij zulks goedvindt), kortelijk melden 
hetgeen hij van meening is gedurende het onderzoek der zaak 

* Zie Artikel 9 van Hoofdstuk XCIV (Over de krankzinnigheid en het krank· 
zinnigengestich t.) 

** Over reserveeren van rechtskwesties zie ook Artikels 140, 141 en 150 van dit 
Hoofdstuk; Artikel19 van Hoofdstuk II (De Wet betrekkelijk de Hoogere Gerechts· 
~~~ . 
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te bewijzen, maar zonder eenige aanmer king te maken over 
de natuur derzelve; en daarna zal hij de getuigen do en voor
komen en onder eede uitvragen; op gelijke wijze zal het ook 
aan den gevangene of zijnen advocaat geoorloofd zijn in de 
verdediging der zaak te handelen. 

136.-Bij het verhoor kunnen nieuwe bewijsstukken en Nieuwebewijsmid

nieuwe getuigenissen die niet bij het voorloopig onderzoek delen. 

voorgebracht werden overgelegd worden door de prosecutie 
mits kennis hiervan met de dagvaarding aan den beschuldigde 
gegeven wordt. Mits niets hierin vervat het hof verhinderen 
zal, om genoegzame redenen, zoodanige nieuwe bewijsstukken 
en getuigenissen toe te laten alhoewel de vereischte kennis-
geving niet gegeven werd. 

137.-Wanneer een of meer getuigen bii het voorloopig ~erk~aringe~ van 
.. ' OJ • • afwez1ge getu1gen 

.onderzoek gehoord, overleden ZlJn, of door krankhmd of een1ge 
andere gegronde redenen niet bij de terechtzitting van het 
rondgaand hof verschijnen kunnen om getuigenissen te geven, 
zullen de· verklaringen door hen afgelegd bij het voorloopig 
onderzoek bevoegde getuigenis zijn, mits de verklaringen af-
gelegd werden in tegenwoordigheid van den beschuldigde of 
voorgelezen in zijne tegen woordigheid en hij gelegenheid 
had om kruisvragen te doen. 

138.-Nadat de getuigen zullen zijn verhoord zal de. Aanspraak aan 

Staatsprocureur, of waar de aanklager een privaat persoon Jury. 

·is, dan zal hij of zijn advocaat, zijne aanmerkingen over de 
zaak aan den jury over de bewezene omstandigheden der zaak, 
voordragen, en na hem desgelijks ook de gevangene of zijn 
advocaat; en indien de gevangene of zijn advocaat eenige 
nieuwe aanhalingen of verkeerde toepassing van de wet 
maken zal, dan alleenlijk is het den Staatsprocureur (of den 
privaten aanklager of zijnen advocaat) geoorloofd hem daarop 
te antwoorden; maar niet eenige nieuwe feiten a an te hal en. 
Daarop zal de rechter van het hof de verklaringen en de 
wet op de zaak toepasselijk aan den jury voorstellen en op-
helderen voor hare uitspraak. · · 

139.·-Indien eenige objectie door den beschuldigde ge- :\anzoek.om.revi-

kt dt t d t b h ld. · f t d · s1e op obJecties. maa wor egen e ac e van · esc u 1g1ng o egen e In-
levering of weigering van getuigenis, of tegen eenige andere 
handeling of procedure van het · hof als · onregelmatig of 
tegenstrijdig met de wet, en die objectien worden afgewezen 
door het hof, zal het hem vrijstaan om het hof te verzoeken 
zijne objectien te doen notuleeren door den registrateur1 en 
indien hij schuldig door den jury gevonden wordt of schuldig 
pleit, zal hij aanzoek mogen doen bij den rechter of bij het 
hof om in revisie te gaan naar het hof van appel tegen de 
beslissing van het hof betrekkelijk zijne o bjectien. Zoodanig 
aanzoek moet gedaan worden iu geschrifte binnen acht-en-
veertig uren na het 'hof vonnis uitgesproken zal hebben, tenzij 
het hof de tijd mocht verlengen op verzoek gedaan binnen 
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de acht-en-veertig uren; doch zai het vrijstaan aan het Hoog 
Gerechtshof om zoodanige revisie toe te staan, ofschoon het 
aanzoek niet gedaan is zooais hiervoren bepaaid. 

Reservoere~ van 140.-Indien eenige wetskwestie geopperd mocht worden 
rechtskwesties. d d h t II' · b h Id' d geduren e e terec ts e 1ng van een1gen esc u 1g e, zal 

het aan den rechter van het Rondgaand Gerechtshof geoor
loofd zijn om de kwestie te reserveeren ter beslissing voor 
het hof van appei, en den registrateur te geiasten om zoo
danige wetskwestie te notuieeren, en indien de beschuidigde 
veroordeeid wordt, zai zoodanige kwestie voor het hof van 
appei gebracht worden. In zoodanig gevai zai het hof van 
appei bestaan uit aile drie Ieden van de rechtbank. 

Geene opsch.o~ting 141.-De uitvoering van het vonnis van het Rondgaand 
wegens revisie ot H f I · h d · · · f 
reservatie. o za n1et opgesc ort wor en wegens een1ge rev1s1e o ge-

reserveerde wetskwestie :-
(A). Tenzij de gevangene tot den dood of tot siagen ver

oordeeid wordt, in weike gevallen de uitvoering van 
het vonnis, wat deze straffen betreft, gestaakt zal 
worden tot na de besiissing van het hof van appei; 

(B). Of tenzij de rechter door wien het vonnis uitgesproken 
wordt, goed denkt om het vonnis te staken, of om 
den beschuidigde te ontsiaan onder borgtocht, te ver
schijnen bij de eerstvoigende zitting van het hof van 
appei of wanneer de zaak behandeid wordt aidaar. 

Bewij.svan vroeger 142.-In gevai de beschuidigde schuidig zal pieiten of door 
vonms. een jury schuldig zai gevonden worden aan de misdaad hem 

ten Iaste geiegd, zai het aan den aankiager vrijstaan om aan 
het hof te kennen te geven dat hij van meening is een 
vroeger vonnis tegen den beschuidigde te bewijzen, en om 
het reiaas op de kennisgeving daarvan en eene gecertificeerde 
kopie van het vr.oeger vonnis over te Ieggen, en indien de 
kennisgeving behooriijk gediend is, zai het hof den beschui
digde vragen, of hij erkent dat hij de persoon is die gevon
nisd werd op den tijd en de piaats en voor de misdaad in de 
kennisgeving vermeid. Indien hij bevestigend antwoordt zal 
het hof dit ais genoegzaam bewijs van het feit beschouwen, 
maar indien hij zuiks ontkent zai het hof eenen jury doen 
inzweeren om te onderzoeken of de beschuidigde de persoon 
is die gevonnisd werd, of indien hij door eenen jury schuidig 
gevonden is aan de misdaad waarvoor hij terecht staat, zai het 
hof deze vraag opdragen aan denzeifden jury, en daarna zai het 
hof zoodanig vonnis uitspreken ais het hof billijk mocht achten. 

h~:;~~g::B!~~h~t .. 143b.-h In gevaiii de bdeschuididgde vderiangt1 dhfl:~ kgetu~gen ten 
digde. zunen e oeve zu en ge agvaar wor en, za lJ ennis geven 

aan den piaatsei~jken publieken aankiager van de getuigen 
die hij veriangt dat zullen worden gedagvaard, en zullen als
dan die getuigen behoorlijk gedagvaard worden. 

In gevai de beschuidigde verlangt dat die op kosten van 
den Staat zullen worden gedagvaard, zal hij eene beeedigde 
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verklaring moeten a:fieggen, ten effecte dat de getuigenis der 
personen die hij verlangt te zullen worden gedagvaard van 
zakelijk belang en noodzakelijk voor zijne defensie is. 

144.-Wanneer eenig getuige bij e~ne terechtstelling zal Handelwij~e d~s 
b h ld. d t ··a· h ·a b kk' Gerechtshofs m worden esc u 1g van egenstr:u 1g e1 met etre 1ng tot geval van prevari-

de verklaring door hem onder eede bij het voorloopig onder- catie. 
zoek afgelegd, zal het hof inzage van zijne vorige ver klaring 
mogen vorderen, en het hof zal zoodanige vragen aan zulken 
getuige, belangende zulk voorkomend gesch1l mogen doen, 
als het zal goed vinden en naar bevind van zaken, in geval 
er eene strafwaardige afwijking van de waarneid zijn mocht, 
of indien blijken zal dat zoodanige getuige ziCh aan opzette-
lijken meineed heeft schuldig gemaakt zoodanigen getuige in 
het eerste geval summier straffen, en in het laatste, lastbrief 
tot zijne gevangeniszetting verleenen voor de doeleinden van 
voorloopig onderzoek wegens meineed. 

145.-Geen vonnis waarbij de . doodstraf is uitgesproken, Fia.t van Staats
zal ten uitvoer worden gebracht dan na bekomen fiat van president. 
den Staatspresident, aan wien de stukken van het proces te 
dien einde zonder eenig verzuim ter inzage moeten worden 
toegezonden. 

146.-Bij het overzenden der stukken zal de rechter van Overzending van 
h t d d ht h f t d P ·a tfltukkeninmoord-e ron gaan gerec s o een ra ppor a an en res1 en zaken. 
toezenden, meldende dat de terechtstelling geregeld en naar 
de wet heeft plaats gevonden, en dat hij geene redenen ziet 
tot verlichting der straffe, of indien hij redenen ziet, welke, 
met zijne aanbeveling daarop. 

147.-De vormen van lastbrieven van de rondgaande yorm van Last
gerechtshoven, zullen, met de noodige wijzigingen die in bneven. 
bijzondere omstandigheden mochten verlangd worden, zijn 
overeenkomstig vorm T, bevat in de schedule gehecht aan 
dit hoofdstuk. De vormen van verhaal bij wijze van executie 
van het bedrag van boeten hierin te voren bepaald zullen 
zijn overeenkomstig vorrJ.en U en V, bevat in de schedule 
gehecht aan dit hoofdstuk. 

148.-De tronkbewaarders binnen dezen Vrijstaat zullen, Tronkbewaar-
d b "f d l' · 1 ders lijst van ge-on er eene oete van VlJ pon ster 1ng, 1n geva van ver- van gene n en 

zuim bij iedere zitting van het rondcraande gerechtshof van cipiersboekover te 
het district waarin zulke gevangenis 

0 
zal zijn, eene lijst aan leggen. 

het hof inleveren van alle personen welke 1n hunne respec-
tieve gevangenhuizen opgesloten zijn, welke lijst den datum 
der inhechtenisstelling van ieder persoon zal aangeven, de 
oorzaak der gevangenzetting en den naam des magistraats 
of rechters onder wiens lastbrief zulks is geschied. De tronk-
b.ewaarders op de districtsdorpen, en op plaatsen waar as
Sistent-landdrosten gevestigd zijn, binnen eene distantie van 
twee uren van districtsdorpen gelegen, zullen ook bij dit hof 
ter inzage overleggen het cipiersboek door hen gehouden, en 
alle lastbrieven waaronder de gevangenen aangehouden wor-
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den. De rechter zal de .Jijst nazie~ ten einde zich te verge~ 
wissen of er personen zun gerecht1gd tot hun ontslag uit de 
gevangenis; en zal ook het cipiersboek nazi en, en daarin aan
:lnerken of hetzelve al dan niet behoorlijk gehouden geworden 
is ; de rondgaande rechter echter zal de macht hebben op 
alle plaatsen waar een gevangenis is inzage te hebben van 
het cipiersboek en de lastbrieven in te zien. 

I;oslttting vange- 149.--Het rondgaand hof zal bij het slot van elke zit-
vangenen. t~ng al zulke gevangenen vrijlaten, als door de wet tot los

lating gerechtigd zijn zullen. 

AFDEELING X.--:-VAN APPEL EN REVISIE. 

T d
. 1 'l 150.-In het Hoog Gerechtshof, als hof van appel van de egenwoor 1g l6J< · .. • • 

v~n bes~huldigde rondgaande gerechtshoven,zal het blJ het beple1ten vandezaakm 
met verelscht. revisie of van de wets-kwestie gereserveerd, niet noodig zijn dat 

de gevangene tegenwoordig zij, maar hij zal verplicht zijn om 
eenen pleitbezorger te benoemen, of indien hij niet in vermogen 
is zulks te doen zal het hofvan appel eenen pleitbezorger kunnen 
aanstellen om de zaak pro Deo voor hem waar te nemen. 

Macht van hof iu 151.-In geval van eene revisie of wets-kwestie gereser-
hooger beroep. veerd, ·zooals hierinvoren voormeld, zal het aan het Hoog 

Gerechtshof als hof van appel vrijstaan:-

(A). Om het vonnis van het rondgaand gerechtshof te be
krachtigen, en in zoodanig geval als de beschuldigde 
onder borgtocht ontslagen is, om hem dadelijk tot de 
gevangenis te committeeren tot ondergaan zijner straf; 

(B). Om het vonnis te vernietigen, welke order hetzelfde effect 
zal hebben als eene uitspraak van onschuldig door eenen 
jury; 

(c). Of indien de rechter van het rondgaand gerechtshof 
vonnis niet uitgesproken heeft, om de zaak naar hem 
te · remitteeren om vonnis te doen; 

(D). Of om zoodanig vonnis uit te spreken als behoorde 
uitgesproken geweest te zijn bij de terechtstelling; 

(E). Of om zoodanige order te maken als de zaak volgens 
recht vordert; 

mits geen vonnis vernietigd zal worden wegens eenige on
regelmatigheid of onwettigheid waardoor in de opinie van 
het hof van appel de beschu1digde niet in zijne verdediging 
werd benadeeld, of omreden dat getuigenis verkeerdelijk werd 
geadmitteerd of geweigerd,. waardoor in de opinie van het . 
hof van appel geen wezenlijk kwaad of nadeel aan den be
schuldigde werd berokkend. 

Appellen van do 152.-In appellen van de lagere gerechtshoven haar een 
I;agere Gerechts- der hoogere gerechtshoven zal ook. g· ehandeld worden overeen-hoven. · 

komstig de twee voorgaande regulaties.* 
* Zie ook Afdeeling IX van Hoofdstruk IV (De Wet betrekkelijk de Lagere 

Gerechtshoven.) . 
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APDEELING XI.-SLOTBEPALINGEN. 

153.-Tot het recht begrijpen van de bepalingen van dit Uitleg van termen. 

hoofdstuk moeten de termen magistraat en wetsbeambten ge-
schikt om de crimineele lastbrieven ten uitvoer te brengen, 
respectievelijk genomen worden aan te duiden en te meenen 
al zulke personen als reeds zijn of zullen uit kracht van eenige 
wet of ordonnantie worden aangesteld, benoemd en verklaard 
(hetzij landdrosten, assistent-landdrosten, vrederechters, veld-
cornets, constabels of andere beambten) te zijn zulke magis-
traten of beambten respectievelijk als in dit hoofdstuk is be-
doeld, en in wier betrekking de uitoefening van eenigen plicht 
te pas komt ; en, zoo dikwijls melding gemaakt wordt van 
eenigen publieken ambtenaar of beambte, zal daardoor ook 
worden verstaan de in der tijd bestaande ambtenaar of be-
ambte, of de beambte die als zoodanig ageert. 

SCHEDULE 
(GEVOEGD BI.J HooFDSTUK vur.) 

VORM A. 

BORGACTE TEN BEHOEVE VAN EEN BESCHULDIGDE. 

(Wetboek, Hoofdstuk VIII, A1·tikel 8.) 

Zij het 1nits deze kennelijk, dat op heden den dag Vorm A. 

van 18 , voor mij, L.M., a]s registrateur der hoogere 
gerechtshoven, is verschenen de ondergeteekende A.B., die ver-
klaart wel en wettig schuldig te zijn aan C.D. de som van 
pond sterling, onder verbintenis van zijn persoon en goederen 
als naar rechten; 

En verder verschenen voor mij de ondergeteekenden U.V. 
en Y.Z., die verklaarden zich te interponeeren, ieder voor het 
geheel, als borgen voor de som van pond sterling, 
qnder renunciatie der beneficia 01·dinis seu excussionis et did
sioni.-:, met de meening waarvan zij verklaren wel bekend te 
zijn, onder verbintenis van hunne personen. en goederen als 
naar rechten; 

Dit alles geschiedende overeenkomstig order van (het 
Hoog Gerechtshof ) onder datum van den 

dag van 
De voorwaarde van deze acte is, dat in geval de onder-

geteekende A.B. verschijnen zal bij. de hierna komende 
zitting van het Rondgaand Gerechtshof voor het district 

, om aldaar den gezegden C.D. te vervolgen wegens 
de misdaad van , en zoodanige vervolging door 
te zetten, deze acte nul en van geene waarde zal zijn; maar 
indien hij daarin nalatig mocht zijn, dat dan het bedrag 
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van deze acte zonder vorm van proces dadelijk op verzoek 
van of namens den beschuldigde door het Rondgaand Ge
rechtshof voornoemd zal kunnen verbeurd verklaard ten be
hoeve van C.D. en daaronder executie verleend worden. 

Aldus gedaan en gepasseerd te , op datum 
voornoemd. 

Als getuigen: 
E. F. 
G. H. 

VORM B. 

L.M. 
A.B. 
u.v. 
Y.Z. 

BORGACTE TEN BEHOEVE VAN DEN STAAT. ' 

(Wetboek, Hoofdstuk VIII, Artikel 15.) 
Zij het mits deze kennelijk, dat op heden den dag van 

188 , voor mij, L. M., Landdrost voor het district 
, is verschenen de ondergeteekende A. B. die verklaart 

wei en wettig schuldig te zijn aan en ten behoeve van het 
Gouvernement van den Oranjevrijstaat de som van twintig 
pond sterling, onder verbintenis van zijn persoon en goederen 
als naar rechten; 

En verder verschenen voor mij de ondergeteekenden U.V. 
en Y. Z. die verklaarden zich te interponeeren als borgen, 
ieder voor het geheel bedrag van tien pond sterling, onder 
verbintenis van hunne goederen en personen als naar rechten; 

De voorwaarde van deze acte is dat indien de ondergetee
kende A. B. bij de hierna komende zitting van het Rond
gaand Gerechtshofvoor het district de prosecutietegen C. D. 
voor de misdaad van zal voortzetten volgens bestaande 
wetten en regels, en zoodanige kosten zal betalen als waartoe 
hij door eene rechterlijke uitspraak mocht verplicht worden, 
deze acte nul en van geene waarde zal zijn; maar indien hij 
daarin natalig mocht zijn, dat- dan deze acte zonder verderen 
vorm van proces dadelijk door het gerechtshof voornoemd 
zal kunnen verbeurd verklaard ten behoeve van den Staat, 
en daarop executie verleend worden. 

Aldus gedaan, enz. (als in vorm A.) 

VORM C. 

LASTBRIEF TOT APPREHENSIE. 

(Wetboek, lloofdstuk VIII, Artikel 31.) 
In het gerechtshof van het district 

Aan en aan aile baljuws. 
gerechtsboden, hunne wettige gedeputeerden, en aan aile veld
cornetten, constabels, politiedienaren, en andere beambten, be
voegd tot exploiteeren van crimineele lastbrieven. 
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Nademaal voor mij, M. N., 
informatie is ingebracht onder eede van 0. P. dat C. D. op 
den dag van , 18 , gepleegd heeft de 
misdaad van ; 

Zoo is het dat gij, in den naam van het Gouvernement 
van den Oranjevrijstaat, gelast wordt, dadelijk op ontvangst 
dezes den genoemden C. D. te apprehendeeren en te brengen, 
of te doen apprehendeeren en brengen voor mij, ten einde 
te worden onderzocht en te antwoorden op de gemelde in
formatie, en voorts naar rechten te worden behandeld. 

Gegeven ond~r mijne hand, te , 1n den 
Oranjevrijstaat, dezen dag van , 18 

[Geteekend] L. M. 
Signalement :-

[Beschrijving der gestolene goederen; enz., 
.] 

[Geparafeerd] L. M. 

VORM D. 
PRISONIERS-VERKLARING NA VOORLOOPIG 

ONDERZOEK. 

(Wetboek, Hoofdstuk VIII, Artikel 40.) 

In Zake { 

De Staat 
Tegen 
C. D., 
Beschuldigde. 

Compareerde voor mij, L. M., 

, op heden den dag van Vorm D. 

_ 18 , de gemelde C. D., die na behoorlijk te 
zijn gewaarschuwd dat hij niets behoefde te zeggen, en dat 
al hetgeen hij zeggen zou tegen hem als getuigenis zou kunnen 
worden gebruikt, en nuchteren en in het voile bezit van zijn 
verstandsvermogens zijnde, verklaarde vrijwillig als volgt :-

Deze verklaringen aan den beschuldigde voorgelezen zijnde 
T waar noodig worden ingevuld de woorden "en vertaald zijnde 
door R. S. als tolk daartoe behoorlijk beeedigd,"] bevestigde 
deze dezelve nogmaals, en heeft dezelve onderteekend [of waar 
noodig, "met zijn merk onderteekend,"] in tegenwoordigheid 
van de ondergeteekende getuigen en mij, 

Als getuigen: 
N.O. 
P.R. 

L.M. 
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VORM E. 
LASTBRIEF TER TERECHTSTELLING. 

(Wetboek, Hoofdstuk VIII, Artikel 41, 42.) 
Aan den cipier van het gevangenhuis te , 

district , in den Oranjevrijstaat. 
Gij wordt hierdoor gelast den persoon van C. D., beschul-

digd van de misdaad van te ont-
vangen en in verzekerde bewaring te houden totdat 
volgens wet zal ontslagen worden. 

Gegeven onder mijne hand ten kantore van 
district 
heden den dag van 

VORM F. 

' 18 
L.M. 

op 

BORGACTE OM TE VERSCHIJNEN ALS GETUIGE. 

(Wetboek, Hoofdstuk VIII, A1·tikel 4.3.) 
Zij het mits deze kennelijk dat op heden den 

dag van , 18 , voor mij, L. M., , 
is verschenen A. B., die verklaart wei en wettig verschuldigd 
te zijn aan den Thesaurier-Generaal van den Oranjevrijstaat 
de som van pond sterling, onder verbintenis van 
zijn persoon en goederen als naar rechten. 

[En verder verschenen, enz. (als in vorm B. indien noodig.)] 
De voorwaarde dezer verbintenis is dat indien de boven

genoemde A. B. ten eenigen tijde binnen zes maanden van af 
heden zal verschijnen en getuigenis der waarheid a:fleggen bij 
de terechtstelling van C. D. voor de misdaad van , 
bij het gerechtshof van , daartoe gedagvaard 
zijnde (ten huize van) , deze acte nul en 
van geene waarde zal zijn; maar indien hij daaraan nalatig 
mocht zijn het bedrag van deze acte dadelijk zal worden ver
beurd verklaard ten behoeve van den Thesaurier-Generaal, enz. 
(zooals in vorm B). · 

---
VORM G. 

LASTBRIEF TOT INHECHTENISSTELLING VOOR 
VERDER ONDERZOEK. 

(Wetboek, Hoofdstuk VIII, Artikel 44.) 
[ Aanhef zooals in vorm E.] 

. Gij wordt hiermede gelast den persoon van C. D., beschul
digd met de misdaad van , te ontvangen en 
in verzekerde bewaring te houden, en hem voor mij te brengen 
op den dag van , 18 , ten einde 
verder dienaangaande onderzocht te worden, zijnde een vol
doendegrond voor dezen lastbrief, naar mijn oordeel, dat 

[V erder overeenkomstig vorm E.] 
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VORM H. 

LASTBRIEF TOT HUISDOORZOEKING. 

(Wetboek, Hoofdstuk VIII, Artikel 50.) 

In het Gerechtshof van den , van 
Aan den baljuw, of zijne wettigen Vorm H. 

gedeputeerde, en aan de veldcornetten, constabels, policie
officieren, en andere gerechtsbeambten, bevoegd tot het ex
ploiteeren van crimineele citatien. 

Nademaal het mij gebleken is, volgens de beeedigde ver-
klaring van dat de volgende goederen, 
te weten:-
binnen de laatste dagen, door een of ander persoon 
of personen onwettiglijk genomen, gestolen of vervoerd zijn 
nit het huis van te voor-
meld; en dat de genoemde het ver-
moeden heeft en argwaan koestert dat de gemelde goederen, 
of een gedeelte daarvan, verborgen zijn in het huis van 

van ; 
Zoo is 't dat gij bij deze, in naam van den Staatspresi

dent, geautoriseerd en gelast wordt, met de noodige assistenten, 
bij dag in te gaan in het huis van den gemelden 

te voormeld; 
en aldaar naar de gemelde goederen te zoeken; en indien 
dezelve, of eenig gedeelte daarvan bij zoodanig onderzoek ge
vonden worden, zult gij dezelve met en benevens den persoon 
of personen van voor mij brengen, 
ten einde naar rechten te worden behandeld. 

Gegeven onder mijne hand, te dezen 
dag van 18 

L.M., 
Landdrost, enz. 

VORM I. 

LASTBRIEF TOT VERVOER VAN GEVANGENEN. 

(Wetboek, Hoofdstuk VIII, Artikel 54.) 

Aan den cipier van de gevangenis te 
district , in den Oranjevrijstaat, 

Aan [den baljuw, gerechtsbode, enz., van het district]. 
Aan den cipier van het gevangenhuis te 

district , in den Oranjevrijstaat ; 
Gij, de cipier eerstvoornoemd, wordt hiermede gelast en 

geautoriseerd den persoon van C. D., thans in het gevangenhuis 
te , af te geven aan den genoemden 
[baljuw, gerechtsbode, enz.] L 

Vo:rm I. 
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En gij, [de baljuw, gerechtsbode, enz.] wordt hiermede 
gelast en geautoriseerd gemelden persoon met allen zorg en 
vlijt te vervoeren naar het gevangenhuis te en 
dien aldaar af te geven aan den cipier van het gevang~nhuis 
aldaar; 

En gij, de gemelde cipier van het gevangenhuis te 
wordt hiermede gelast en geautoriseerd gemelden persoon te 
ontvangen en in verzekerde bewaring te houden totdat hij, enz. 

VORM K. 

BORGACTE VOOR VERSCHIJNING OP EENE 
CRIMINEELE BESCHULDIGING. 

( Wetboek, Hoofdstuk VIII, Artikel 68.) 
Zij het mits deze kennelijk, dat op heden, den dag 

van , te , op verzoek van den publieken 
aanklager, na gedaan voorloopig onderzoek, A. B. is gecom
mitteerd geworden ter terechtstelling, voor de misdaad van 

, en daar de beschuldigde 
verzocht heeft om onder borgtocht vrijgelaten te . worden, 
hetwelk werd toegestaan, en het bedrag der borgacte door 
mij, L.M., is bepaald geworden, tegen de som van 
pond sterling; 

Zoo is het, dat bovengenoemde beschuldigde zich ver
klaart, wel en wettig schuldig te wezen aan den Thesaurier
Generaal, of zijnen plaatsvervanger, namens en ten behoeve 
van het Gouvernement van den Oranjevrijstaat, in de gemelde 
som van pond sterling, onder verbintenis van zijn per
soon en goederen, als naar rechten. 

En verder compareerden voor mij de volgende personen 
namelijk :-U. V. en Y. Z., 
die verklaren zichzelven te interponeeren, ieder voor het ge
heel, als borgen voor de bovengemelde som van · pond 
sterling, onder renunciatie der beneficia ordinis seu excussionir; 
et divisionis, met de meening waarvan zij zich verklaren wel 
bekend te zijn: onder verbintenis van, hunne personen en 
goederen, als naar rechten. 

De voorwaarde van deze borgacte is, dat wanneer boven
genoemde A. B. verschijnen zal, en antwoord geven zal, op 
eenige beschu!diging die tegen hem ingebracht zal worden 
voor zoodanig bevoegd gerechtshof, alwaar hij mocht op
geroepen worden, om zich te verantwoorden tegen de hier 
bovengemelde beschuldiging, binnen negen maanden van af 
heden, zijnde daartoe behoorlijk gedagvaard ten huize van 

, alsdan zal deze borgacte nul en van geene 
waarde zijn; maar indien hij daarin nalatig mocht zijn, dan 
zal het bedrag van deze borgacte zonder vorm van proces, 
dadelijk op verzoek van den Staatsprocureur, of zijnen plaats-
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vervanger, door het hof alwaar de zaak dienende is, verbeurd 
verklaard en executie verleend worden. 

Aldus gedaan en gepasseerd te 
datum voornoemd. 

Als getuigen :
E. F. 
G. H. 

VORM L. 

CRIMINEELE DAGVAARDING. 

L. M. 
A. B. 
u.v. 
Y. Z. 

(Wetboek, Hoofdstuk VIII, Artikel 69.) 

In het Rondgaand Gerechtshof voor het district 
:zitting te houden te , op 
~en dag van 18 ten 
ure In den voormiddag. 

In zake de Staat 
Tegen 

A. B., Beschuldigde 

Aan den genoemden beschuldigde, A. B., van 

'op 

Gij wordt bij dezen gedagvaard om persoonlijk te ver
·schijnen voor bovengemeld gerechtshof ten tijde en ter plaatse 
voornoemd, en aldaar te vertoeven totdat gij wordt opgeroepen, 
ten einde U te verdedigen tegen eene acte van beschuldiging 
tegen U door den Staatsprocureur, in naam en ten behoeve 
van het Gouvernement van den Oranjevrijstaat, te worden 
voorgebracht wegens de misdaad van 

, zooals omschreven in gemelde acte van beschuldiging. 
N eem kennis dat gij gerechtigd zijt getuigen, die getui

genis der waarheid in deze zaak ten uwen behoeve kunnen 
a:fleggen, te doen dagvaarden, en daarvan aan den publieken 
.aanklager dezes gerechtshofs kennis te geven. 

Aldus gedaan te , op dag van 18 

N am ens het Gerechtshof voornoemd, 

Registrateur des Gerechtshofs. 
A.B.R., 

Staa tsprocureur. 

[In geval een ander partij dan de Staatsprocureur vervolgt 
.zal de zaak aldus in de dagvaarding kunnen genoemd worden: 

De Staat (op aanzoek van C. D.) 
Tegen 

A. B., Beschuldigde.J 

Vorm JJ. 
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VORM M. 
KENNISGEVING VAN VORIGE CONVICTIE. 

( Wetboek, Hoofdstuk VIII, Artikel 73.) 

In het Rondgaand Gerechtshof voor het district , 
zitting te houden te , op den dag van 

'18 

In Zake I 
De Staat 

Tegen 
C. D., 

Beschuldigde. 

Aan C. D., den bovengenoemden beschuldigde. 
N eem kennis, dat in geval gij schuldig bevonden wordt 

aan de misdaad van , U ten laste gelegd 
in de acte van beschuldiging op U gediend, bewijs zal ge
leverd worden ten tijde en ter plaatse voornoemd, dat gij te 
voren schuldig bevonden zijt geweest aan de misdaad van 

, bij het gerechtshof, gehouden te 
, op den dag van 189 . 

Aldus gedaan den dag van 189 . 

VORM N. 

A. E. J. K., 
Staatsprocureur. 

ACTE VAN BESCHULDIGING. 

(Wetboek, Hoofd8tuk VIII, A1·tikel 7 4.) 

In het Rondgaand Gerechtshof voor het district ,. 
zitting houdende te , in den Oranjevrijstaat. 

A. E. J. K., Staatsprocureur, die prosequeert in naam en 
ten behoeve van het Gouvernement van den Oranjevrijstaat, 
geeft hiermede aan het achtbare hof te kennen: 

Dat C. D., van beroep , nu of onlangs woonachtig 
te , in het district van , in den Oranje-
vrijstaat (of wiens beroep en woonplaats aan den Staatspro
cnrenr onbekend zijn), schuldig is aan de 1nisdaad van 

; daarin bestaande dat op of omtrent den dag 
van de 1naand , in het jaar een dnizend acht hon-
derd en en op of na bij , gelegen in 
het district , in den Oranjevrijstaat, hij de gezegde 
C. D., heeft (hier volgt eene duidelijke beschrijving der 
misdaad). 

Weshalve, na volkomen bewijs en convictie, de Staats
procurenr voormeld het vonnis van dit gerechtshof verzoekt. 
tegen den gemelden C. D. als naar rechten. 

A. E. J. K., 
Staa tsprocureur .. 
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VORM 0. 
DAGVAARDING OP GETUIGEN. 

(Wetboek, Hoofdstuk VIII, A1'tikel91.) 
In het Rondgaand Gerechtshof voor het district , Vorm o. 

zitting houdende te , op den dag van 
1,89 

In zake de Staat 
Tegen C. D. 

Aan den baljuw van het gemeld district of zijnen wettigen 
plaatsvervanger. 

Dagvaard J.K., L.M., N.O. en P.Q., dat zij en een ieder 
hunner, met terzijdestelling van alle uitvluchten of bezigheden, 
persoonlijk voor het gerechtshof voornoemd verschijnen op 
datum voornoemd, ten ure in den voormiddag, en 
aldaar vertoeven totdat zij zullen worden opgeroepen of ont
slagen, ten einde getuigenis der waarheid af te leggen van al 
hetgeen hun bekend is aangaande zekere beschuldiging door 
den Staatsprocureur ingebracht tegen C. D., wegens de mis
daad van 

Hierin nalatig zijnde, zullen zij, of een of ander hunner, 
onderworpen zijn aan eene boete niet te boven gaande een 
honderd pond sterling. 

Geef aan elk hunner eene kopie van deze dagvaarding 
en relateer uw wedervaren aan den registrateur dezes gerechts
hofs voor den dag der zitting voormeld. 

Gegeven onder mijne hand te , dezen dag 
van 189 

A.E.J.K., 
Staatsprocureur. 

L.lVI., 
Registrateur des Gerechtshofs. 

VORM P. 
DAGVAARDING VAN JURYMAN. 

(Wetboek, Hoofdshtk VIII, A1'tikel 104.) 
In het Rondgaand Gerechtshof voor het district 

in den Oranjevrijstaat, zitting te houden te op 
den dag van 189 ten . uur 's morgens. 

Aan A. B., woonachtig te , in het district 
in den Oranjevrijstaat. 

Gij wordt hiermede gerequireerd persoonlijk te verschijnen 
€n tegenwoordig te blijven bij en gedurende de zitting van 
het Rondgaand Gerechtshof voornoemd, ten tijde en ter plaatse 
voornoemd, om aldaar als een juryman te dienen, onder eene 
boete, in geval van nalatigheid, niet te boven gaande dertig 
pond sterling. 

, den dag van , 189 
C. D., Baljuw. 

Vorm P. 
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VORM Q. 

PROCLAMATIE BIJ OPENING VAN HET HO:B.,. 

( Wetboek, Hoofdstuk V Ill, Artikel 105.) 

HOOR! HOOR! HOOR! 

De rechter van dit Rondgaand Gerechtshof beveelt en 
gelast een iegelijk hier tegenwoordig, om stilte in het hof 
te bewaren, onder straffe bij ongehoorzaamheid van boete en 
gevangenzetting, onderwijl de personen, gedagvaard om als. 
jurymannen bij deze zitting te dienen, opgeroepen zullen wor
den, en antwoorden op hunne namen. 

En gij allen, die als jurymannen zijt gedagvaard, ant
woordt op uwe namen en behoudt de boete. 

VORM R. 

EED VAN JURYMAN. 

(Wetboek, Hoofdstuk VIII, A1·tikel 113.) 

"Ik zweer" (of "ik verklaar plechtig dat het afleggen 
"van eenen eed naar mijne geloofsovertuiging niet geoorloofd 
"is, en beloof") "plechtig, dat ik onderzoeken zal of de ge
"vangene, thans voor het hof, schuldig is aan de misdaad, 
"hem in de acte van beschuldiging ten laste gelegd, dan wei 
"onschuldig; en dat mijne uitspraak daarop naar waarheid 
"zal zijn, volgens de bewijzen, zonder vrees, gunst of voo:r
"ingenomenheid. Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig n 

(of "dat beloof en verklaar ik.") 

VORM S. 

EED VAN BALJUW. 

(Wetboek, Hoofdstuk VIII, A1·tikel115.) 

"lk zweer" (of "ik verklaar plechtig dat het afleggen van 
"eenen eed naar mijne geloofsovertuiging niet geoorloofd is, 
"en beloof'') "plechtig dat ik dezen jury in getrouwe bewaring 
"nemen zal, en dat ik niet toelaten zal, dat iemand met hen 
"spreke noch zelve met hen spreken zal, over eenig ding tot 
"de zaak onder hunne overweging betrekking hebbende als 
"alleenlijk te boodschappen tusschen hen en het gereehtshoft 
"of hun te vragen, wanneer benoodigd, of zij in hnnne uit
"spraak overeengekomen zijn. Zoo waarlijk helpe mij Godl 
"Almachtig" (of "dat beloof ik.") 
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VORM T. 

LASTBRIEF TER GEVANGENZETTING. 

(Wetboek, Hoofdstuk VIII, Artikel 147.) 

In het Rondgaand Gerechtshof voor het district , Vorm T. 

zitting gehouden hebbende te in den Oranjevrijstaat. 
Aan den cipier van het staatsgevangenhuis te 
Nademaal C. D. op heden door dit gerechtshof schuldig 

werd verklaard aan de misdaad van en door 
dit hof werd gevonnisd tot ; 
zoo wordt gij gelast bij dezen om den gemelden C. D. in uwe 
bewaring te nemen en te houden totdat hij de gemelde straf 
zal hebben ondergaan, of anders wettiglijk zal worden ont
slagen en daarvan vrijgesteld. 

Gegeven te , op dezen van 18 

L.M., 

O.P., Registrateur des Gerechtshofs. 

Hoofdrechter (of Rechter van genoemd Gerechtshof.) 

VORM U. 

LASTBRIEF TOT VERHAAL VAN BOETE TEGEN 
JURYMAN. 

(Wetboek, Hoofdstuk VIII, Artikel147.) 

In het Rondgaand Gerechtshof voor het district 

In zake 

De Staat 

tegen 

in den Oranjevrijstaat. 

A. B., Beschuldigde. 

, Vorm U. 

Aan den baljuw van opgemeld district of zijnen wettigen 
afgevaardigde. 

N ademaal M. N. bij vonnis van het genoemd Rondgaand 
Gerechtshof in deszelfs zitting, gehouden te , 
op den dag van 18 , overeenkomstig 
de wet betreffende de crimineele rechtspleging, beboet is ge
worden in de som van pond sterling wegens 
niet verschijnen als juryman, terwijl hij daartoe behoorlijk was 
gedagvaard; 

Zoo is het, dat gij door dezen gelast wordt om op deze, 
bij wijze van executie uitvoering te geven aan gemeld vonnis, 
tenzij genoemd bedrag door hem betaald wordt. 
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Daartoe strekke U 
wedervaren aan dit hof. 

Gegeven te 
dezen dag van 

O.P., 

deze ten lastbrief, en relateer uw 

, 1n den Oranjevrijstaat, op 
189 

L.M., 

Registrateur van het Rondgaancl 

Gerechtshof voornoemd. 

Rechter van het Rondgaand 

Gerechtshof voornoemd. 

VORM V. 

LASTBRIEF TOT VERHAAL VAN BOETE TEGEN 
GETUIGEN. 

(Wetboek, Hoofdstuk VIII, Artikel 147.) 

In het Rondgaand Gerechtshof voor het district , 
te , in den Oranjevrijstaat. 

Aan den baljuw van bovengemeld district of zijnen 
wettigen plaatsvervanger. 

N ademaal er voor opgemeld gerechtshof voor crimineele 
zaken, aanvang genomen hebbende op den dag 
van 189 , eene zaak diende, te we ten: De staat 
tegen A. B., beschuldigde; 

N ademaal C. D., behoorlijk werd gedagvaard (blijkens 
relaas ten hove tegenwoordig) om als getuige in reeds ver
melde zaak te verschijnen totdat hij zoude worden ontslagen; 

N ademaal gezegde C. D. zijne verschijning niet maakte 
na behoorlijk opgeroepen te zijn, en ook geene redenen heeft 
aangetoond die tot zijne verschooning konden strekken; 

N ademaal. genoemde getuige door het hof gevonnisd werd 
tot verbeurte (als eene boete) in de som van pond 
sterling; 

Zoo dient deze U te autoriseeren en te gelasten dat gij 
tot verhaal van gemeld vonnis, de goederen en have van ge
zegden C. D. in beslag neemt, en bij verkoop daarvan de som 
van pond sterling aftrekt, met uwe kosten 
daartoe betrekkelijk, indien er eenige zijn, en relateer aan mij 
als registrateur van gemeld gerechtshof of aan den fungeerenden 
registrateur, bij mijne afwezigheid, al hetgeen gij uit kracht 
hiervan gedaan hebt, waarvoor deze lastbrief uwe volmacht 
en autoriteit zal zijn. 
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Gegeven te , dezen dag van 
1n het jaar onzes Heeren een duizend acht honderd 
en tig. 

L.M., 

Registrateur van het 

Gerechtshof voornoemd. 
O.P., 

Rechter van het Rondgaand 

Gerechtshof voornoemd. 

HOOFDSTUK IX. 

DE WET OVER VREDERECHTERS. 

AFDEELING I.-OVER VREDERECHTERS IN HET ALGEMEEN. 

1.-De Staatspresident heeft de macht om van tijd tot Aanstelling en 

tijd, naar de omstandigheden vereischen mogen, personen die ontslag. 

hij daartoe bekwaam en geschikt oordeelt, aan te stellen als 
vrederechters voor eenige stad of eenig dorp, of voor eenige 
wijk of voor eenig district, of voor den geheelen Staat ; deze 
aanstelling geschiedt telkens voor den tijd van drie jaren, 
tenzij hij gedurende dien tijd gegronde redenen mocht hebben 
zoodanige vrederechters uit hunne betrekking te ontslaan. 

2.-De vrederechters leggen bij hunne ambtsaanvaarding Ee(~saflegging of 

eenen eed of eene belofte af in handen van eenen landdrost, belotte. 

of vrederechter, en onderteekenen denzelve of dezelve alsdan 
in geschrifte; welk geschrift door dien landdrost of vrede-
rechter ter bewaring naar den gouvernements-secretaris wordt 
verzonden. 

De eed of belofte luidt aldus :-" Ik zweer" (of "ik ver
klaar plechtig dat het afleggen van eenen eed naar mijne 
geloofsovertuiging niet geoorloofd is, en verklaar en beloof 
plechtig") "dat ik dezen Staat en deszelfs regeering getrouw 
zal zijn; dat ik al de plichten mij als vrederechter" (speciale 
of resident vrederechter, naar het geval moge zijn) "toever
trouwd, naarstiglijk en naar het best van mijn vermogen en 
zonder gunst of vooringenomenheid zal vervullen; en dat ik 
de wetten van dezen Staat zal gehoorzamen en handhaven. 
Zoo waarlijk helpe mij God" (of "dat beloof ik.") 

3.-De gouvernements-secretaris bewaart ten zijnen kantore L~jst van vrede-

1.. d · f · ·· d d h rechters eene :gst van e 1n unct1e z:gn e vre erec ters, met ver- · 
melding hunner woonplaatsen; alsook de schriftelijke bewijzen 
hunner eedsaflegging en van den datum hunner aanstelling. 
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Afkond~ging van 4.-De aanstelling, het ontslag of de bedanking van-vrede-
aanstellmg, enz. rechters wordt in de Gouverrnements-Courant afgekondigd. 
Plichten aangaan- 5.-De vrederechters zijn ondergeschikte magistraatsper
de arrest, enz. sonen binnen de limieten der plaatsen waarvoor zij zijn aan-

gesteld geworden; en als zulks gerechtigd en verplicht uit te 
voeren de mach ten omschreveri en aan magistraten betreffende 
arrest toegekend in de tweede afdeeling van hoofdstuk VIII 
(de wet betreffende de crimineele rechtspleging) of zoodanige 
wet betreffende de crimineele rechtspleging als hierna zal 
worden gemaakt. 

De lastbrieven door vrederechters verleend, zullen, zoo
verre als de omstandigheden zulks toelaten, opgesteld worden 
overeenkomstig de vormen bevat in de schedule aan genoemd 
hoofdstuk gehecht; wordende in plaats van de woorden " in 
het landdrosthof'' gelezen de woorden "vrederechterskantoor,'t 
of "speciale of resident vrederechterskantoor" (zooals het 
geval moge zijn.) 

Straf' voor.onge- 6.-Eenige persoon weigerende of nalatende te gehoor-
~~~:iav~~e~~eadae~ zamen het wettig bevel van eenigen vrederechter tot arrest. 
rechter. van eenigen rustverstoorder, overtreder of misdadiger, zal 

onderhevig zijn aan eene boete niet te boven gaande twee 
pond en tien shillings sterling, en bij gebreke van betaling 
aan gevangenzetting voor niet langer dan vier-en-twintig uren. 

Beeedigde 
klaringen. 

ver-

Deze straf zal op aanklachte en terechtstelling kunnen 
toegepast worden door eenige der gerechtshoven van dezen 
Staat of door eenen vrederechter met speciale machten, of 
resident vrederechter, zooals later in deze wet bepaald.* 

7.--Alle vrederechters zijn bevoegd, beeedigde en andere 
verklaringen, zooals door de wet voorgeschreven, voor zich 
te doen afleggen, ook in dorpen of steden waar hij woonachtig 
is, ook dan wanneer in dat dorp- of die stad zich een land-
drost bevindt. 

AFDEELING Il.-OVER SPECIAI~E VREDERECHTERS. 

Aanstelling. 8.-De Staatspresident heeft de macht om op zoodanige 
plaatsen ten platte lande als hij daartoe geschikt mocht oor
deelen, personen (hetzij veldcornetten of niet) aan te stellen 
als vrederechters met speciale machten, te worden genoemd 
"speciale vrederechters," met bepaling der grenzen hunner 
jurisdictie, zullende deze aanstelling ook onderworpen zijn 
aan de bepalingen van artikel 1 van dit hoofdstuk. 

Jurisdictie onder 9.-Alle klachten onder de wet over meesters en dienst-
M. e esters - en boden (hoofdstuk CXI) en eenige andere wet welke de be-
Dlenstbodenwet. 1· d h .L'.J k h ·· · d pa 1ngen van at oo.tustu moe t w:uz1gen, veran eren, ver-

beteren, of vervangen), kunnen gebracht worden voor den 
special en vrederech ter. 

* Zie ook Artikel 23 van Hoof'dstuk VIII (De wet over de Crimineele Rechts
pleging.) 
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10.-De speciale vrederechter zal de macht hebben 01n Machten hetre!:-
.. . fendeLalllllOO}Jeru. 

onder de wet betreffende landlooper:u, als beschreven 1n hoofd-
stuk CXXXIII (de wet tot tegengaan van veedieverij, land-
looperij, enz.) en eenige andere wet welke de bepalingen van 
dat hoofdstuk mocht vervangen, straf toe te passen op de 
volgende person en:-

(A). Ieder kleurling komende van buiten de grenzen van 
den Staat, en die niet voorzien is van een paspoort, 
geteekend door den zendeling onder wiens statie hij 
ressorteert, of door het opperhoofd van de plaats 
waar hij woonachtig is, of door een daartoe bevoegden 
ambtenaar, meldende den naam van den pashouder, 
de plaats zijner woning, het doel zijner reis, de plaats 
zijner bestemming, den tijd daartoe verleend, en het 
getal vee en andere goederen welke hij met zich 
voert; 

(B). Ieder kleurling, binnen de limieten van dezen Staat 
rondreizende, die niet voorzien is van een paspoort 
van een zendeling, vrederechter, · veldcornet, assistent
veldcornet, of anderen persoon door den Staatspresi
dent in termen van.artikel 49 van hoofdstuk CXXXIII 
(de wet tot tegengaan van veedieverij, landlooperij, 
enz.) aangesteld, of, zoo hij in dienst is, van zijn 
dienstheer . 

. 11.--De speciale vrederechter kan als straf opleggen eene Uitgestrektheid 
.. van macht. 

boete twee pond en tien shillings niet te boven gaande; of b:u 
ge breke van betaling gevangenisstraf geen veertien dagen te 
boven gaande, of lijfstraf niet te boven gaande vijftien slagen, 
met zoodanige instrumenten als gebruikt worden bij toepas
sing van slagen onder vonnissen van het landdrosthof, die 
hen daartoe van gouvernements-wege worden verstrekt. 

12.-De Staatspresident zal, waar zulks noodig geoor- Constahels. 

deeld wordt, eenen specialen vrederechter mogen voorzien 
van eenen constabel, wiens plicht het zal zijn slagen toe te 
dienen op vonnis van den specialen vrederechter, de personen 
gevonnisd tot gevangenzetting te vervoeren naar de naastge-
legene gevangenis binnen het district waarin de. speciale vrede-
rechter verkeert, onder lastbrieven van dien beambte, en aile 
wettige bevelen van den specialen vrederechter in de uit-
voering zijner plichten op te volgen. 

13.-Er zal hooger beroep zijn van den specialen vrede- Appel. 

rechter naar het landdrosthof of periodieke hof. · 
14.-De speciale vrederechters zullen verplicht zijn om Notulen. 

behoorlijke aanteekeningen en notulen te houden of in hunne 
tegenwoordigheid te doen houden, van aile zaken die voor 
hen gebracht worden, en aile getuigen onder eede te hooren, 
en gemelde notulen minstens eens in de drie maanden aan 
den landdrost van hun district ter inzage te bezorgen. In 
geval van appel door eenige partij zal de speciale, vrederechter 
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onverwijld gecertificeerde kopien der notulen en stukken den 
landdrost toezenden. Bij gebreke van de stipte opvolging 
dcr bovengemelde voorschriften zullen de speciale vrederech
tors door het landdrosthof veroordeeld kunnen worden tot 
bot:aling eener boete niet te boven gaande vijftien pond sterling. 

Verantwoording. 15.-De speciale v~ederechters zullen eenmaal in .~Ike drie 
maanden verantwoord1ng doen van hunne geldel:uke ont
vangsten aan den landdrost van het district waarin zij res
sorteeren. 

Gewone macht 16.-De speciale vrederechters bezitten ook al de machten 
van vrederechters. rl.ie door vrederechters kunnen worden uitgeoefend, zooals 

h~erinvoren onder afdeeling I van dit hoofdstuk bepaald. 
Detentiekamer. 17.-De speciale vrederechter zal toezien dat er een 

kamer of vertrek beschikbaar zij voor het aanhouden van 
gevangenen totdat zij naar de gevangenis worden verzonden, 
en dat zij daar behoorlijk verpleegd worden. 

·-~ 

AFDEELING III.-OVER RESIDENT VREDERECHTERS. 

Waar aangesteld. 18.-Resident-vrederechters worden aangesteld op de dorpen 
genoemd in het drie-en-veertigste artikel van hoofdstuk IV 
(de wet over de lagere gerechtshoven), en op zoodanige andere 
( lorpen als de V olksraad mocht bepalen. 

J nris<~ictie. 19.-De resident-vrederechter oefent zijne jurisdictie nit 
in de wijk waarin het dorp, waarvoor hij is aangesteld, ge
legen is; en voor hem kunnen gebracht worden: Aanklachten 
wegens landlooperij,* overtreding van de wet over meesters · 
en dienstboden, geringe gevechten of aanranding, dreige
menten van aanranding, rustverstoring, dronkenschap, over
treding van plaatselijke regulaties kracht van wet hebbende; 
diefstal van een bedrag of van goederen tot een vermoede
l~jke waarde van niet meer dan een pond sterling, moed
willige beschadiging van eens anders goed of eigendom van 
de vermoedelijke waarde van niet meer dan twee pond sterling. 

Vervolging. 20.-De resident-vrederechter behandelt summie1·, dat wil 
zeggen zonder dagvaarding, alle zaken in het voorafgaande 
artikel vermeld op aanklachte van een constabel, veldcornet 
of eenigen privaat persoon, in zoodanige zaak betrokken 
zijnde of belang hebbende. 

Hooger heroep. 21.-Er zal hooger beroep zijn van de uitspraak van den 
resident-vrederechter naar het periodieke of landdrosthof. 

Strafoplegging. 22.-De resident-vrederechters kunnen als straf opleg-
gen:-

(A). Eene geldboete niet te boven gaande twee pond en 
tien shillings sterling, of in gebreke van betaling 
gevangenzetting voor niet meer dan veertien dagen; 

*Over de jurisdictie van Resident Vrederechters ten opzichte van Landlooperij 
zie ook Art. 31 van Hoofdstuk CXXXIII (De wet tot tegongaan van Veedieverij, 
Landlooperij, enz.) 
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(B). Gevangenzetting voor eenen tijd van niet 1neer dan 
veertien dagen, met of zonder dwangarbeid, met of 
zonder opsluiting in het blok of in boeijen; 

(c). Slagen met eene roede (lat) of geesel (kats) geen 
v~jftien te boven gaande ; na toediening waarvan de 
gevangen~ onmiddelijk losgelaten zal worden uit de 
gevangen1s. 

23.-De resident-vrederechter kan eenigen aangeklaagde, Onder Borgtocl.t 

wanneer er tegen hem beeedigde klachten door eenigen per- stollen. 

soon worden gemaakt over eenige dreigementen van aanran-
ding, brandstichting of eenige andere misdaad tegen zooda-
nigen persoon, diens familie, huis of ander eigendom, borg-
tocht doen stellen tot bewaring van vrede en rust voor eene 
som niet te boven gaande vijf-en-twintig pond sterling voor 
eenen tijcl van niet langer dan twee maanden, of bij gebreke 
van zoodanige borgstelling, opsluiting in de gevangenis voor 
niet langer dan veertien clagen. 

24.--De resident- vrederechters die belast worden met Borgstelling en 

eenige geldelijke administratie zullen gehouden zijn borgtocht ve.rantwoording. 

te stellen tot een bedrag van twee honderd pond sterling. 
Zij zullen maandelijks verantwoording doen van hunne gelde-
lijke ontvangsten aan den landdrost van het district waarin 
zij ressorteeren. 

25.-De resident-vrederechter is bevoegd als magistraats- Voorloopige on1 

l · d k · t ll t h l derzooken. ' persoon om voor oop1g on erzoe y 1n te s e en en e one en 
onder de bepalingen van hoofdstuk VIII (de wet om trent de 
crimineele rechtspleging.) ·~ 

AFDEELING IV.-ALGEMEENE BEPALINGEN. 

26.-Alle cipiers, gevangenhuis-bewaarders, veldcornetten Gehoorza~mheid 
d l d . .. h' d l t h aan Lastbnoven. en an ere gerec :1ts 1enaren, zun 1er oor ge as om ge oor-

zaam te zijn en te voldoen aan alle lastbrieven door eenig 
vrederechter uitgevaardigd tot het gevangennemen en in be-
waring houc-len van alle personen in zoodanige lastbrieven 
vermeld, totdat zij door wettig gezag ontslagen zullen worden.* 

27 .-Geen persoon zal gerechtigd zijn om eenig proces Processen tegen 

aan te leggen, of vonnis te verkrijgen voor schadevergoeding vrederechters. 

tegen eenigen vrederechter, ten gevolge van eenige daadzaak 
door hem als vrederechter gedaan of verricht; nooh tegcn 
eenigen veldcornet, cipier, policiedienaar, of andere gerechts-
dienaren, noch eenig privaat persoon, ten gevolge van eenige 
daadzaak, door een hunner, in het uitvoeren van eenigen last-
brief of mondelinge order van eenig vrederechter gedaan on 
verricht, tenzij b~j het dienen der zaak duidelijk bewezen zal 
worden, eerstens, dat de eischer in zoodanige zaak of actie, 
onder z~jne eigene, of onder de handteekening van zijnen 
wettig gevolmachtigden procureur of agent, eene schriftel\ike 

"' Zie ook Artikel 21 van Hoofdstuk VIII (De wet over de Crimineele Rechts-
pleging.) • . 
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kennisgeving zaJ hebben doen exploiteren op zoodanigen vrede
rechter of anderen verweerder, persoonlijk of bij de laatst 
bekende woonplaats, minstens twee maanden voor de dag
teekening van de dagvaarding, meldende zijn voornemen om 
zoodanige zaak of actie in te stellen, en de daadzaken meldende 
waarop hij zoodanige actie grondt; en tweedens, zal het moeten 
bewezen worden dat de verweerder moedwillig en nit haat 
of kwade gevoelens gehandeld heeft, en het zal den eischer 
niet geoorloofd zijn om eenige andere daaclzaken te bewijzen 
of te bepleiten bij het clienen der zaak, dan dezulken die in 
gezegde kennisgeving omschreven geweest zijn. En wanneer 
het blijken zal bij het dienen der zaak, dat de eischer ver
zuimd heeft hieraan letterlijk voldaan te hebben, zoo zal de 
zaak, zonder eenig verder onderzoek, als onaanneembaar ver
klaard en van de hand gewezen, en de eischer gecondemneerd 
worden om de voile kosten te betalen, welke kosten als tnsschen 
den procurenr en zijnen client, en niet als tusschen de par
tijen znllen getaxeerd worden. 

V 
. 28.-W anneer de eischer in zoodanige actie tegen eenigen 

o n n 1 s tegen d } · l k · · · 1 d h vre<lerechters. vre erec 1ter een VOnnlS za ver Yljgen, en ln geva e rec ter 
voor wien het rechtsgeding verhoord zal worden, in het open
bare hof of in de notulen zal certificeeren, dat het onrecht 
waarmn zoodanige actie voorgebracht werd, moedwillig en 
boosaardig is gepleegd, zal de eischer gerechtigd zijn de dubbele 
kosten van het geding te eischen en te verkrijgen. 

neeneactienaze~ 29.-Geene actie zal gebracht worden tegen eenigen vrede-
maanden. rechter' voor iets door hem gedaan, in de uitvoering zijner 

plichten aan zijn ambt verbonden, uoch tegen eenigen kon
stabel of anderen officier of personen, ageerende op last van 
eenigen vrederechter, tenzij zoodanige actie begonnen wordt 
binnen zes maanden na de pleging van de daad. 

Vre tereehters op 30.-Vrederechters op dorpen woonachtig, alwaar een 
I.~twl·lrost-Dorpen landdrost geplaatst is, wordt mits dezen het recht ontnomen 

on1 binnen de limieten van zoodanig dorp gevolg te geven 
aan de bepalingen van dit hoofdstuk (behoudens de bepalingen 
van artikel 7), doch zij zijn gerechtigd dezelve te handhaven 
en nit te voeren in gevallen van afwezigheid, door ontstentenis 
of anderszins van den landdrost of diens plaatsvervanger. 

HOOFDSTUK X. 
WET OVER VELDCORNETTEN (ALS RECHTS

BEAJ\1BTEN.) 
Kielling en aan- 1.-De veldcornetten worden door den Staatspresident 

stelliug. aangesteld; en worden gekozen en blijven in functie overeen
komstig de bepalingen der wet.* 

* Over de kiezing van Veldcornetten zie Hoofd.stuk XXVII (Betrekkelijk de 
wijze waarop de verkiezing van eenen Staatspresident, enz., zal geregeld worden); 
over hun in functie blijven Hoofdstuk XL (de Krijgs- en Commandowet.) Zie ook 
over <le kwalificaties van Veldcornetten Hoofdstuk VIII der Constitutie en Ar• 
tikel 5 van Hoofdstuk XL. 
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2.-De kiezing en aanstelling van veldcornetten worden Afkon<liging van 

in de Gouvernements-Co,urant afgekondigd door den gouverne- aanstelling. 

ments-secretaris. 
3.-De gouvernements-secretaris houdt aan en bewaart Lijst van veldcor

ten zijnen kantore een lijst van alle veldcornetten die in functie netten. 

zijn, met vermelding hunner woonplaatsen, en merkt daarop 
aan alle veranderingen van aanstelling. 

4.-Indien een veldcornet zich buiten zijne wijk begeeft Tij.<lelijke Waar

zal hij de waarneming zijner functien opdragen aan eenen nemmg. 

anderen burger, eigenaar zijnde van vastgoed binnen de wijk. 
Indien de afwezigheid langer dan veertien dagen zal of 

mocht duren, moet hij daarvan kennis geven aan den land
drost van het district binnen hetwelk hij ressorteert; en den 
persoon moeten bekend stellen die in zijne plaats zal ageeren, 
en diens goedkeuring van dien landdrost voor de aanstelling 
verkrijgen. 

Zoodanig tijdelijk waarnemend veldcornet zal kunnen en 
moeten vervullen al de plichten, en zal genieten al de machten, 
eenen veldcornet bij deze of eenige andere wet toegekend. 

Bij afwezigheid van eenen veldcornet, zonder verlof van 
denStaatspresident, voor een tijdperk van drie maanden, wordt 
hij beschouwd bedankt te hebben en vindt alsdan eene nieuwe 
kiezing en aanstelling van veldcornet plaats. 

W anneer een veldcornet komt te bedanken of te over
lijden of met der woon uit de wijk te vertrekken, zal de 
landdrost van het district, wanneer omstandigheden zulks 
vereischen, kunnen instructies geven aan een assistent-veld
cornet in de wijk om de functies van den veldcornet waar 
te nemen, of tijdelijk aan eenen anderen bevoegden en daar
toe bekwamen persoon kunnen opdragen die functies waar 
te nemen, totdat er geregeld een veldcornet zal gekozen zijn. 

5.-De veldcornetten, assistent-veldcornetten en tijdelijk Eedsaflegging. 

waarnemende veldcornetten, overeenkomstig artikel 4, leggen 
bij hunne ambtsaanvaarding eenen eed of eene belofte af, in 
handen van eenen landdrost of vrederechter, en onderteekenen 
denzelve of dezelve alsdan in geschrift, welk gesohrift door 
dien landdrost of vrederechter ter bewaring naar den gou
vernements-secretaris wordt gezonden. 

De eed of belofte luidt aldus :-" Ik zweer" (of "ik ver
klaar plechtig dat het afleggen van eenen eed naar mijne 
geloofsovertuiging niet geoorloofd is en verklaar plechtig ") 
" dat ik het Gouvernement van den Oranjevrijstaat getrouw 
zal zijn, en dat ik als (in te vullen, veldcornet, assistent
veldcornet, tijdelijk waarnemend veldcornet, naar het geval 
mag zijn) van de wijk , in het district 

, de plichten aan dat ambt verbonden 
getrouw verrichten zal, naar het best van mijn vermogen, 
zonder vrees, gunst of vooringenomenheid voor iemand. Zoo 
waarlijk helpe mij God" (of "dat beloof ik.") 
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Assistant- Veld- 6.-Indien de Staatspresident op voorstellingen van den 
cornetten. veldcornet eener wijk of van eenige andere derzelver inwoners 

het noodig oordeelt om in die wijk eenen assistent-veldcornet 
aan te stellen, dan zal hij gelasten dat er eene kiezing van 
eenen assistent-veldcornet voor die wijk zal plaats vinden. 

De assistent-veldcorneten worden op dezelfde wijze ge
kozen en aangesteld als de veldcornetten; zij zijn gehouden 
en gemachtigd den veldcornet behulpzaam te zijn in het uit
voeren zijner plichten; en zij zijn belast in zoodanige afdee
lingen der wijken als door den veldcornet in overleg met den 
landdrost mocht worden bepaald, met dezelfde plichten, en 
genieten dezelfde machten en voorrechten als in deze of eenige 
andere wetsbepalingen aan veldcornetten worden toevertrouwd 
en toegekend, tenzij wanneer het tegendeel uitdrukkelijk 
wordt bepaald, en met uitsluiting Jer machten aan veldcor
netten door de Constitutie toegekend. 

Kunnen Yolks- 7.-Veldcornetten worden niet tengevolge van hun ambt 
raadsleden zijn. als zulks belet leden van den V olksraad te zijn. 

Verantwooruing , 8.-De veldcornetten zijn verplicht behoorlijk boek te 
van geldelijke out- houden van alle gelden door hen in hunne ambtsbetrekking 
vangsten. d ·· d h .. b ontvangen, en aarvan (tenz:u wanneer an ers moe t z:un e-

paald) driemaandelijks aan den landdrost van hun district 
verantwoording te doen. 

Bescheidenheiden 9.-De veldcornetten dienen niet nit het oog te verliezen 
plichtmatigheid. dat zij de achting en toegenegenheid der burgers aileen kunnen 

verwerven door hen met bescheidenheid te behandelen, en 
een voorbeeld te geven in de vervulling dier plichten welke 
zij van anderen vorderen. 

Bewaringderrust 10.-De veldcornetten zijn gehouden te letten op de rust 
en orde. en goede orde in hunne wijken, en toe te zien dat dezelve 

door niemand, wie hij ook zij, worden gestoord. 
Zij zullen, wanneer zij tot dat einde worden opgeroepen, 

alle hulp en bijstand moeten verleenen aan alle magistraat&
personen in het bedwingen van alle oproer en verstoring 
der openbare rust en orde, en om alle oproermakers en rnst
verstoorders in hechtenis te stellen, om volgens de wet te 
worden behandeld. 

Machtenenplich- 11.-De veldcornetten zijn als wetsbeambten gehonden en 
~~~bt:~~ Wetsbe- gerechtigd te handelen overeenkomstig de bepalingen van de 

een-en-twintigste, twee-en-twintigste, en dertigste artikels van 
hoofdstuk VIII (de wet betreffende de crimineele rechtspleging.) 

Schouwingen toe- 12.-In alle gevallen van moord of andere misdaden ge-
lage daarvoor. pleegd door middel van geweld, en ook in de gevallen waar 

er vermoeden bestaat dat zoodanige misdaden zijn begaan, 
zal de veldcornet zich dadelijk naar de plaats moeten begeven 
waar die misdaad gepleegd is, of beweerd wordt gepleegd 
te zijn, en nauwkeurig alle sporen van geweld moeten onder
zoeken, en trachten te ontdekken met welk werktuig de mis
daad of beweerde misdaad is gepleegd, en onderzoek doen 
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naar aile omstandighf3den, en vernemen welke personen eenige 
getuigenis aangaande de zaak kunnen geven, en van dat 
ailes rapport aan den landdrost moeten do en. 

Indien de gewonde of beleedigde persoon in leven is 
wanneer de schouwing plaats heeft, zal de veldcornet niet 
aileen onderzoek moeten doen naar den aard en de oorzaken 
der wonden en kwetsuren, maar mede moeten trachten van 
hem de bijzonder heden te vern em en van de zaak, en door 
wien hij gewond of gekwetst is. En in het geval het leven 
van zoodanig persoon in gevaar mocht zijn, zal hij hem moeten 
waarschuwen dat zulks het geval is, en trachten van hem-, 
te vernemen of hij bewust is daarvan dat hij in levensgevaar 
verkeert, en of het verhaal door hem gegeven is onder de 
vreeze des doods. En hij zal zoo mogelijk aile opgaven door 
zoodanig persoon gedaan, aangaande bijzonderheden zoo als 
bovenstaande, in geschrifte moeten opteekenen of doen op
teekenen, en zoo mogelijk moeten doen onderteekenen door 
ten minste twee getuigen, die de opgave door zoodanig per
soon hebben hooren doen.* 

13.-De veldcornet is gehouden een gevangene op de Vervoer van 
d . · k b " d 1 gevangenenen toespoe 1gste en m1nst ost are WlJZe naar e naastge egene ge- Iage daarvoor. 

vangenis in het district te bezorgen. W aar er tusschen zijne 
woonplaats en de gevangenis een ander veldcornet woonachtig 
is, zal deze de gevangene moeten overnemen en verder voort-
bezorgen naar de gevangenis, of eenen anderen veldcornet 
nader aan de gevangenis dan hij gelegen, totdat de gevangene 
ter bestemder gevangenis zal zijn aangekomen. ** 

14.-De veldcornetten geven van aile buitengewone ge- Buiten~ewone ge
beurtenissen van publiek belang waaromtrent hierin niets is beurtemssen. 
bepaald, kennis aan den landdrost van het district waarin 
zij ressorteeren; en daar aile voorvailen niet kunnen worden 
voorzien, blijft het aan de voorzichtigheid van iederen veld-
cornet aanbevolen, om, wanneer de tijd tot het doen van 
rapport en ontvangen van orders niet kan verloopen zonder 
wezenlijk nadeel voor de belangen des lands, het kwaad dade-
lijk te stuiten, en des noods met geweld tegen te gaan, en 
terstond daarvan rapport te maken aan den landdrost van 
het district waarin zij ressorteeren. 

15.-Aile veldcornetten zijn gerechtigd onderzoek te doen .Lie en ties vnn 

naar aile licenties van de handelwagens die hunne wijken handelswagens. 
passeereil_, en op de keerzijde daarvan h unne namen te schrijven. 

16.-Ieder veldcornet zorgt, dat aile officieele pakketten brfe~~~~rnements
of brieven, welke aan het Gouvernement geadresseerd of door 
hetzelve verzonden worden en in zijne handen komen, met 
den meesten spoed worden voortgezonden. 

* Zie ook Artikel 36 van Hoofdstuk V (De wet over de Bewijslevering.) Over 
de toelage genoten voor het houden van lijkschou wing en zie Artikel 4 Hoofdstnk 
LXXIV (Over toelagen aan verscheidene personen.) 

** Over de toelage genoton voor vervoer van gevangenen zie Artikel 5 van 
Hoofdstuk r~XXIV (Over toelagen aan verscheidene personen.) M 
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Bijzondere·aange- 17.-0ver bijzondere aangelegenheden ontvangen de veld-
legenheden, cornetten instructies van gouvernementswege, en moeten zij 

uitvoeren de orders vervaardigd door of op last van den Staats
president of door den landdrost van het district waarin zij 
ressorteeren. 

s·chorsing en 18.-Bij bewijs van nalatigheid of onbekwaamheid om 
afzetting. hunne plichten behoorlijk na te komen, of in geval van wan

gedrag, heeft de Staatspresident de macht veldcornetten in 
hunne betrekking te schorsen, of hen af te zetten en eene 
nienwe kiezing1 indien noodig, te gelasten.* 

Kennis der wet:-'"J 19.-De veldcornetten worden verwacht zich bekend te 
stellen met de wetsbepalingen die hun ambt betreffen en 
vooral met die welke te vinden zijn in hoofdstukken CXXXIII 
(de wet over veedieverij, landlooperij, enz.); XL (de commando
wet); XLVI(de wet over den handel in krijgsbehoeften); XCV 
(de wet over besmettelijke ziekten onder menschen); CXXVII, 
CXXVIII, CXXIX en CXXX (de wet over besmettelijke 
ziekten onder vee); XXVII (de wet over de kiezing van den 
Staatspresident, enz.), en in verband daarmede hoofdstukken 
I, III en VIII der Constitutie; CVIII (de wet over den handel 
in drank); CXXVI (de wet over het onkruid "Xanthium 
Spinosum"); en CIX (de wet over misbruik van kafferbier); 
inzooverre die wetten niet later mochten worden herroepen; 
en met aile andere wetten, wijzigingen en verbeteringen in, 
of aanvullingen tot, deze genoemde wetten daarstellende. 

Kopien dezor wet 20.-Aan iederen veldcornet, en assistent-veldcornet na 
bezorgd aan veld- ziine aanstelling doet. de gouvernements-secretaris eene kopie 
cornetten. LJ 

dezer wet bezorgen. 
Toelage voor veld- 21.-Aan den veldcornet ge bezigd op req uisitie van eenigen 
cornetten. privaten persoon tot taxeeren van schade of wegens andere 

geschillen, niet handelende van wege het Gouvernement, wordt 
toegestaan voor vacatie en reiskosten eene toelage van twee 
shillings en zespence per uur, niet te boven gaande vijftien 
shillings per dag. ** 

HOOFDSTUK XI. 

OVER POLICIE-CONSTABELS. 

Toewijding van L-Ieder constabel zal verplicht zijn al zijn tijd ·aan de 
tijd. politiedienst te wijden. 
woningendienst- 2.-Hij zal moeten wonen en dienst doen waar hem zulks 
doen. bevolen wordt. 

Gehoorzaamheid 3.-Alle behoorlijke orders hem door zijne superieuren 
a an orders. gegeven zal hij he b ben te gehoorzamen. *** 

* Zie ook Artikels 6 en 7 van Hoofdstuk XL (De Krijgs- en Commandowet.) 
** Voor de bijzondere toelage voor taxeeren van schade onder de Schutwet, 

zie Artikel 12 van Hoofdstuk CXXIV. 
*** Zie ook Artikel 9 van Hoofdstuk XXI (Over Baljuws en Gerechtsboden). 
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4.-Hij zal verplicht zijn:zich bekend te maken met de Bekendheiu met 
l · dienstregula tien. dienstregu at1en. 

5.-Geen constabel zal, onder welk voorwendsel ook, van Geen geld aal?- te 
iemand geld nemen zonder toestemming van den landdrost, ~te!~n voor uwn
assisten t-landdrost, resident vrederech ter ,gou vern em en ts-inspec-
teur van delverijen, of vrederechter, voor het doen van eenigen 
dienst. 

6.-Hij zal ten allen tijde, wanneer hij dienst doet in uni- In uniform tezijn. 
form zijn, tenzij hem anders wordt bevolen. 

7.-l\Iocht hij schulden hebben zal hij verplicht zijn die Geldschuhlen te 
aanstonds te betalen, bij gebreke waarvan de landdrost of betalen. 
resident vrederechter die van zijn salaris zal aftrekken, hetzij 
in eens of bij gedeelten. 

8.-Maandeliiks ·ontvangt hii ziin salaris. Ontvangst van v v v salaris. 
9.-Dat salaris of loon zal zijn volgens besluit van den Volgens Volks-

Volksraad. raadsbesluit. 

10.-l\focht hij verzuimen in zijnen dienst, of zonder ver- Ter~ghouden va~ 
I f f · bl" f 1 t 1 · kt b k salans voor af-0 a wez1g lJVen, o we en gevo ge van z1e e on e waam wezigheiu, enz. 
zijn, zijne pliohten te vervullen, zoo zal zijn salaris kunnen 
worden teruggehouden. De landdrost zal het recht hebben 
daaromtrent te beslissen en het karacter van den constabel 
bij die beslissing in aanmerking nemen. 

Indien zljne ziekte is ontstaan ten gevolge van het ver
vullen van zijnen plicht, zal de landdrost zijn salaris niet be
korten. 

11.-Iemancl, als constabel ingezworen, zal zijne clienst Verlating- van en 
niet kunnen verlaten, dan na drie maanden te voren daarvan ~~~~t~ttlllg uit 
aan den landdrost van het district of aan den resident vrede-
rechter van het dorp waar hij dienst doet kennis gegeven te 
hebben. 

Indien hlj uit de dienst wordt ontzet, ten gevolge van 
wangedrag, zal al het aan hem verschuldigde loon verbeurd Zljn. 

12.-Ieder constabel, die uit de politiedienst wordt ont- Afgifte van ldee-
t f d . l d · ht b d k 1 .. '.£' ding bij verlating. ze , o 1e a s zoo an1g moe e an en, za ZlJn un11.orm en of ontzetting .. · · 

kleeding, die hem verstrekt mochten zijn, benevens zijne aan-
stelling, aanstonds afgeven. 

Mocht hli daaraan niet voldoen, of het aan hem verstrekte 
beschadigen, zoo zal de landdrost, in geval van ontzet, hem 
eene boete opleggen gelijkstandig met de berekende schade, 
en in geval van bedanking, zijn salaris niet uitkeeren, of zoo 
veel achter houden als hij de schade mocht berekenen. 

13.-Elk constabel die ten gevolge van onachtzaamheid strafvoorwange· 
of wangedrag uit de dienst wordt ontslagen is onverminderd drag, onvermin-' . derd ontslag. 
zoodanig ontslag, onderworpen aan de straffen b:iJ deze wet 
bepaald. 

14.-Ret zal niet geoorloofd zijn aan eenig constabel om Gebruik door an-
. d 1 " · .J: 1 l · d deren van kleecling een1g ee ZlJner UlllJ.Orm, wapenen, a s anc ersz1ns oor an-· enz., niet toege-

deren te doen gebruiken. laten. 
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Bevordering voor 15.-Ieder constabel kan verwachten door ijver, trouw, 
g <! e d gedra~ en wakker heid en goed gedrag in de dienst te worden bevor-
phchtyervullmg. . .. . 

derd. Hij moet trachten zwhzelven aan te bevelen door lJVenge 
vervulling zijner plichten en strikte gehoorzaamheid aan zijne 
superieuren, en immer bedenken dat hij die gewend is te ge
hoorzamen het best geschikt is te bevelen. Hij behoort net 
en zindelijk op zijn persoon te zijn, nauwkeurig de bevelen 
en instructien zijner superieuren te gehoorzamen. Indien die 
bevelen en orders hem onwettig of onbehoorlijk toeschijnen kan 
hij zich bij den landdrost beklagen, die verplicht is hem te 
hooren; 1naar eenige weigering om de wettige bevelen zijner 
superieuren te vervullen, of die te verzuimen, zal niet worden 
toegelaten. 

Stiptheidomtrent 16.-W anneer hij op dienst moet gaan zal hij zorg dra
tijd en plaats van gen OI) het bepaalde uur en op de ber)aalde plaats teo-en-(henst. o 

woordig te zijn. • 
Kennisvanmacht. 17.-Hij behoort duidelijk te verstaan de macht hem door 

de wet gegeven, ten einde zijne plichten behoorlijk uit te 
voeren, en wanneer hij daarmede niet geheel bekend is, zijn 
superieur om raad te vragen. 

Bekendheid met 18.-Hij moet zich volstrekt bekend 1naken met alle straten7 
straten. enz. pleinen, hoven, gangen en huizen waar hij gevestigd is. 

Beken:lheicl met 19.-Het wordt verwacht dat hij de inwoners van ieder 
inwoners. huis althans zooveel kent dat hij hunne personen kan onder-. 

scheiden. Zoodoende zal hij 1nisslagen voorkomen en zich in 
staat stellen de inwoners bij te staan wanneer daartoe ge
roepen. 

Bezoeken van ge- .. 20.----:-:-In den tijd daartoe bepaald behoort hij ieder deel . 
heele wijk. ZlJUer WlJk te bezoeken. 

OpLetten naar 21.-Dit behoort hem evenwel niet te verhinderen om 
opmerkelijke om- h t d d ht d t I f · · standigheden enz. e ge rag van ver ac e personen ga e e s aan o In emug 

' ander opzicht zijnen plicht te doen; het wordt evenwel van 
hem gevorderd zijne superieuren tevreden te stellen omtrent 
eenige schijnbare ongeregeldheid. Ook behoort hij aan den . 
hoofdconstabel of sergeant alles mede te deelen wat opmer
king verdient. 

1 1 1 22.-Indien hij te eeniger t'ijd hulp noodig heeft en die 
nroepen van m P· niet op eenige andere wijze kan verkrijgen, is hij verplicht 

zijn fluitje te gebruiken, maar dit behoort zeer zelden te ge
schieden, want, hoewel hij met een zal worden voorzien en 
het smntijds noodig mocht zijn dat te gebruiken, wordt hier
door dikwijls eene volksoploop· te weeg gebriwht en aan over
treders der wetten de gelegenheid verschaft te ontsnappen. 

Plichte~ bij gevan- 23.-\V anneer hij iemand gevangen neemt zal hij hem 
gennenung. aanstonds naar het station brengen en zijne klachten mede-

deelen, en indien hij van eenigen ge·arresteerde goederen 
neemt, client hij die zorgvuldig te bewaren totdat hij die aan 
den hoofdconstabel of anderen officier bij het station overhan
digt, en zoo spoedig mogelijk naar zijne wijk terug te gaan. 
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24.-Hij zai geen huis binnengaan tenzij in de uitvoering Niet in h~izen 
.. I. h H.. I b.. d h I 11 bl' k gaan.-Pubheke-van zunen pIC t. lJ za lJZOn er ac t s aan op a e pu 1e e huizen en kost-

huizen en kosthuizen, de uren opteekenen wanneer elk wordt huizen. 
gesloten, en rapport maken van eenige ongeregeidheid of 
verkeerdheid die hij mocht opmerken. 

25.-Hij zal geen publiek huis mogen binnengaan dan Be.zoek~n van 
· d · .t! • .. I' h k d k pubhekehu1zen en In e tntoe.tening van ZlJn p 1c t en geen ster en ran mogen drankverb~Hlenge-
gebruiken, gedurende den tijd dat hij in dienst nit is, onder durende dienst. 
verbeurte eener boete van vijf pond sterling voor elke over-
treding; en worden kantien- en hotelhouders belet hem met 
sterken drank te voorzien, onder verbeurte eener boete van 
vijf pond sterling. 

26.-Wanneer hij, in dienst, iets in de straat opmerkt Rapporteeren van 
d l .. k · f k k k f · omstandighe<len at gevaar lJ IS o ongema an veroorza -en, o 1ets wat in de straat ge-
hem toeschijnt hinderlijk of verkeerd te zijn moet hij dit on- paard met gevaar . . . ' of ongemak, enz. 
m1ddeiluk aan den hoofdconstabel rapporteeren. 

27. -Hij moet beleefd en oplettend zijn jegens aile per- Beleefdheiclenop-
lk f kl b h · d h · d b lettendheid. son en, van we e rang o asse; on esc e1 en e1 en on e-

leefdheid zuilen niet worden geduld. 
28.-W anneer hij op dienst is, zal hij met niemand . Nie.t te S)?reeken 
k .. k b kk l"k .. a· m dlensttud spre en, tenzlJ over za en etre e lJ zune 1enst. · 
29.-Hij moet zich wachten zonder redenen of onnoodig Nietonnoocligmet 

· h · · h" k l"k d zaken zich in te ZlC In 1ets te .1nengen, maar wanneer lJ wer e lJ aartoe mengen;doch wan-
. genoodzaakt wordt . zal hij handelen met beslistheid en moed. neer vereischt met 
Bij aile gelegenhed'en mag hij verwachten voile ondersteuning ae!:~: enz., te han-

. te genieten in de behoorlijke en getrouwe uitoefening van 
zijn gezag. Hij moet bedenken, dat er niets meer onont-

. beerlijk voor een politiebeambte is dan zijn toorn in te houden, 
·en mag zich in geen geval door taal of dreigementen laten 
bewegen. Indien hij zijnen plicht kalm uitoefent, zal zulk 
gedrag andere personen bewegen hem bij te staan wanneer 
zulks mocht noodig zijn. 

30.-W anneer er brand mocht ontstaan zal de constabel, Plichten bij brand. 
·die in de nabijheid is, onmiddelijk zijn fluitje doen hooren en 
de klok luiden, die het dichtst in zijne nabijheid is, en daar-
van kennis aan het station geven, en totdat de hoofdconstabel 

·of ander hoofdofficier komt, van wien hij verdere orders zal 
. ontvangen, zal hij zijn best doen zich nuttig te maken. 

INSTRUCTlEN. 

31.-Aile instructien voor de policie zullen gegeven worden W:ie instructies 
door den inspecteur of commissaris van policie, waar die zijn geeft . 

. aangesteld; en waar die niet zijn aangesteld,. door den hoofd
constabel; welke ambtenaren verplicht zijn zich zooveel moge
lijk op de hoogte te steilen van de plichten hun opgedragen 
en toe te zien dat ieder gedeelte van de stad of van het dorp 
behoorlijk bewaakt worde, en dat de constabels zich stiptelijk 
houden aan de bepalingen dezer wet.* 

* Zie ook Artikels 7 en 9 van Hoofdstuk XXI (Over Baljuws en Gerechtsboden.) 
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nekendheid. met 32.-Ieder constabel moet bedenken hoe zeer het van be-
i.iji~.hten belang-lang is dat hij zich volkomen met dit onderwerp bekend maakt 

voor zijne 
0 

eigene veiligheid en voor het welzijn en de be~ 
scherming van het publiek. 

Yalsche opvatting 33.-De policie-constabels moeten bijzonder zorg dragen 
~~~hl \~cl~;rX:ij~ geene verkeerde of valsche opvatting te verkrijgen van hunne 
den. plicht en macht. 
Belangrijkemach- 34.-De macht van eenen constabel zal, wanneer behoor
~1~~:~~n politiedie-lijk begrepen en uitgevoerd, voldoende zijn voor het doel 

waartoe hij is aangesteld. 
0 

Hij wordt beschouwd als een wettig vredebeambte van 
het district en zoowel door de algemeene als door de plaat
selijke wetten is hij 1net een aanzienlijke 1nacht bekleed, en 
zijn hem gewichtige plichten opgelegd. 

Dienstige opmer- 35.-0m de policie-constabels zooveel mogelijk in de uit-
ldngen. oefening hnnner plichten bij te staan, worden de volgende 

dienstige opmerkingen daargesteld om door hen te worden 
nagezien en gevolgd. 

VAN ARREST ZONDER LASTBRIEF.* 
Arrestzonderlast- 36.-Ieder constabel 1nag zonder lastbrief eenig persoon 
briefop eigen ken- t a· . .. t a· h ·a . . d d f nis of op informa- arres eeren 1e 1n zune egenwoor 1g e1 een1ge m1s aa o 
tie. wanbedrijf pleegt. En indien de misdaad eene hoofdmisdaad 

is, zoo als 1noord, strafbare manslag, verkrachting, roof, dief
stal, aanranding 1net verwonding, diefstal van vee, of in het 
algemeen eenig misdaad van gelijke grootte, als die hier
boven gemeld, zal het zijn plicht zijn het arrest te maken, 
zonder lastbrief, al ware de constabel daarbij niet tegenwoor
dig, indien hij slechts te goeder trouw daarmede is bekend ge
steld of redelijke gronden heeft, eenig persoon daarvan te 
verdenken. 

0 

In geval echter de constabel iemand zal arresteeren, op 
een geloofwaardig bericht dat zoodanig persoon eene misdaad 
heeft begaan, zal hij goed · doen om den persoon die hem zoo
danig bericht gaf naar het policie-station te brengen. 

Arrest, wanneer 37.-Wanneer eene misdaad van geringen aard is, zoo 
onnoodig. als gewone aanranding zonder het gebrniken van een doode

lijk of gevaarlijk instrument, of zelfs eene groote misdaad, 
behoeft de constabel niet aanstonds te arresteeren, indien 
de misdadiger een hem bekend persoon is, die waarschijnlijk 
niet zal vluchten maar op de beschuldiging antwoorden. 

Maar hij behoort de zaak met al hare bijzonderheden 
aanstonds aan zijne superieuren te rapporteeren, en daarom
trent zulke orders te gehoorzamen als hij zal ontvangen. 

Arrest voor dron- 38.-Een constabel mag een ieder arresteren en in . de 
kenschap. gevangenis plaatsen, dien hij in eene straat, pad of publieke 

straat, dronken vindt. 

* Over dit Ondorwerp zie tevens Artikel 2'2, enz., van Hoofdstuk VIII (De 
wet betre:ffende de Crimineele Rechtspleging.) 
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39.-Indien een constabe1 sterk vermoeden heeft dat een Arrest op ver-

d . d d . h f b } .. mooden of an er persoon eene erge mrs aa ee t egaan, en llJ · 
zoude dien persoon arresteeren, hoewe1 er geen k1achte tegen 
hem is gemaakt, za1 hij daarin gerechtvaardigd zijn, indien 
hij s1echts rede1ijke gronden van vermoeden heeft, hoewe1 het 
later zoude b1ijken dat zu1k eene misdaad niet was gep1eegd, 
of dat indien a1 begaan, de gearresteerde persoon daarin niet 
is betrokken geweest. 

De constabe1 moet zeer voorzichtig wezen, indien hij a1-
zoo op eigen vermoeden handelt, maar in het a1gemeen, 
indien het arrest be1eefde1ijk en behoor1ijk is gemaakt, en 
niet uit kwaadaardigheid of vijandschap, behoeft de constabe1 
niet te twijfe1en dat de wet hem vo1doende za1 beschermen. 

40.-Indien een constabe1 overeenkomstig artike1 38 dezer Hoe te handelen 
· d k h 1 h" · h bij arrest voor wet eenrg ron ~en persoon moe t arresteeren za lJ zrc dronkenschap. 

stipt hebben te houden aan de bepa1ingen van artike1 23 · 
van hoofdstuk CVIII (Over den drankhande1). 

41.-Een constabe1 heeft de bevoegdheid eenig persoon Arrest van per-. a· . . . d d '} b sonen van voor-te arresteeren, re eenrge ernstrge mrs aa wr egaan, en nemen zijnde te 

die duide1ijk heeft te kennen gegeven zu1ks te willen doen. misdoen. 

42.-Hij kan eenig persoon,· zonder 1astbrief arresteeren, Arrest van rust
die in eenige straat of eenig pad of p1ein of op eenige pn-· verstoorders. 

b1ieke p1aats, dreigende, be1eedigende of s1echte taa1 ge bruikt 
of zich a1s zoodanig gedraagt, ten einde den vrede te be-
waren, of van wien hij billijk vermoedt dat zij den vrede 
zullen breken, zoo a1s bijvoorbee1d personen, die zich open-
1ijk gereed maken te vechten en derge1ijke. 

43.-In geva1 van oproer, vechteriien, aanrandingen en Plicht~n bij rust

derge1ijke gep1eegd in tegenwoordight3id van den constabe1, verstormg. 

behoort hij aanstonds tusschen beide _te treden, en eerst zijne 
betrekking bekend te maken, indien hij niet bekend mocht 
zijn, en dan de vechtenden te scheiden, indien er zu1ken mochten 
wezen, en anderen te verhinderen daaraan dee1 te nemen. In-
dien het oproer, enzoovoorts, van ernstigen aard is, of indien 
de personen die daaraan dee1 nemen niet willen ophouden, 
behoort hij ze te arresteeren a1smede de aanvoerders van het 
oproer, en za1 hij a1 het moge1ijke doen om den vrede te 
herstellen. 

44.-De constabe1 za1 eenig persoon arresteeren, die zich Arrest voor onze

op eenig p1ein, pub1ieke plaats of straat met opzet en in het delijk gedrag. 

openbaar onzede1ijk gedraagt, ten einde eenige vrouw te be-
leedigen. 

45.-Hij mag eenig persoon arresteeren, die hem in de Arrest voor ver-
't .i!' • .. • h h' f h 1 hindering van ur oe.tenrng van ZlJnen phc t rndert o em aanva t. plichtuitoefening. 

Indien een persoon met geweld het huis van een ander ~ve.rdrijven. va;n 
. 1ndnngers 111t hul-

brnnenkomt, mag de constabel hem op verzoek van den zen. 

eigenaar daaruit zetten. Indien hij op vreedzame wijze is 
binnengekomen en de eigenaar verzoekt den constabel hem 
daaruit te zetten, za1 de constabe1 hem eerst verzoeken nit 
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te gaan, en indien hij claaraan niet voldoet hem er uit zetten · 
in ieder geval zal hij niet meer geweld gebruiken, dan vol~ 
strekt noodzakelijk is. 

Arrest van per- 46.-Hij behoort iederen persoon te arresteeren die eenige 
s one n bezi t tende 1 1 t 1 t 1 b k · · b · t I k t f d · suspicieuseinstru- S re e on-s eu e s, ree JJZer, ei e , oevoe 0 an er lnstru-
menten en wape- ment in zijn bezit heeft, onder omstandigheden die duidelijk 
nen. aantoonen, dat zoodanig persoon voornemens is eenig woon-

huis, pakhuis, wagenhuis, stal of buiten-gebouwen open te 
breken, of eenig persoon gewapend met een geweer, pistool, 
dolk, knots, of ander gevaarlijk wapen, duidelijk aantoonende 
dat hij voornemens is eenige misdaad te plegen. 

Arrest voor aan- 4 7.-Hij kan eenig persoon arresteeren die gevonden 
wezig zijn int h'?-i- mocht worden in eenige woning, winkel, pakhuis, wagenhuis, 
zen, enz., me m1s- l f b . b f · 1 h 1 · dadig doel. sta o u1tenge ouw, o 1n eene ges otene ac terp aats, tum, 

kraal, en die daarin niet behoort, wanneer de omstandig
heden duidelijk aantoonen dat zoodanig persoon een misdadig 
doel heeft. 

omstandigheden 48.-In ieder geval moet de constabel oordeelen wat het 
toonen doel aan. doel van dien persoon is, uit het gedrag en den toestand 

waarin hij zich bevindt. In sommige gevallen kan er geen 
twijfel bestaan, wanneer die persoon een bekende dief is, of 
omgaat met personen, die dieven zijn, of wanneer hij gezien 
is in een gedrang zakken te rollen, of getracht heeft een 
huis open te breken, of een anders goed heimelijk weg te 
voeren. De constabel moet niet met haast handelen, wanneer 
het doel niet duidelijk is, maar zich tevreden stellen den 
verdachten persoon nauwkeurig gade te slaan, om zijn doe] 
nit te vinden. 

Arrest des nachts 49.-Voor zonsopgang en na zonsondergang moet de con-
v!'l'npersoneninbe- stabel eenig verdacht persoon aanhouden en onderzoeken, z1t van goederen, . h" . h b . . . 
vermoedelijk ge- chen JJ lll et ez1t Zlet Van een1gen bunde} of goederen 
stolen. die hij denkt dat gestolen zijn, en kan hem in de gevange-

nis plaatsen, indien hij geen behoorlijk verslag geven kan. 
:Maar ook hierin moet de constabel naar omstandigheden oor
cleelen, zooals het aanzien en de manieren van den persoon, 
den uitleg clien hij geeft en dergelijke, of hij werkelijk ge
stolen goederen in zijn bezit heeft, alvorens hij arresteert. 

Be~oorl\ikebohan- 50.-Na het arrest behoort de constabel den gearresteerde 
delmgvan.~earres- behoorliik te behandelen en aileen zoodanigen dwang nit te teerde.-LJJst van t.1 ' 

goed in zijn bezit. oefenen als noodzakelijk is voor zijne verzekerde bewaring, 
en zal hij verplicht zijn eene lijst op te maken van al de 
goederen in het bezit van den gearresteerde gevonden, en die 
lijst aan den cipier der gevangenis te overhandigen. 

Gearresteerdevoor 51.-De constabel is verplicht zoo spoedig mogelijk z.oo
~::c~rot~\:~~a:~~ danigen gearresteerde voor den landdrost of resident vrede
ofnal_trpolitie-s~a~ rechter te brengen, die de zaak zal onderzoeken. 
t1e of gevangems. D h f · .. d es nac ts o op een1gen anderen tud, wanneer de Ian -

drost of resident vrederechter niet zal zitten, moet hij den 
persoon naar de politie-statie of naar de gevangenis brengen. 
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52.-Wanneer een constabel een arrest gemaakt heeft, Afpersen v.an 
moet hij zeer voorzichtig zijn met betrekking tot hetgeen hij :~~u~~?~~!~~J.';_ 
spreekt of toelaat dat anderen tot den gevangene spreken. ten. 
In gevallen waar de schuld twijfelachtig is, is het dikwijls 
de gewoonte van eenen persoon die benadeeld is, om eene 
bekentenis van schuld van den beschuldigde te verkrijgen. 
De wet zegt evenwel, dat geene schulderkentenis als getui-
genis kan worden toegelaten tegen eenen beschuldigde, tenzij 
die schuldbekentenis nit eigen beweging en vrijwillig gegeven 
is. De constabel moet dus nimmer eenen gevangene mede-
deelen dat het beter voor hem is schuld te erkennen, of dat 
het erger voor hem zal zijn wanneer hij geene schuld bekent, 
.en hoegenaamd geene belofte of dreigement maken. Zooda-
nige uitdrukkingen als deze :-" Het baat U niet te ontkennen, 
en door te ontkennen zult gij U alleen kwaad doen," of "de straf 
zallichter zijn, indien gij ronduit alles zegt, dan dat gij tracht te 
ontkennen," of "deze of andere zal betervan U denken, indien gij 
zegt wie het goed genomen heeft," of "ik zie gij wilt nog vol-
houden te ontkennen, wel zooveel te erger voor U zelven," 
worden beschouwd zoodanige beloften en bedreigingen te be-
vatten, als om al hetgeen de gevangene daarop verklaard of 
erkend heeft, van onwaarde te maken als getuigenis.* 

53.-Indien de eigenaar van de gestolen goederen zulke Waarschuwing 
· d · kk' 1 h' b ld d b · tegen schulder-lUt ru 1ngen as 1er oven verme zon e ez1gen ten aan- kentenissen. 

hoore van den constabel, zal het zijn plicht zijn zich daar-
tegen te verzetten, en den gevangene mede te deelen dat hij 
niets behoeft te verklaren, en na die waarschuwing zal het-
geen hij verklaart tegen hem als getuigenis gebracht worden. 

54 -De constabel is evenwel verplicht te luisteren naar Vrij.willige ver-. ' .. . . . . klanngen.-Toe-
Iedere vr1JWilhge verklanng d1e de gevangene maakt. zien dat gearres-

H .. b h ' · teerde geen·goede-1J e OOrt wel toe te Zlen, dat eene gearresteerde Op ren wegwerpt. 
weg naar de gevangenis, geene goederen weg werpt. 

VAN HET UITVOEREN VAN LASTBRIEVEN. 
55.-De constabel is verplicht de bevelen ten uitvoer te Uitvoeren van 

b . d l b . f ld d' · h h · Lastbrieven. rengen In en ast ne verme , en 1e 1n et ge mm en met 
spoed uit te voeren. Indien de lastbrief niet aanstonds kan wor-
den uitgevoerd, moet zulks zoo spoedig mogelijk plaats vinden. 

56.-De constabel moet den lastbrief in persoon uitvoeren, Pe1:soonlijke uit-
f h .. h l a· h f h'' d b'' voermg; behoud o , wanneer 1J u p noo 1g ee t, moet 1J zorg ragen 1J van Lastbrief. 

de uitvoering persoonlijk tegenwoordig te zijn. Bij iedere ge-
legenheid behoort hij zijne autoriteit bekend te maken, indien 
h~j niet algemeen bekend is, en wanneer daarom verzocht 
zijnen last brief toonen, maar dien nooit uit zijne hand en 
geven, daar die later voor zijne eigene rech tvaardiging kan 
noodig zijn. 

57 .-Zoodra het ar. rest gemaakt is moet de gevangene Vervoer van gearresteerde · n a a r 
voor den landdrost of vrederechter gebracht worden. W anneer Landdrost, enz., ____________________________ toezichtover dien. 

* Zie Artikel 22 van Hoofdstuk V (De wet over de Bewijslevering). 
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de gevangene voor dien _ambtenaar gebracht is, blijft hij 
nochtans onder de bewanng van den constabel, totdat hij 
vrijgesteld of gecom1nitte~rd is. . . 

Huisdoorzoeking. 58.-De constabel, d1e een lastbnef tot hu1sdoorzoeking 
heeft, mag een huis binnengaan, om naar gestolen goederen 
te zoeken. Dit moet hij echter bij dag doen. Indien hij die 
goederen vindt, moet hij dezelven naar den landdrost of resi
dent vrederechter brengen, en indien de lastbrief daarvan 
melding 1naakt, ook den persoon in wiens bezit ~ie goederen 
gevonden zijn. Om misslagen voor te komen behoort de 
eigenaar der gestolene goederen bij de huisdoorzoeking tegen
woordig te zijn, ten einde het gestolene te erkennen, en de 
constabel moet zorg dragen dat hij de goederen in zijn bezit 
houdt tot de voorloopige examinatie, zoo dat hij ze moge 
herkennen. 

VAN HET ACHTERVOLGEN VAN MISDADIGERS. 

Arrest van ont- 59.-Indien een gearresteerde zoude ontvluchten, kan hij 
vluchtenden. w:eder gevangen worden, en de constabel mag hem volgen in 

ieder plaats waarin hij 1nocht vluchten. 
Openbreken van 60.-Indien de misdadiger of beschuldigde persoon vluchtr 

d~uren om arrest kan hij onmiddellijk gevolgd worden, waar hij ook gaat, en 
mt te voeren. indien hij zijne schuilplaats in een huis zoekt kan de constabelr 

indien noodig, de deuren openbreken als hem de toegang 
wordt belet, na alvorens te hebben bekend gemaakt, wie hij 
is en wat hij wil. Maar het openbreken van deuren is zeer 
gevaarlijk, zoodat de constabel, enkel wanneer een direct 
arrest noodzakelijk is, daartoe behoort over te gaan. 

Openbreken van 61.-Er zijn andere gevallen waarin een constabel een 
huis in andere ge- huis mag en moet openbreken wanneer de zaak geen uitstel 
vallen. lijdt, die zijn: wanneer er in een huis ernstiglijk gevochten 

wordt, of wanneer anderen een huis zijn binnen gekomen met 
het doel om te rooven en te stelen, of wanneer er eene mis
daad zoude worden begaan indien de constabel niet tusschen 
heiden kwam, en er geen ander middel is om binnen te 
komen; 1naar met uitzondering van bovengemelde gevallen is 
het in het algemeen beter dat de constabel wachte totdat 
hij eenen lastbrief van den landdrost, resident vrederechter 
of vrederechter verkrijgt hem machtigende, om des noods. 
met geweld binnen te gaan. 

Bijstand van an- 62.-Indien een constabel vindt dat hij niet in staat is 
deren v?rderbaar een arrest te bewerkstelligen moet hii in naam van het Gou-
en verphchtend. ' '-' 

vernement personen gelasten hem bij te staan; zij zijn ver-
plicht zulks te doen, en eenig persoon die zulks mocht weigeren 
of in gebreke blijven, zal worden gestraft met boete of ge
vangenisstraf. 

Verwijdering van 63.-Eenig lid van de politie-macht mag eenig persoon, 
personen lijde~de die door eene besmetteliike ziekte is aangetast of als zoodanig aan besmetteluke ... · . _'-' . . · 
ziekte. beschouwd wordt, u1t de straten, ple1nen en .pubheke plaatsen 
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verwijderen en hem op zoodanige plaats brengen als de land-
drost of vredeiechter mocht bevelen. 

De constabels zullen van gouvernementswege worden be
kend gemaakt met het bestaan en de kenteekenen van die 
besmettelijke ziekten. 

64.-Ieder constabel zal zoodra mogeliik worden voorzien Btlkendheid van 
. . . . v . . consta bels met pu-

van eene lust van pubheke overtred1ngen d1e verboden ofblieke overtredin-
fb ·· h"" b h · h d d. 1 b k d gen.-Arrest daar-· stra aar Zljn, en lJ e oort ZlC aarme e we e ~en te voor wanneer niet 

stellen, en zijn best te doen daartegen te waken; zoodanige noodig. 
lijst zal mede aan ieder politie-station en landdrostkantoor 
worden aangeplakt. Mocht hij eenig persoon zien die zich 
onbehoorlijk of onzedelijk gedraagt, of indien iemand door 
een straatwachter of ander geloofwaardig persoon beschuldigd 
wordt zich onbehoorlijk of onzedelijk te hebben gedragen, dan 
zal hij dien persoon onmiddelijk en zonder lastbrief arresteeren, 
indien h1j een vreemdeling of onbel?:end is en niet weder 
zonder kosten en moeite zoude kunnen vervolgd worden. 
Indien echter de persoon die zich aldus onbehoorlijk gedragen 
heeft een persoon is, die in het dorp of de stad of in de 
nabijheid daarvan woont, en naar alle waarschijnlijkheid op 
de klachte zal antwoorden, of wanneer zoodanig persoon in 
dienst is van een inwoner van dorp of stad, zal de constabel 
niet aanstonds arresteeren, maar den naam en het adres op-
teekenen, en daarvan zoodra mogelijk aan zijne superieuren 
rapport maken. 

BOETE. 
65.-Eenig constabel die zich schuldig mocht maken aan Boete voor Ver

verzuim van plicht, zooals hem bij deze regulatien opgedragen, zuim. 
zal gestraft worden met eene boete van vijf pond sterling of 
gevangenisstraf voor niet langer dan een maand. 

66.-Ieder landdrost zal de bevoegdheid hebben, onder WijzigingvanRe-· 
goedkeuring van den Staatspresident en uitvoerenden raad, gulaties. 
deze regulatien te wijzigen naar de bijzondere behoeften van 
zijn district. · 

67.-Telkens wanneer in deze wet gesproken wordt van l!itleg van Be-· 
landdrost of landdrosten zal daaronder worden verstaan resi- woording. 
dent vrederechter, assistent landdrost of gouvernements-
inspecteur eener delverij.* 

----
HOOFDSTUK XII. 

OVER HET ONDERGAAN VAN STRAFFEN. 

1.-Door harden arbeid bij vonnis door den bevoegden l!itlegvanhardellt. 
ht l . f . d a· l d d t arbeid. rec er ·a s stra aan m1s a 1gers opge eg , wor t vers aan 

harden arbeid met pik, graaf, koevoet of dergelijke werk
tuigen, zonder aanspraak op belooning, op openbare plaatsen 
aan publieke of municipale werken. 

*. Over Policie-Co.nstabels op Delverijen zie Artikel 57 van Hoofdstuk CXV 
en Art1kel 18 van Hoofdstuk CXVI. · 
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:Misdatligers ge- 2.__:_:Misd.~digers tot harde~. arbe~d · -yeroor~leeld zullen bij 
ketend te zijn. den arbeid ZlJn geketend, tenzlJ de d1stncts-geneesheer schrif. 

telijk certificeert dat, om reden van zwakke gezondheid of 
ziekte, hij van het dragen van ketenen client te worden 
ontslagen. 

Dagelijksch ar- 3.--De uren waarin harde arbeid van de daartoe veroor. 
beicl. deelden zal worden geeischt, zijn dagelijks (uitgezonderd Zon. 

dags) van zonsopgang tot zonsondergang, wordende een uur 
voor ontbijt en een uur voor middagmaal toegestaan. · Elke 
Zaterdag-namiddag zal gebezigd worden voor het wasschen 
der kleederen van de bandieten door henzelven. 

'foezich t over 
gevangenen. 

4.-De bandieten zullen ten allen tijde bij den arbeid en 
het wasschen zijn onder het opzicht van een of meerdere ge
wapende constabels, die strikt zullen toezien en zorgen dat 
gedurende de werkuren ijverig, gedurig en behoorlijk door de 
bandieten wordt gewerkt. 

Strafopnalatigen 5.-Eenig constabel niet zorgende dat de bandieten onder 
constahel. zijn opzicht gesteld ijverig, gedurig en behoorlijk werken, zal 

voor elke dergelijke plichtovertreding worden gestraft met 
eene boete van een pond sterling of· gevangenisstraf niet 
langer dan acht dagen. 

Stratbepaling op 6.-Eenig bandiet, weigerende zich te onderwerpen aan 
ongchoorzltmeb h 1 .. k h a· · 1· f · d f 1 · .. d banclieten. e oor lJ e tuc t en 1smp 1ne, o we1geren e o na at1g ZlJn e 

ijverig, gedurig en behoorlijk te werken, zal voor dergelijke 
overtredingen worden terechtgesteld voor het hof van den 
landdrost, en met geeselslagen geene vijf-en-twintig te boven 
gaande worden gestraft. 

~antlieten geen 7.-Bandieten zullen niet mogen gebruikt worden voor 
pnvaat werk tel k b'' b f . doen. 1et wer en lJ am tenaren o pnvate personen. 
Banclieten kunnen 8.-Indien schriftelijk door commissarissen eener munici-
werk voor :Munici- 1' · b'' d 1 dd d k d 11 b paliteiten verrich- pa 1te1t lJ en an rost wor t aanzoe ge aan, zu en an-
ten. dieten onder toezicht der over hen gestelde constabels moeten 

worden gebezigd voor municipale of publieke werken bin;nen 
znlk district. De met het opzicht der bandieten belaste con
stabels zullen in zulke gevallen zorg dragen dat door de 
bandieten zulk werk worde gedaan als commissarissen van 
zulke municipaliteit voor publieke doeleinden wenschen te 
hebben verricht. 

Bandieten kunnen 9.-De Staatspresident zal het recht hebben en wordt 
aan publieke wer- h' d h · d h · · 1 "k ken arbeitlen. 1erme e gemac t1g · voor et maken van eerug be angrlJ 

publiek werk binnen dezen Staat van gouvernementswege 
ondernomen, de bandieten onder behoorlijk toezicht voor der
gelijk werk te doen gebruiken, en tot dat einde de in de ver
schillende gevangenissen des Staats in bewaring zijnde ban
dieten op een of meer plekken binnen dezen Staat te. ver
eenigen en gezamenlijk te doen werken. 

OntsnaP.ping uit 10.-Het zal onwettig ziin voor personen die ·gevangen 
gevangen1s on wet- d h d '-' · ' b tig verklaard. wor en ge ou en, op eenen lastbnef, verleend door de- e-

voegde autoriteit, om te ontsnappen. ·· ·.
1
:iL: 
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Voor de doeieinden dezer bepaiing zai het onverschillig 
zijn of de gevangenen uit de gevangenis zeif of daar buiteu 
ontsnappen. 

11.-Eenig persoon schuidig gevonden zijnde aan over- Stra;f' voor ont
treding van de bepaiingen van artikei 10, zai voor eike snappmg. 
overtreding onderhevig zijn aan gevangenisstraf met of zouder 
harden arbeid voor een tijdperk geene zes maanden te boven 
gaande, met of zonder slagen met de kats geen vijftien te 
boven gaande, naar goedvinden van het hof, met dien ver-
stande dat voor de eerste overtreding geene veroordeeiing tot 
siagen zai worden uitgesproken. · 

12 -In aile zaken van overtreding van artikei10 zal het :Jurisdictiebet~of'-. . fende ontsnappmg 
Ianddrosthof jurisdict1e hebben. 

HOOFDSTUK XIII. 

DE WET TOT UITLEVERING VAN MISDADIGERS AAN 
DE ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 

1.-De bepaiingen van dit hoofdstuk zullen toepasseliik Toepasselij~heid .. . . . u dezer bepalmgen 
z:un op de In1sdaden vermeld 1n de eerste h1eraan gehechte op zekere mis-

h d I daden. sc e u e. ; 
2.-Eenig persoou beschuidigd van een der misdaden of Apprehensie van 

wanbedrijven in dit hoofdstuk vermeid te hebben gepieegd ~isd.~~Yie~~.h tige 
in de Zuid-Afrikaausche Repubiiek, en eenig hierna genoemd 
voortviuchtig misdadiger zal, de Zuid-Afrikaansche Repubiiek 
veriaten hebbende en in dezen Staat gevonden wordende, 
kunnen worden gea pprehendeerd en terug gezonden naar ge'-
zegde Zuid-Afrikaansche Repubiiek op de wijze zooais in dit 
hoofdstuk voorzien. · 

3.-Een aanzoek tot uitievering van een voortviuchtig Aan~oek ~?t uit-
. d d' · h · I b · f · 't 'kt levering biJ Gou-l111S a 1ger tot Wiens appre ens1e een ast r1e lS Ul germ~ ver;nements-secre-

door de gezeade Zuid-Afrikaansche Repubiiek en die is oftans.-~asttotap-e, . prehens1e. 
vermoed wordt te zijn binnen dezen Staat, zai worden ge-
maakt bij den gouvernements-secretaris van dezen Staat. Bij 
ontvangst van zoodanig aanzoek zai de gouvernements-secre-
taris bij order onder zijne hand aan eenigen Ianddrost of 
vrederechter bekend 1naken dat zoodanig aanzoek is gedaan 
en hem geiasten zijn Iastbrief voor de inhechtenisneming van 
den voortviuchtigen misdadiger uit te reiken. 

4.--Een Iastbrief voor de inhechtenisneming van eenen "!~ie!jastbrief kan 
voortviuchtigen misdadiger, hetzij beschuidigd van misdaad mtreiken. 
of reeds veroordeid, kan worden uitgereikt :-

(A). Door eenen Ianddrost of waarnemenden Ianddrost, of 
eenig persoon ais zoodanig ageerende, of eenigen 
vrederechter, op ontvangst of op pubiicatie in de 
Gouvernements-Cou.~rant van de gezegde order van den 
gouvernements-secretaris, en op zoodanige getuigenis 
als in zijne meening de uitreiking van den Iastbrief 
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zoude rechtvaardigen, indien de misdaad ware begaan 
of de misdadiger ware veroordeeld in dezen Staat; en 

(B). Door eenen landdrost of waarnemenden landdrost, of 
eenig persoon als zoodanig ageerende, of eenigen 
vrederechter, op zoodanige informatie of klachte en 
zoodanige getuigenis, of na zulke stappen als in de 
meening van den persoon den lastbrief uitreikende, de 
uitreiking zoude rechtvaardigen van eenen lastbrief 
indien· eene misdaad ware begaan of de misdadige~ 
ware veroordeeld binnen dezen Staat. 

Eenig persoon krachtens dit artikel een lastbrief uit
reikende· zonder een order van den gouvernements-secretaris 
als voormeld, zal terstond 'aan dien ambtenaar daarvan rapport 
zenden, tezamen met de informatie of aanklachte, of gecerti
ficeerde kopien daarvan, en de gouvernements-secretaris mag, 
indien hij goedvindt, bevelen dat de last brief worde herroepen 
en de persoon die in hechtenis is genomen worde ontslagen. 

r~h.oud van last.: 5.-Iedere lastbrief tot de inhechtenisneming van eenigen 
bnef.-Ontslag b~J voortvluchtigen misdadiger zal gelasten dat hii voor eenigen ge brek aan last tot <J 

npprehensie. landdrost worde gebracht. Indieli de lastbrief is uitgereikt 

.Jnrisdictie 
],ancldrost. 

van 

geworden zonder de order van den gouvernements-secretaris, 
zal de landdrost, waarnemende landdrost, of eenig persoon 
als zoodanig ageerende het ontslag van den voortvluchtigen 
misdadiger gelasten, tenzij dat binnen zulken tijd als hij met 
betrekking tot de omstandigheden der zaak redelijk moge 
achten, de gezegde landdrost van den gouvernements-secre
taris, de order vermeld in het derde artikel van dit hoofd-
stuk ontvangt. 

6.-Wanneer een voortvluchtig misdadiger gebracht wordt 
voor den landdrost, zal de landdrost de zaak onderzoeken op 
dezelfde wijze, en zoo ver mogelijk dezelfde jurisdictie en 
macht hebben, als of de prisonier voor hem gebracht ware 
beschnldigd van eene strafbare misdaad begaan in dezen Staat. 

Committeeren ter 7.-In het geval van een voortvluchtig misdadiger beschul-
gevangenis. digd van het plegen eener misdaad waarvoor uitlevering ge

schiedt, indien de lastbrief van de gezegde Zuid-Afrikaansche 
Republiek het verzoek doende behoorlijk is geanthenticeerd, 
en zoodanige bewijzen worden geproduceerd als ( onderworpen 
aan de voorzieningen van dit hoofdstuk) 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 land
drost he1n ter gevangenis committeeren, maar zal anders zijn · 
ontslag gelasten. 

In het geval van een voortvluchtig misdadiger, beweerd 
te zijn veroordeeld voor het begaan van eene misdaad waar
voor uitlevering geschiedt, zal de landdrost, indien znlke be
,v~jzen worden geproduceerd als ( onderworpen aan de voor
zieningen van dit hoofdstuk) volgens de wetten van dezen 
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Staat, zouden bewijzen dat de prisonier voor zulk eene mls
daad was veroordeeld, hem ter gevangenis cornmitteeren, maar 
zal anders zijn ontslag gelasten. 

8.-Indien de voortvluchtige misdadiger ter gevangenis Ingevangenisstel
. 'tt d l h'' d d d h .l'..J len en houden, en 
1s gecomm1 eer , za lJ vervoer wor en naar e 001uge- vervoer van be-
vano-enis van het district, ten einde aldaar den last brief van schud~digde.- o~-

o . .. . l . f zen 1ng van certi-
den gouvernements-secretans voor ZlJne u1t evenng a te ficaa:t ter eommit-

wachten. De landdrost zal terstond een certificaat van het teermg. 

committeeren zenden aan den gouvernements-secretaris, met 
zulk verder rapport daaromtrent als hij mocht noodig oordeelen. 

9.-0p vertoon van het certificaat ter committeering zal Apprehensie . .v~n 
· . .. d S 'd b'' l b . f ontsnapt zlJnae het wett1g ZlJn voor en taatspres1 ent, . lJ ast ne onder gevangene. 

zijne hand en het publieke zegel van dezen Staat, te gelasten 
dat de voortvluchtige misd~diger worde overgeleverd aan zoo-
danig persoon als naar zijne meening door de gezegde Zuid-
Afrikaansche Republiek, van waar het verzoek voor de nit-
levering kwam, behoorlijk gemachtigd is om den voortvluchtigen 
misdadiger te ontvangen, en zoodanige voortvlnchtige mis-
dadiger zal dienovereenkomstig worden overgeleverd. 

Het zal wettig zijn voor den persoon aan wien zoodanige 
lastbrief is gericht om den misdadiger vermeld in den last
brief te ontvangen, in bewaring te houden en te vervoeren 
binnen de jurisdictie van de gezegde Zuid-Afrikaansche Re
publiek aan welke hij is uitgeleverd geworden. 

De cipier of ander hoofd-ambtenaar van eenige gevangenis 
zal, op verzoek van eenig persoon belast met bewaring van 
een voortvluchtig misdadiger onder zulken lastbrief, en bij 
betaling of aanbod van een redelijk bedrag voor kosten, zulken· 
misdadiger ontvangen en hem in bewaring houden, voor zoo
danigen redelijken tijd als mocht worden verzocht door den 
gezegden persoon voor het doel van de behoorlijke uitvoering 
van den lastbrief. 

Indien de misdadiger ontsnapt nit eenige bewaring waar
aan hij mag zijn overgegeven op of ten gevolge van zulken 
lastbrief, zal het wettig zijn om hem weder te vangen op 
dezelfde wijze als eenig persoon beschuldigd van eenige mis
daad tegen de wetten van dezen Staat weder mag worden 
gevangen. 

10.-Indien eenig persoon die onder de bepalingen van dit On tslag <loor 

h .£';] t k 1 ·· · d · b · bl'' d Hoogere GereehtsOOluS u za ZlJn gecomm1tter 1n ewanng te lJVen tot at hoven of Rechter 
hij uitgeleverd wordt overeenkomstig verzoek niet dienover- na t":ee maand~n 

. .. ' . . ' verzu1m van u1t-
eenkomst1g zal ZlJn u1tgeleverd b1nnen twee maanden na levering. 

zoodanig committeeren, zal het in ieder geval wettig zijn 
voor het Hoog Gerechtshof van dezen Staat, of eenig rechter 
daarvan, of eenig Rondgaand Gerechtshof, indien zoodanig 
persoon in gevangenis is binnen de jurisdictie van zoodanig 
laatstgemeld hof, op applicatie door of ten behoeve van zoo-
danigen gecommitteerd persoon, en nadat kennis van zoodanige 
applicatie aan den staatsprocureur zal zijn gegeven, te gelasten 
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den aldus gecommitteerden persoon te ontslaan uit de· gevangenis 
tenzij voldoende redenen tot het tegendeel worden aangetoond. 

B~w\jskracht van 11.-Verklaringen of opgaven onder eede genomen in de 
beeed1gde verkla- . z ·a Af "k h R bl' k h t ·· · ringen afgenomen voorzegde Ul - n aansc e epu 1e , e zu genomen 111 de 
t,1~!ie~· A. R. of tegenwoordigheid van den voortvluchtigen misdadiger of niet 

en kopien van zulke origineele ver klaringen of opga ven, e~ 
certificaten van of judicieele documenten het feit van ver
oordeeling opgevende, mogen indien behoorlijk geauthenticeerd 
als bewijs worden aangenomen in verhooren onder de be
palingen van dit hoofdstuk. 

Authentisatie van 12.-Lastbrieven van de gezegde Zuid-Afrikaansche ·Re
Lastbrieven. publiek en verklaringen of opgaven onder eede en kopien 

daarvan zullen geacht worden behoorlijk geauthenticeerd te 
zijn voor de doeleinden van de bepalingen van dit hoofdstuk 
indien geauthenticeerd zooals door de wet voorgeschreven, of 
indien geauthenticeerd als volgt :-

Vormen van Last
brieven. 

(A). Indien de lastbrief voorgeeft te zijn geteekend door 
een rechter, magistraat of anderen competenten ambte
naar van de Zuid-Afrikaansche Republiek, waar de
zelve was uitgereikt; 

(B). Indien· de verklaringen of opgaven onder eede of 
kopien daarvan voorgeven te zijn gecertificeerd onder 
de hand van een rechter, magistraat of ambtenaar 
van de gezegde Zuid-Afrikaansche Republiek, te z~n 
de origineele verklaringen of opgaven, of te zijn ware 
kopien daarvan, zooals het geval mag zijn; 

(c). Indien het certificaat van, of judicieel document het 
feit van veroordeeling aantoonende, voorgeeft te z~n 
gecertificeerd door eenen rechter, magistraat of ambte
naar van de gezegde Zuid-Afrikaansche Republiek 
alwaar de veroordeeling plaats vond, en indien in 
ieder geval de lastbrieven, verklaringen, opgaven, 
kopien, certificaten en judicieele documenten (zoo als 
het geval mag zijn) geauthenticeerd zijn door den eed 
van eenigen getuige, of door gezegeld te zijn door het 
o:fficieele zegel van een ambtenaar van het gouverne
ment van gezegde Zuid-Afrikaansche Republiek, van 
waar het verzoek om uitlevering komt; en alle ge
rechtshoven en landdrosten zullen judicieele kennis 
nemen van zulk o:fficieel zegel en zullen het aldus daar
door geauthenticeerd document toelaten als getuigenis 
te worden ontvangen zonder verder bewijs. 

13.-De vormen opgegeven in de tweede schedule gevoegd 
bij dit hoofdstuk, of die vormen zoo nabij 1nogelijk gevolgd 
als de omstandigheden zullen toelaten, mogen gebruikt wor
den in alle zaken waarop zulke vormen betrekking hebbenr 
en zullen, wanneer gebruikt, geacht worden van kracht en 
voldoende te zijn in rechten. 
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14.-De bepalingen van dit hoofdstuk hebben kracht van Inwerkingt.reding 

b t ft d . l . t l h . dezer bepalmgen. wet voor zoo ver e re e u1t evenng van voor v uc t1ge 
misdadigers aan de Zuid-Afrikaansche Republiek bijaldien de 
Staatspresident bij proclamatie in de Gouvernementl5-Courant 
van dezen Staat heeft verklaard en bekend gemaakt dat de 
gezegde Zuid-Afrikaansche Republiek behoorlijk voorzieningen 
heeft gemaakt voor de uitlevering van voortvluchtige mis-
dadigers die daarheen zijn ontsnapt uit dezen Staat. 

15.-W aar het woord of de benaming van landdrost in Bedoeling van 't 
dit hoofdstuk voorkomt, zal ook verstaan worden daardoor woord 'Landdrost.' 

bedoeld en begrepen te zijn assistent-landdrost of eenig per-
soon tijdelijk als landdrost en assistent-landdrost ageerende. 

16.-De bepalingen van dit hoofdstuk zullen worden ge- Ben.aming dezer 
noemd: "de wet tot uitlevering van misdadigers aan de Zuid- bepallngen. 

Afrikaansche Republiek." 

EERSTE SCHEDULE. 

Ontvoering (schaking); Eerste Schedule. 

Moed willige verwekking van miskraam (abortus); 
Brandstichting; 
A<l.nranding, insluitende onbehoorlijke aanranding op de 

persoon van een meisje onder den ouderdom van twaalf jaren; 
Aanranding met voornemen om ernstig lichamelijk leed 

aan te doen; 
Bigamie (veelwijverij); 
Kinderroof; 
Schuldige manslag; 
V alsche munt slaan of uitgeven van valse he of ver

anderde munt; 
Desertie van eenig politie- of defensive-macht; 
Overtredingen onder eenige wet betrekkelijk den handel 

1n diaman ten; 
Falsiteit, vervalschen of uitgeven van een 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; 
Bloedschande; 
Overtredingen door insolventen tegen insolventie wetten; 
K waad willige schade a an eigendom; 

· Moord, of poging om moord te begaan; 
Meineed of aanzetting tot meineed; 
V erkrachting en aanranding om verkrachting te plegen; 
Eenige daad gedaan met voornemen om leed te doen 

aan persoon of eigendom op eenigen spoe>rweg; 
Roof; N 
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Publiek geweld; 
Diefstal, insluitende diefstal door mid del van valse he 

voorwendsels, en diefstal door middel· van bedrog; 
lVIedeplichtigheid aan het begaan van eenige der voor

zegde misdaden of wanbedrijven. 

TWEEDE SCHEDULE. 
(A.) 

VORl\1 VAN ORDER TOT UITREIKING VAN LASTBRIEF TOT APPREHENSIE. 

Aan den Landdrost (of den heerr 
(V1·ederechter) voor het dist1·ict 

TweedeSchedule Aangezien ten gevolge eener overeenkomst met de Zuid-
Afrikaansche Republiek waarnaar gerefereerd wordt in de 
proclamatie van ZHEd. den Staatspresident, gedateerd den 

dag van , een verzoek is gericht aan 
het Gouvernement van den Oranjevrljstaat, door het Gonver
nement van de Zuid-Afrikaansche Republiek, voor de nit
levering van , onlangs van . , 
beschuldigd (of veroordeeld) van het plegen der misdaden 
van binnen de jurisdictie van gezegde Zuid
Afrikaansche Republiek, zoo maak ik U, door deze mijn order 
bekend dat zoodanig verzoek is gedaan, en gelast U uwen 
last brief voor de apprehensie van den gezegden 
nit te reiken, mits dat aan de voorwaarden van de wet tot 
uitlevering van misdadigers aan de Zuid- Afrikaansche Re
publiek, betrekkelijk het uitreiken van zooda:nigen lastbrief, 
naar uw oordeel is voldaan. 

Gegeven onder mijne hand te Bloemfontein, dezen 
dag van 18 

Gou vernemen ts-Secretaris. 

(B.) 

VORM VAN LASTBRIEF TOT APPREHENSIE OP ORDER VAN DEN 

GOUVERNEMENTS-SEORETARIS. 

A an de Veldcornetten, Constabel8, Policie-beambten en ande1'e 
ambtenaren bevoegd tot het uitvoeren van Crimineele Lastbrieven. 

Vorm vanlastbriet Aangezien ZEd. de Gouvernements-Secretaris blj order 
of or<ler. onder zijne hand aan mij heeft bekend gemaakt dat behoor

lijk aanzoek is gedaan voor de uitlevering van . , onlangs 
van , beschuldigd van (of veroordeeld wegens) 
het plegen van de misdaad van , binnen de 
jurisdictie van de Zuid-Afrikaansche Republiek, zoo wordt 
gij hiernevens gelast in naam van ZHEd. den Staatspresident, 
onmiddelijk te apprehendeeren den gezegden 
overeenkomstig de wet tot uitlevering van misdadigers aan 
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de Zuid-Afrikaansche Republiek, · waar hij ook moge gevonden 
worden binnen de limieten van de zen Staat, en hem te 
brengen of hem te doen breng~n yoor den landdrost van 
het district , om redenen te geven waarom 
hij niet zoude worden uitgeleverd, overeenkomstig de gezegde 
wet tot uitlevering van misdadigers .aan de Zuid-Afrikaansche. 
Republiek; waartoe cleze U zal .strekken te.n l~stbrief. 

Gegeven onder mijne hand te , dezen 
Jag van 18 

Landdrost (of Vrederechter) 
voor het district 

(C.) 
VORM VA~ LASTBRIEF TER APPREHE~SIE ZONDER ORDER VAN DE~ 

GOUVERNEMENTS-SECRETARIS. 

Aan de Velclco1·netten, Consta~el.'J, PoliC'ie-beambten en andere 
rechtsbeambten, bevpegcl tot het .uitvoe1·en van Crimineele 
Lastb r ieven. 

Aangezien het aan. den ondergeteekencle Vorm vanlastbrief 
. ' tot apprehensie 

Janddrost (of vrederechter) VOOr het district , IS zonder order. 

gebleken clat , onlangs van· , IS beschuldigd 
van (of veroorcleeld we gens) het plegen der misdaacl van 

binnen de jurisdictie van de Zuicl-Afrikaansche 
Republiek; 

Zoo wordt gij hiernevens in naam van ZHEcl. den Staats
president gelast den gezegden onmiddelijk te 
apprehendeeren, en hem te brengen of heni te doen brengen 
voor den landdrost va·n het district · · , 
om vercler volgens wet te worden behandeld; -waartoe deze 
U strekke ten lastbrief. 

Gegeven onder mijne hand te , dezen 
.dag van 18' 

Landdrost (of 'Vred·erechter) 
voor het · district 

(D.) 

VORM VAN LAS'fBRIEF TOT COMl\HTTEERING. 

Aan clen Oipier van de gevangenis. te 
Zij het herinnerd dat op dezen dag van Vormvanlastbrief 

18 , onlangs van , is gebracht voor totcommitteering. 

IDlJ , landdrost van het district , 
om redenen te geven waarom hij niet zoude worden uitgele
verd overeenkomstig de wet tot uitlevering van misdadigers 
aan de Zuid-Afrikaansche Republiek, op grond dat hij is be
schuldigd van r of veroordeeld wegens) het plegen van de 
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misdaad van binnen de jurisdictie van de Zuid
Afrikaansche Repu bliek, en aangezien geene zulke voldoende 
redenen aan mij zijn aangetoond geworden waarom hij niet 
zoude worden uitgeleverd overeenkomstig de gezegde wet· 

Zoo wordt gij, de gezegde cipier, hiernevens gelast de~ 
gezegden in uwe bewaring te nemen, en hem 
a~ 1aar veilig te houden totdat hij van daar wordt uitgeleverd 
ove._·qenkomstig de voorzieningen van de gezegde wet tot 
uitlevvring van misdadigers aan de Zuid- Afrikaansche Re
publiek; waartoe deze U strekke ten lastbrief. 

Gegeven onder mijne hand te , dezen 
dag van 18 

Landdrost van het district 

(E.) 

VORM VAN LASTBRIEF VAN ZHED. DEN STAATSPRESIDENT VOOR DE 

UITLEVERING VAN VOORTVLUCHTIGE MISDADIGERS. 

LAST BRIEF 

door ZHEd. den President van den Oranjevrijstaat. Aan den 
Cipier van de gevangenis en aan (a) 

(Vul in naam van persoon gemachtigd door de Zuid-Afri
kaansche Republiek om misdadigers te ontvangen.) 

Vorm van last brief Aangezien onlangs van 
voor uitlevering. beschuldigd van (of veroordeeld wegens) het plegen der misdaad 

van binnen de jurisdictie van de Zuid Afri
kaansche Republiek werd afgeleverd in de bewaring van U 
(vul in naam van cipier) den gezegden cipier 
bij lastbrief gedateerd (datum van lastbrief ter committeering) 

. , overenkomstig de wet tot uitlevering 
van misdadigers aan de Zuid-Afrikaansche Republiek; 

Zoo gelast ik, de Staatspresident van den Oranjevrijstaat, 
overeenkomstig de gezegde wet U, den gezegde cipier, om het 
lichaam van den gezegden afteleveren 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 Zuid -Afri
kaansche Republiek, en hem daar te plaatsen onder de be
waring van eenig persoon of persone:D:. door de gezegde Zuid
Afrikaansche Republiek aangesteld om hem te ontvangen; 
waartoe deze strekke U ten lastbrief. 

Gegeven onder mijne hand en het publieke zegel van den 
Oranjevrijstaat, te Bloemfontein, dezen dag van 
18 

Staatspresident van den Oranjevrijstaat. 
Bij order, 

Gou vernemen ts-Secretaris. 
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HOOFDSTUK XIV. 

DE WET TOT UITLEVERING VAN MISDADIGERS AAN 
DE KOLONIE VAN DE KAAP DE GOEDE HOOP. 
1.-Eenig lastbrief behoorlijk verleend of uitgereikt onder Vroegere procedu

vroegere wetsbepalingen tot uitlevering van misdadigers aan res rechtsgeldig. 

de Kolonie van de Kaap de Goede Hoop zal mogen worden 
ten uitvoer gelegd, en eenige rechtsmiddelen met betrekking 
tot zulk eenen lastbrief onder zoodanige westbepalingen zullen 
mogen worden uitgevoerd overeenkomstig zulke bepalingen. 

2.-De bepalingen van dit hoofdstuk zullen toepasselijk Misdaden waaro 1 

zijn op de misdaden vermeld in de eerste hieraan gehechte dit ho?.fd~tuk toe
1
-

schedule. passehJk Is. 

3.~~enig. per~oon beschuldigd van een der misdaden of Misdadiger uit 

wanbedrlJven In d1t hoofdstuk vermeld. te hebben gepleegd Kaapkolonie al
. K I · d K d G d H · · hier voortvluchtig 
111 de o on1e van e aap e oe e oop, en een1g luerna kan geapprehen-

genoemd voortvluchtig misdadiger zal, de Kolonie verlaten deerd worden. 

hebbende en in dezen Staat gevonden wordende, kunnen 
worden geapprehendeerd en terug gezonden naar gezegde 
Kolonie op de wijze zooals in dit hoofdstuk voorzien. 

4.-Een aanzoek tot uitlevering van een voortvluchtig Aanzoek tot uit

misdadiger tot wiens apprehensie een lastbrief is uitgereikt levering moet g~'.: 
· d d K 1 · d' · f d d ·· maakt wonieu hq In e gezeg e 0 Onle en 1e IS 0 vennoe WOr t te ZlJn Gou ver.nen;ten~s·-
binnen dezen Staat zal worden gemaakt bii den gouvernements- se.cr.etans, dle mt-' u re1k1ng van last-
secretaris van dezen Staat. Bij ontvangst van zoodanig aan- brief dan kan he-

zoek zal de gouvernements-secretaris bij order onder zijne velen. 

hand aan eenigen landdrost of vrederechter bekend maken 
dat zoodanig aanzoek is gedaan, en hem gelasten zijn last-
brief voor de inhechtenisneming van den voortvluchtigen mis-
cladiger uit te reiken. 

5.-·Een last brief voor de inhechtenisneming van eenen Beambten die op 

voortvluchtigen miscladiger hetzii beschuldigd van misdaacl ei~el?- gezag last-

£ ' '-' . . bnef kunnen ver-
0 reeds veroordeeld, kan worden tutgereikt :- leenen,en wanneer. 

( ) D · 1 del t f d 1 ld t f Gouvts.-Secretaris A • oor eenen an ros o waarnemen en anc ros o kan zulk lasthrief 
eenig persoon als zoodanig ageerende of eenigen herroepen, op inge-

. . . . zonden rap p o r t 
vrederechter, op ontvangst of op pubhcat1e In de daarvan. 

Gouvernements-Courant, van de gezegde order van den 
gouvernements-secretaris, en op zoodanige getuigenis 
als, in zijne meening, de uitreiking van den lastbrief 
zoude rechtvaardigen, indien de misdaad was begaan, 
of de misdadiger veroordeeld in dezen Staat; en 

(B). Door eenen landdrost of waarnemenden landclrost; of 
eenig persoon als zoodanig ageerencle, of eenigen 
vrederechter, op zoodanige informatie of klachte en 
zoodanige getuigenis of na zulke sta ppen als in de 
meening van den persoon den lastbrief uitreikende de 
uitreiking zoude rechtvaardigen van eenen lastbrief 
indien eene misdaad wa.re begaan of de miscladiger 
veroordeeld binnen clezen Staat. 
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Eenig persoon krachtens . dit artikel een lastbrief nit
reikende zonder eene order va:ri. den gouvernements-secretaris 
als voormeld zal terstond aan dien ambtenaar daarvan rapport 
zenden tezam:ei1 m·et de informatie of aanklachte, of gecerti
ficeerde kopi~n daa-rvan; en de gonvernements-secretaris mag, 
indien hij goedvindt, bevelen dat de lastbrief worde herroepenr 
en dat de persoon die in hechtenis is genomen worde ontslagenr 

Wat IastLrief 6.-Iedere lastbi·ief tot de inhechtenisneming van eenigen 
woae;n;:1;'ts\~~d- voortvluchtigen misdadiger zal gelasten dat hij voor eenigen 
drost beschuldigde landdrost worde gebracht. Indien de last brief is uitgereikt. 
ontslaat. d d . geworden zonder de or er van en gouvernements-secretans: 

zal de landdrost, · · \vaarnemende landdrost of eenig persoon 
als zoodanig ageerende het ontslag van den voortvlnchtigen 
misdadiger gelasten, tenzij dat, binnen znlken tijd als hij met 
betrekking tot de omstandigheden der zaak redelijk moge 
achten, de gezegde landdrost van den gouvernements-secretaris. 
de order vermeld in het vierde artikel van dit hoofdstuk 
ontvangt. 

Onderz?ek van 7.-Wanneer een voortvlnchtig misdadiger gebracht wordt 
beschuld1gde door 
Landdrost.. voor den landdrost, zal de landdrost de zaak onderzoeken 

op dezelfde wijze, en zoo ver mogelijk dezelfde jurisdictie en 
macht hebben, alsof de prisonier voor hem gebracht ware be
schuldigd van eene strafbare misdaad begaan in dezen Staat. 

Committ.~ere~ tot 8.-In het geval van een voortvluchtigen misdadjO'er 
gevangems of ont- . . . q ' 
slag. beschuld:rgd van het plegen eener m:rsdaad waarvoor 1ntlevermg 

geschiedt, indien de lastbrief van de gezegde Kolonie het 
verzoek doende behoorlijk is geanthenticeerd, en zoodanjge 
bewijzen worden geprodnceerd als ( onderworpen aan de voor
zieningen van dit hoofdstuk) volgens de wetten van dezen 
Staat het committeeren ter terechtstelling van den gevangene 
zonden rechtvaardigen indien de misdaad waarvaan hij be
schnldigd is, in dezen Staat ware bedreven, zal de landdrost 
hen1 ter gevangenis committeeren, maar zal anders zijn out
slag gelasten. 

In het geval van een voortvluchtigen misdadiger, beweerd 
te zijn veroordeeld voor het begaan van eene misdaad waar- · 
voor nitlevering geschiedt, zaJ de landdrost, indien znlke be
wijzen worden geprodnceerd als ( onderworpen aan de voor
zieningen van dit hoofdstuk) volgens de wetten van dezen 
Staat, zonden bewijzen dat de prisonier voor zulk eene mis
daad was veroordeeld, hem ter gevangenis committeeren, maar 
zal anders zijn ontslag gelasten. 

Committ~eren 9.-Indien de voortvluchtige misdadiger ter gevangenis 
moet gesclueden · · d · 1 } .. d d l h £d naa~ hoofd.~evan- Is gecom:r;ntteer , za_ ~:U vervo~r wor. en naar c e . oo -
a~~~~~n~~tLfi~~~~ gevangen:rs va:r: het d:rstnct!. ten ~:rnde a:Idaar den Iastbnef van 
b;ief tot uitleve- den Staatspres:rdent voor z:une tntlevenng af te wachten. De 
~:~e~~~: fe~~::~: landdrost zal terstond een certificaat van het committeeren 
ris. zenden aan den Staatspresident met zulk verder rapport 

daaromtrent als hij mocht noodig oordeelen. 
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10.-0p vertoon van bet certificaat ter committeering Overlev~~·in? aan 
. .. d S1 • b" l b . f d gPmachti,de, last-zal het wett1g ZlJn voor en taatspres1dent, lJ ast ne on er h r i ~ f ; aanho~l-

.. h d h t bl' k l d . St t t l t den In gevangenis zlJne an en e pu 1e e zege van ezen aa , e ge as en door cipier; appre-
dat de voortvluchtige misdadiger worde -overgeleverd aan hens i.e van he-.. . schuld1gde on t • 
zoodanig persoon als naar ZlJne meen1ng door de gezegde snappende. 
Kolonie, van waar het verzoek voor de uitlevering kwam, 
behoorlijk gemachtigd is om den voortvluchtigen misdadiger te 
ontvangen, -en zoodanige voortvluchtige misdadiger zal dien
overeenkomstig worden overgeleverd. 

Het zal wettig zijn voor den persoon aan wien zoodanige 
lastbrief is gericht om den misdadiger vermeld in den lastbriet 
te ontvangen, in bewaring te houden en te vervoeren binnen 
de jurisdictie van de gezegde Kolonie aan welke hij is uit
geleverd geworden. 

De cipier, of ander hoofdambtenaar van eenige gevangenis, 
zal op verzoek van eenig persoon belast 1net de bewaring 
van een voortvluchtig misdadiger onder zulken lastbrief, en 
bij betaling of aanbod van een redelijk bedrag voor kosten, 
zulken · misdadiger ontvangen en hem in bewaring houden, 
voor zoodanigen redelijken tijd als mocht worden verzocht 
door den gezegden persoon voor het doel van de behoorlijke 
uitvoering van den lastbrief. 

Indien de misdadiger ontsnapt nit eenige bewaring waar
aan hij moge zijn overgegeven op of ten gevolge van zulken 
last brief, zal het wettig zijn om hem weder te vangen op 
dezelfde wijze als eenig persoon beschuldigd van eenige misdaad 
tegen de wetten van dezen Staat weder mag worden gevangen, 

11.-Indien eenig persoon die onder de bepalingen van he~h!18J.a~ v:a~ 
dit hoofdstuk zal zijn gecommitteerd in bewaring te blijvenneernat~~e~~~~-
t td t h .. · 1 d d k · k ' · den n i e t uit.gele-

0 a lJ u1tge ever wor t, overeen omst1g verzoe , n1et verd. 
dienovereenkomstig zal zijn uitgeleverd binnen twee maanden 
na zoodanig committeeren, zal het in ieder geval wettig 
zijn voor het Hoog Gerechtshof van dezen Staat, of eenig 
rechter daarvan, of eenig rondgaand gerechtshof, indien 
zoodanig persoon in gevangenis is binnen de jurisdictie van 
zoodanig laatstgemeld hof, op applicatie door of ten behoeve 
van zoodanigen gecommitteerden persoon, en nadat kennis van 
zoodanige applicatie aan den staatsprocureur zal zijn gegeven, 
te gelasten den aldus gecommitteerden persoon te worden 
ontslagen uit de gevangenis, tenzij voldoende redenen tot het 
tegendeel worden aangetoond. 

12.-Verklaringen of opgaven onder eede genomen in de Bewijs:j<.racht van 
d K l . h .. . d . a· h ·a verklarmgen enz. voorzeg e o on1e, etzlJ genomen 1n e tegenwoor 1g e1 van u~t de Kaap'kolo~ 

den voortvluchtigen misdadiger of niet, en kopien van zulke me. 
?ri~i~eele verklaringen of opgaven, en certificaten van of 
JUd101eele documenten het feit van veroordeeling opgevende, 
mogen, indien behoorlijk geauthenticeerd, als bewijs worden 
aangenomen. in verhooren onder de bepalingen van dit 
hoofdstuk. 
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Behoorlijke au- 13.-Lastbrieven van de gezegde Kolonie en verklaringen 
thentisatie van f d d k ··· d ll h lastbrieven enz. o opga ven on er ee e en opwn aarvan zu en geac t 
u~t de Ka~pkolo: worden behoorlijk geauthenticeerd te zijn voor de doeleinden 
me. van de bepalingen van dit hoofdstuk indien geauthenticeerd 

zooals door de wet voorgeschreven, of indien geauthenticeerd 
als volgt:-

(A). Indien de lastbrief voorgeeft te zijn geteekend door 
een rechter, magistraat of anderen competenten amb
tenaar van de Kolonie waar dezelve was uitgereikt; 

(B). Indien de verklaringen of opgaven onder eede of 
kopien daarvan voorgeven te zijn gecertificeerd onder 
de hand van een rechter, magistraat of ambtenaar 
van de gezegde Kolonie, te zijn de origineele verkla
ringen of opgaven, of te zijn ware kopien daarvan, 
zooals het geval mag zijn; 

(c). Indien het certificaat van, of judicieel document het 
feit van veroordeeling aantoonende, voorgeeft te zijn 
gecertificeerd door eenen rechter, magistraat of amb
tenaar van de gezegde Kolonie, alwaar de veroordee
ling plaats vond, en indien in ieder geval de last
brieven, verklaringen, opgaven, kopien, certificaten en 
judicieele documenten (zooals het geval mag zijn) ge
authenticeerd zijn door den eed van eenigen getuige, 
of door gezegeld te zijn door het officieele zegel van 
een ambtenaar van het Gouvernement van de gezegde 
Kolonie, van waar het verzoek om uitlevering komt; 
en alle gerechtshoven en landdrosten znllen judicieele 
kennis nemen van zulk officieel zegel en zullen het 
aldus daardoor geauthenticeerd document toelaten als 
getuigenis te worden ontvangen zonder verder bewijs. 

v?rmen die ge- 14.~De vormen opgegeven in de tweede schedule gevoegd 
~~~~kt mogen wor- bij dit hoofdstuk, of die 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 vol
doende te zijn in rechten. 

Inwerkingtreding 15.-De bepalingen van dit hoofdstuk hebben kracht van 
dezer bepalingen. t b f d · 1 · 1 ht' we voor zoo ver etre t e u1t evenng van voortv uc 1ge 

misdadigers aan de Kolonie de Kaap de Goede Hoop bijal
dien de Staatspresident bij. proclamatie in de Gouverrnements
Courant van dezen Staat heeft verklaard en bekend gemaakt 
dat de gezegde Kolonie behoorlijk voorzieningen heeft gemaakt 
voor de uitlevering van voortvluchtige misdadigers die daar
heen zijn ontsnapt uit dezen Staat. 

Uitleg van be- 16.-W aar het woord of de benaming van landdrost in 
woordingen. J • h £'.l k k 1 k d mt oo ustu voor omt, za oo verstaan worden daar oor 

bedoeld en begrepen te zijn assistent-landdrost of eenig per
soon tijdelijk als landdrost en assistent-landdrost ageerende. 
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17.-De bepalingen van dit hoofdstuk zullen worden Benaming dezer 

genoemd: "de wet tot uitlevering van misdadigers aan de bepalingen. 

Kolonie van de Kaap de Goed Hoop." 

EERSTE SCHEDULE. 
Ontvoering (schaking); Schedule I. 

Moedwillige verwekking van 1niskraam (abortus); 
Brandstichting; 
Aanranding, insluitende onbehoorlijke aanranding op den 

persoon van een meisje onder den ouderd.om van twaalf jaren; 
Aanranding met voornemen om ernstig lichamelijk leecl 

.aan te doen; 
Bigamie (veelwijverij); 
Kinderroof; 
Schuldi~e manslag; 
V alsche munt slaan of uitgeven van valsche of verandercle 

munt; 
Desertie van eenig politie- of defensive-macht; 
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; 
Bloedschande; 
Overtredingen door insolventen tegen insolventie wetten; 
K waadwillige schade aan eigendom; 
Moord, of poging tot 1noord; 
Meineed of aanzetting tot .meineecl; 
V erkrachting 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 1niddel van valsche voor

wendsels, en diefstal door mid del van verduistering; 
Medeplichtigheid aan het begaan van eenige der voor

zegde misdaden of wanbedrijven. 

TWEEDE SCHEDULE. 
(A.) 

VORM VAN ORDER TOT UITREIKING VAN LASTBRIEF TOT APPREHENSIE. 

Aan den Landdrost (of den heer 
(Vrederechter) voor het district 

, Aangezien ten gevolge eener overeenkomst met de Ko- Schodu1e II. 

louie van de Kaap de Goede Hoop, waarnaar gerefereerd wordt 
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in de proclamatie van ZHEd. den Staatspresident, gedateerd 
den dag van een verzoek is gericht 
aan het Gouvernement van den Oranjevrijstaat, door het Gou
vernement van de kolonie van de Kaa p de Goede Hoop, voor 
de uitlevering van onlangs van 
beschuldigd (of veroordeeld) van het plegen der misdaad van 

binnen de jurisdictie van gezegde kolonie 
zoo maak ik U, door deze 1nijn order bekend dat zoodani~ 
verzoek is gedaan, en gelast U uwen lastbrief voor de appre
hen~e van den gezegden 
uit te reiken, mits dat aan de voorwaarden van de wet tot 
uitlevering van misdadigers aan de kolonie van de Kaap de 
Goede Hoop betrekkelijk het uitreiken van zoodanigen last
brief, naar uw oordeel is voldaan. 

Gegeven onder mijne hand te Bloemfontein, dezen 
dag van 18 

Gouvernements-Secretaris. 

(B.) 

VORM VAN LASTBRIEF TOT APPREHENSIE OP ORDER VAN DEN 

GOUVERNEMENTS-SECRETARIS. 

Aan de Yeldcornetten, Constabels, Policie-beambten en ande1·e 
ambtenaren bevoegd tot het uitvoe1'en van Orirnineele Lastbrieven. 

Vormvanlastl>riet . Aangezien ZEd. de Gouvernements- Secretaris bij order 
op order. onder zijne hand aan mij heeft bekend gemaakt dat behoorl~k 

aanzoek is gedaan voor de uitlevering van onlangs 
van beschuldigd van (of veroordeeld wegens) 
hei plegen van de misdaad van binnen de 
jurisdictie van de kolonie van de Kaap de Goede Hoop, zoo 
wordt gij hiernevens gelast in naam van ZHEd. den Staaw
president, onmiddelijk te apprehendeeren den gezegden 
overeenkomstig de wet tot uitlevering van misdadigers aan 
de kolonie van de Kaap de Goede Hoop, waar hij ook moge 
gevonden worden binnen de limieten van dezen Staat, en 
hem te brengen of hem te doen brengen voor den landclrost 
van het district om redenen te geven waarom 
hij niet zonde worden uitg8leverd, overeenkomstig de gezegde 
wet tot nitlevering van misdadigers aan de kolonie van de 
Kaap de Goede Hoop; waartoe deze U zal strekken ten last brief. 

Gegeven onder mijne hand te dezen 
dag van 18 

Landdrost (of Vrederechter) 

V oor het district 
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(C.) 

VORM VAN LASTBRIEF.TER APPREHENSIE ZONDER ORDER VAN DEN 

GOUVERNEMENTS-SECRETARIS. 

Aan de Veldcornetten, Constabels, Policie-beambten 
en andere rechtsbeambteu, bevoegd tot het uitvoe1'en van 

Orimineele Lastbrieven. 
Aangezien het aan den ondergeteekende Vorm vanlasturief 

f d h ) h d . · · tot apprehensie· landdrost ( 6 vre erec ter voor et 1stnct lS zonder order. 

gebleken dat onlangs van is beschuldigd 
van (of veroordeeld wegens) het plegen der misdaad van 
binnen de jurisdictie van de kolonie van de Kaap ·de Goede 
Hoop; 

Zoo wordt gij hiernevens in naam van ZHEd. den Staats
president gelast den gezegd.en onmiddellijk 
te apprehendeeren, 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 V rederechter) 
V oor het district 

(D.) 

VORM VAN LASTBRIEF TOT COMMITTEERING. 

Aan den Cipier van de gevangenis te . 
Zij het herinnerd dat op dezen dag van Vorm vanlasturief 

18 onlangs van is gebracht voor totcommitteering. 

mlJ landdrost van het district 
om redenen te geven waarom hij niet zoude worden uitge
leverd overeenkomstig de wet tot uitlevering van misdadigers 
aan de kolonie van de Kaap de Goede Hoop, op grond dat 
hij is beschuldigd van (of veroordeeld wegens) het plegen van 
de misdaad van binnen de jurisdictie van de kolonie 
van de Kaap de Goede Hoop, en aangezien geene zulke vol
doende redenen aan mij zijn aangetoond 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 totdat hij van daar wordt uitgeleverd 
overeenkomstig de voorzieningen van de gezegde wet tot 
uitlevering van misdadigers aan de kolonie van de Kaa p de 
Goede Hoop; waartoe deze U strekke ten last brief.· 

Gegeven onder mijne hand te dezen dag 
van 18 

Landdrost van het district 
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(E.) 

YORM VAN LASTBRIEF VAN ZHED. DEN STAATSPRESIDENT vooR 
DE UITLEVERING VAN VOORTVLUCHTIGE MISDADIGERS. 

LASTBRIEF. 

Door ZHEd. den President van den Oranjevrijstaat. Aan den 
Cipier van de gevangenis en a an (a) 

(V ul in naam van persoon gemachtigd door de kolonie 
om misdadigers te ontvangen). 

Vorm van lastbriet Aangezien onlangs van 
voor uitlevering. beschuldigd van (of veroordeeld wegens) het plegen dermis-

daad van binnen de jurisdictie van de kolonie 
van de Kaap de Goede Hoop, werd afgeleverd in de bewaring 
van U (vul in naam van cipier) den gezegden cipier 
bij lastbrief gedateerd (datum van lastb1·ie( te1· committeering) 

, overeenkomstig de wet tot uitlevering 
van misdadigers aan de kolonie van de Kaa p de Goede Hoop; 

Zoo gelast ik, de Staatspresident van den Oranjevrijstaat, 
overeenkomstig de gezegde wet U den gezegden cipier, om het 
lichaam van den gezegden afteleveren 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 van de Kaap 
de Goede Hoop, en hem daar te plaatsen onder de bewaring 
van eenig persoon of personen door de gezegde kolonie aan
gesteld om hem te ontvangen; waartoe deze strekke U ten 
last brief. 

Gegeven onder mijne hand en het pu blieke zegel van den 
Oranjevrijstaat, te Bloemfontein, dezen dag van 
18 

Staatspresident van den Oranjevrijstaat. 

Bij order, 

Gou vernemen ts-Secretaris. 

HOOFDSTUK XV. 

DE WET TOT UITLEVERING VAN MISDADIGERS 
AAN DE KOLONIE NATAL. 

~Iisdaden waarop 1.-De bepalingen van dit hoofdstuk zullen toepasselijk 
~~ts~el.ij~i~~k toe- zijn op de misdaden vermeld in de eerste hieraan gehechte 

schedule. 
Miscladiger uit de 2.-Eenig persoon beschuldigd van een der misdaden of 

Kolonie Natal b d ·· · · d't h .£'..::1 k Id h bb l d voortvluchtig kan wan e r1JVen 1n 1 OOJ.uStU verme , te e en gep eeg 
alhiergeapprehen- in de kolonie Natal en die Kolonie verlaten hebbende en 
deerd worden. . h . d S ' b · d d 1 · b z1c 1n ezen taat ev1n en e, za zoodan1ge persoon e-

schouwd worden als een voortvluchtige misdadiger en zal 
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kunnen worden geapprehendeerd en terug gebracht naar de 
kolonie Natal, van waar hij voortvluchtig is op de wijze 
zooals in dit • hoofds~uk voorzien. 

3.-Een aanzoek tot uitlevering van een voortvluchtig Aanzoek tot uit

misdadiger tot wiens apprehensie een last brief is uitgereikt :~:1:~~:~::1 1~iJ. 
in de gezegde kolonie en die is of vermoed wordt te ziin Gouver.ne~en~s-

._, Secretar1s. d1e mt-
binnen dezen Staat, zal worden gemaakt aan den gouverne~ re~ki_ng vim last-

ments-secretaris van dezen Staat. Bij ontvangst van zoodanig ~~~~~.dan kan be

aanzoek zal de gouvernements-secretaris bij order onder zijne 
hand aan eenigen landdrost of vrederechter bekend maken 
dat zoodanig aanzoek is gedaan, en hem gelasten zijn lastbrief 
voor de inhechtenisneming van zoodanigen voortvluchtigen 
midadiger uit te reiken. 

4.-Een last brief voor de inhechtenisneming van eenen .Beambten die op 

voortvluchtigen misdadiger, hetzij beschuldigd of reeds ver- b~lf!r k~~:!n 1~:~= 
oordeeld kan worden uitgereikt .:- leenen,enwanneer. 

' -Gouvernements-
(A). Door eenen landdrost of vrederechter op ontvangst Secretaris . ~an 

· · · rr zulk lastbnef her
of op pubhcat1e 1n de Gouvernements-vourant, van de roepen,opingezon-

gezegde order van den gouvernements-secretaris en den rapport datu-
' van. 

op zoodanige getuigenis als, in zijne meening, de 
uitreiking van den lastbrief zoude rechtvaardigen, 
indien de misdaad was begaan, of de misdadiger ver
oordeeld in de zen Staat; en 

(B). Door eenen landdrost of eenigen vrederechter, op 
zoodanige informatie of klachte en zoodanige getui
genis, of na zulke stappen als in de meening van 
den persoon den lastbrief uitreikende, de uitreiking 
zoude rechtvaardigen van eenen lastbrief, indien eene 
misdaad was begaan of de misdadiger veroordeeld 
binnen dezen Staat. 

Eenig persoon krachtens dit artikel een lastbrief uitrei
kende zonder eene order van den gouvernements-secretaris 
als voormeld, zal terstond aan dien ambtenaar daarvan rap
port zenden tezamen met de informatie of aanklachte, of ge
certificeerde kopien daarvan; en de gouvernements-secretaris 
mag, indien hij goedvindt, bevelen dat de lastbrief worde 
herroepen, en dat de persoon die in hechtenis is genomen 
worde ontslagen. 

5.-Iedere lastbrief tot de inhechtenisneming van eenen wat lastlJrief 

voortvluchtigen misdadiger zal gelasten dat hij voor eenigen wo:~n!:;as\:1~;1-
landdrost worde gebracht. Indien de last brief is uitgereikt drost beschulclig<le 

d d d d d t t · ontslaat. gewor en zon er e or er van en gouvernemen s-secre ans 
zal de landdrost het ontslag van den voortvluchtigen mis
dadiger gelasten, tenzij dat binnen zulken tijd als hij met 
betrekking tot de omstandighed en der zaak redelijk moge 
achten, de gezegde landdrost van den gouvernements-secre-
taris de order vermeld in het vierde artikel van dit hoofd-
stuk ontvangt. 
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Onderzoek van 6.-Wanneer een voortvluchtig misdadiger gebracht wordt 
~.~~~tl~1~~~t;r,de door voor den landdrost, zal de landdrost de zaak onderzoeken 

op dezelfde wijze, en zoo ver mogelijk dezelfde jurisdictie en 
macht hebben, alsof de prisonier voor hem gebracht ware 
beschuldigd van eene strafbare misdaad begaan in dezen Staat. 

Committeeren tot 7.-In het geval van een voortvluchtigen misdadiger 
f1~;g~ngenis ofont- b.eschuldig\1 van. he.t plegen eeri'~r misdaad waarvoor uitleve~ 

nng gesch1edt, 1ndien de lastbnef van de gezegde kolonie 
het verzoek doende behoorlijk is' geauthenticeerd, en zooda
nige bewijzen worden geproduceerd· als ( onderworpen aan de 
voorzieningen van dit hoofdstuk) volgens de wetten van dezen 
Staat het committeeren ter terechtstelling van den gevangene 
zouden rechtvaardigen indien de misdaad waarvan hij be
schuldigd is, in dezen Staat ware bedreven, zal de landdrost 
hem ter gevangenis committeeren, maar zal anders zijn ant
slag gelasten. · 

In het geval van een voortvluchtigen misdacliger, beweerd 
te zijn veroordeelcl voor het begaan van eene misdaad waar
voor uitlevering geschieclt, zal de landclrost, indien .iulke be
wijzen worden geproduceerd als ( onderworpen aan de voor
zieningen van clit hoofdstnk) volgens de wetten van dezen 
Staat, zonden bewijzen dat de prisonier voor zulk eene mis
daad was veroorcleeld, hem ter gevangenis committeeren, maar 
zal anders zijn ontslag gelasten. 

Committeoren 8.-Indien de voortvluchtige misdadiger ter gevangenis 
moet geschieclen is o-ecommitteerd zal hij vervoerd worden naar de hoofdge-
n a a r h o o f d g e- b . h ' 1 . · · d 11 · 1 1 b · f 
vangenis om last- vangen1s van et Ctlstnct,- ten mn e a naar c1en ast ne van 
brief tot uitleve- 1 S · 1 · ·• • 1 · · f h D 
ring van Staats- Cten taatspres1nent voor ZlJne tnt evenng a te wac ten. e 
president af te landdrost zal terstond een certificaat van het committeeren 
wachten. . 

zenden aan den Staatspres1dent Inet znlk verder rapport daar-
omtrent als hij mocht noodig oordeelen. 

Last brief van 9 .-Op vertoon van het certificaat ter committeering zal 
Staatspresid~nt het wettig ziin voor den Staatspresident bi1. lastbrief onder 
tot overlevenng .. '-' . ' , 
ann gemachtigde. ZlJne hand en het pubheke zegel van dezen Staat, te gelasten 
- Aanhouden van 1 t 1 t 1 1 t" · d d" d l d beschuldigcle door eta Cte voor v nc 1 1ge m1s a 1ger ·wor e overge ever aan 
chipie~·· - Appbre- zoodanigen l)ersoon als naar ziine meening door de gezegde 

ens1e v an e- '-' 
schuhligde on t- kolonie, van waar het verzoek voor de uitlevering kwam, 
snappentie. behoorlijk gemachtigd is om den voortvlnchtigen misdadiger te 

ontvangen, en zoodanige voortvluchtige misdacliger zal dien
overeenkomstig worden overgeleverd. 

Het zal wettig z~jn voor den persoon aan wien zooda
nige lastbrief is gericht om den misdadiger vermeld in den 
lastbrief te ontvangen, in bewaring te houden en te ver
voeren binnen de jurisdictie van de gezegde kolonie aan 
welke hij is uitgeleverd geworden. 

De cipier, of ander hoofdambtenaar van eenige gevan
genis, zal op verzoek van eenig persoon belast met de be
waring van een voortvluchtig misdadiger onder zulken last
brief, en bij betaling of aanbod van een redel~jk bedrag voor 
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kosten, zulken misdadiger ontvangen en hem in be waring 
houden, voor zoodanigen redelijken tijd als mocht worden 
verzocht door d~n gezegden persoon voor het doel van de 
behoorlijke uitvoering van den lastbrief. , 

Indien de misdadiger ontsnapt uit eenige bewaring waar
aan hij moge zijn overgegeven op of ten gevolge van zulken 
lastbrief, zal het wettig zijn· om hem weder te vangen op 
dezelfde wijze ·als eenig persoon beschuldigd van eenige mis
daad tegen de_ wetten van dezen Staat weder mag worden 
gevangen. . 

10.-Indien eenig persoon die onder de bepalingen van dit Onts!ag van be-

k ] .. . d . b . bl" schuld1gde door hoofdstu za ZlJn gecomm1tteer 1n ewanng te lJVen totdat Hoogere Gerechts-
.. · l d dt k t' k · t J' hofindiennatwee hlJ 1ntge ever wor , overeen oms 1g verzoe , n1e menover- maanden niet uit-

eenkomstig zal zijn uitgeleverd binnen eene maand na zoo- geleverd. 

danig committeeren, zal het in ieder geval wettig z~n voor 
het Hoog Gerechtshof van dezen Staat, of eenig rechter daar-
van, of eenig Rondgaand Gerechtshof, indien zoodanig persoon 
in gevangenis is binnen de jurisdictie van zoodanig laatstge-
meld hof, op applicatie door of ten behoeve van zoodanigen ge-
~ommitteerd persoon, en nadat kennis van zoodanige applicatie 
aan den staatsprocureur zal zijn gegeven, te gelasten dat de aldus 
gecommitteerde persoon uit de gevangenis worde ontslagen 
-tenzij voldoende redenen tot het tegendeel worden aangetoond. 

11.-Verklaringen of opgaven onder eede genomen in de Bewijs~racht van 

voorzegde kolonie, hetzij genomen in de tegenwoordigheid ~if~~~1~~en, enz .. 

van den voortvluchtigen misdadiger of niet, en kopien van 
zulke origineele verklaringen of opgaven, en certificaten van 
of judicieele documenten het feit van veroordeeling opgevende, 
mogen indien behoorlijk geauthenticeerd als bewijs worden 
aangenomen in verhooren onder de bepalingen van dit 
hoofdstuk. 

12.-Lastbrieven van de gezegde kolonie en verklaringen Behoorlijke au

of opgaven onder eede en kopien daarvan zullen geacht i~selt~!e~t~~' ~1~z~ 
worden behoorlijk geauthenticeerd te zijn voor de doeleinden nit Natal. 

van de bepalingen van dit hoofdstuk indien geauthenticeerd 
zooals door de wet voorgeschreven, of indien geauthenticeerd 
als volgt:-

(A). Indien de lastbrief voorgeeft te zijn geteekend door 
een rechter, magistraat of anderen bevoegden amb
tenaar van de kolonie waar dezelve was uitgereikt; 

(B). Indien de verklaringen of opgaven onder eede of 
kopien daarvan voorgeven te zijn gecertificeerd onder 
de hand van een rechter, magistraat of ambtenaar 
van de gezegde kolonie te zijn de origineele ver
klaringen of opgaven, of te zijn ware kopien daarvan, 
zooals het geval mag zijn; 

(c). Indien het certificaat van, of judicieel document het 
feit v·an veroordeeling aantoonende, voorgeeft te zijn 
gecertificeerd door eenen rechter, magistraat of amb-
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tenaar van de gezegde kolonie, alwaar de veroor
deeling plaats vond, en indien in ieder geval de last
brieven, verklaringen, opga ven, kopien, certificaten en 
judicieele documenten (zooals het geval mag zijn) 
geauthenticeerd zijn door den eed van eenigen getuige

1 
of door gezegeld te zijn door het officieel zegel van 
een ambtenaar van het Gouvernement van de gezegde 
kolonie, van waar het verzoek om uitlevering komt; 
en aile gerechtshoven en landdrosteu zullen judicieele 
kenuis uemen van zulk officieel zegel, en zullen het 
aldus daardoor geauthenticeerd document toelaten als. 
getuigenis te worden ontvangen zouder verder bewijs. 

vormen die ge- 13.-De vormen opgegeven in de tweede schedule van clit 
bruikt mogen wor- hoofdstuk, of die vormen zoo nabij mogelijk gevolgd als de 
den. omstandigheden zullen toelaten, mogen gebruikt worden in 

aile· zaken waarop zulke vormen betrekking hebben, en zullen, 
wanneer gebruikt, geacht worden van kracht en voldoende 
te zijn in rechten. 

In werkingtreding 14.-De bepalingen van dit hoofdstuk hebben kracht van 
dezer wetsbepa- b f d · } · I h · lingen. wet voor zoo ver etre t e tnt evenng van voortv uc t1ge 

misdadigers aan de kolonie Natal bijaldien de Staatspresident 
bij proclamatie in de Gouvernements-Courant van dezen Staat 
heeft verklaard en bekend gemaakt dat de gezegde kolonie 
behoorlijk voorzieningen heeft gemaakt voor de uitlevering 
van voortvluchtige misdadigers die daarheen zijn ontsnapt uit 
dezen Staat. 

Benaming dezer 15.-De bepalingen van dit hoofclstuk zullen worden ge-
bepalingen. noemd: " de wet tot uitlevering van misdadigers aan de kolonie 

Natal." 

Schedule I. 

EERSTE SCHEDULE. 
Ontvoering (schaking); 
Moedwillige verwekking van miskraam (abortus); 
Brandstichting; . 
Onbehoorlijke aanranding op den persoon van een meisje 

onder den ouderdom van twaalf jaren; 
Aanranding met voornemen om ernstig lichamelijk leed 

aan te doen; 
Bigamie; 
Kinderroof; 
Schulclige manslag; 
V alsche munt slaan of uitgeven van valsche of veranderde 

munt; 
Desertie van eenige defensive-macht; 
Falsiteit, vervalschen of uitgeven van eenig vervalscht 

document; 
Bedrog; 
Overtredingen onder eenige wet betrekkelijk den handel 

111 buskruit, lood of vuurwa.penen; 
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Huisbraak (insluitende het breken in eenig kantoor, 
winkel of hut) met voornemen om eenige misdaad te begaan; 

Bloedschande; 
Frauduleuse insolventie; 
K waadwillige schade aan eigendom; 
Moord, of poging tot moord; 
Meineed of aanzetting tot meineed; 
V erkrachting en aanranding om verkrachting te plegen; 
Eenige daad gedaan met voornemen om leed te doen 

aan persoon of eigendom op eenigen spoorweg; 
Roof; 
Diefstal, insluitende diefstal door mi~del van valsche voor

wendsels, en diefstal door middel van verduistering. 

TWEEDE SCHEDULE. 
(A.) 

VORM VAN ORDER TOT UITREIKING VAN LASTBRIEF TOT APPREHENSIE. 

Aan den Landdrost (of den heer 

(V1·ederechter) voor het district 

Aangezien een verzoek is gericht aan het Gouvernement Schedule n. 
van den Oranjevrijstaat, door het Gouvernement van de kolonie 
van Natal, voor de uitlevering van onlangs van 
beschuldigd (of veroordeeld) van het plegen der misdaad van 

binnen de jurisdictie van gezegde kolonie, 
zoo maak ik U, door deze mijn order bekend dat zoodanig 
verzoek is gedaan en gelast U, uwen lastbrief voor de appre
hensie van den gezegden 
uit te reiken, mits dat aan de voorwaarden van de wet tot 
uitlevering van misdadigers aan de kolonie van Natal betrek
kelijk het uitreiken van zoodanigen lastbrief, naar uw oordeel 
is voldaan. 

Gegeven onder mijne hand te Bloemfontein, dezen 
dag van 18 

Gou vern em en ts-Secretaris. 

(B.) 

VORM VAN LASTBRIEF TOT APPREHENSIE OP ORDER VAN DEN 

GOUVERNEMENTS-SECRETARIS. 

Aan de Veldcornetten, Constabels, Policie-beambten 
en andere ambtenm·en bevoegd tot het uitvoeren van Crimineele 

Lastbrieven. 

Aangezien ZEd. de Gouvernements-Secretaris bij order Vorm van last-

d .~ h d .. h f~ b k d kt d t b h brief op order. on er zlJne an aan mlJ ee u e en gemaa a e oor-
lijk aanzoek is gedaan voor de uitlevering van onlangs 

0 
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van beschuldigd van (of veroordeeld wegens) 
het plegen van de misdaad van 
binnen de jurisdictie van de kolonie van Natal, zoo wordt gij 
hiernevens gelast, in naam van ZHEd. den Staatspresident 
onmiddellijk te a pprehendeeren den gezegden ' 
overeenkomstig de wet tot uitlevering van misdadigers aan 
de kolonie van Natal, waar hij ook moge gevonden worden 
binnen de limieten van dezen Staat, en hem te brengen of 
hem te doen brengen voor den landdrost van het district 

om redenen te geven wa~rom hij niet zoude 
worden uitgeleverd, overeenkomstig de gezegde wet; waartoe 
deze U zal strekken ten lastbrief. 

Gegeven onder mijne hand te dezen 
dag van 18 

Landdrost (of Vrederechter) 

V oor het district 

c. 
VORM VAN LASTBRIEF TER APPREHENSIE ZONDER ORDER VAN DEN 

GOUVERNEMENTS-SECRETARIS. 

Aan de Veldcornetten, Constabels, Policie-beambten 
en andere rechtsbeambten, bevoegd tot het uitvoeren van Crimineele 

Lastbrieven. 

Vorm vanlastbrief Aangezien het aan den ondergeteekende 
t 0 t apprehensie landdrost (of vrederechter) voor het district IS 
..:onder order. 

gebleken dat . onlangs van is beschuldigd 
van (of veroordeld wegens) het plegen der misdaad van 
binnen de jurisdictie van de kolonie van Natal; 

Zoo wordt gij hiernevens in naam van ZHEd. den Staats
president gelast den gezegden onmiddellijk 
te apprehendeeren, en hem te brengen of hem te doen brengen 
voor den landdrost van het district 
0111 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) 

V oor het district 
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D. 

VORM VAN LASTBRIEF TOT COMMITTEERING. 

Aan den Cipier van de gevangenis te 

Zij het herinnerd dat op dezen dag van Vorm vanlastbrief 
18 onlangs van is gebracht voor tot committeering 

IDlJ landdrost van het district 
,om redenen te geven waarom hij niet zoude worden uitge
leverd overeenkomstig de wet tot uitlevering van misdadigers 
aan de kolonie van Natal, op grond dat hij is beschuldigd 
van (of veroordeeld wegens) het plegen van de misdaad van 

binnen de jurisdictie van de kolonie 
van Natal, en aangezien geene zulke voldoende red en en aan 
mij zijn aangetoond geworden waarom hij niet zoude worden 
uitgeleverd overeenkomstig de gezegde wet ; 

Zoo wordt gij, de gezegde cipier, h~erbij gelast den ge
zegden in uwe bewaring te nemen, en 
hem aldaar veilig te houden tot dat hij van daar wordt uit
geleverd overeenkomstig de voorzieningen van de gezegde 
wet tot uitlevering van misdadigers aan de kolonie van Natal, 
waartoe deze U strekke ten lastbrief. 

Gegeven onder mijne hand· te dezen dag 
~an 18 

Landdrost van het district 

(E.) 

VORM VAN LASTBRIEF VAN ZHED. DEN S'rAATSPRESIDENT VOOR 

DE UITLEVERING VAN VOORTVLUCHTIGE MISDADIGERS. 

LAST BRIEF 

Door ZHEd. den President van den Oranjevrijstaat. 
Aan den Cipier van de gevangenis te en aan 

(V ul in naam van persoon gemachtigd door de kolonie om 
misdadigers te ontvangen). 

Aangezien onlangs van v orm van last briet' 
beschuldigd van (of veroordeeld wegens) het plegen der mis- voor uitlevering. 

daad van binnen de jurisdictie van de kolonie 
van Natal, werd afgeleverd in de bewaring van U (vul in 
naam van 'Cip.ie'r) den gezegden cipier 
bij lastbrief gedatoord (datum van lastbrief ter committeering) 

, overeenkomstig de wet tot uitlevering 
'Van misdadigers; aan de kolonie van Natal; 
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Zoo gelast ik, de Staatspresident van den Or~~jevrijstaat, 
overeenkomstig de gezegde wet, U, den gezegden mp1er, om den 
persoon van den gezegden afteleveren in de bewaring van 
den gezegden en ik gelast U, den gezegden om den 
gezegden onder uwe bewaring te nemen, en hem 
te brengen binnen de jurisdictie van de gezegde kolonie van 
Natal, en hem 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 den 
Oranjevrijstaat, te Bloemfontein, dezen dag van 
18 

Staatspresident van den Oranjevrijstaat. 
Bij order, 

Gou vernements-Secretaris. 

HOOFDSTUK XVI. 

JURISDIOTIE OVER MISDADEN GEPLEEGD IN 
BASUTOLAND. 

Proceuures tegen 1.-Het za~ ge~orloofd ~ijn voor elken landdrost of vre~e-
i n won e r s van rechter, op een1ge 1nformatie onder eede bekomen dat een1ge 
dezen Staat, die · d d · B •t h B t 1 d 1 ·· } d d d misdaad gepleegu m1s aa 1n n sc - asu o an za Z1Jn gep eeg oor een er 
hebben in Britsch- burO"ers of inwoners van dezen Staat of door personen die Basutoland. o l 

in dezen Staat voor langer dan zes maanden verblijf hebben 
gehouden, eenen lastbrief tegen den overtreder uit te vaar
digen en hem in hechtenis te stellen en voorts, indien noodig, 
een voorloopig onderzoek te houden en te handelen overeen
komstig de wetten van dezen Staat, even alsof zoodanige 
misdaad binnen dezen Staat ware gepleegd. 

'l'erechtstelling 2.-De gerechtshoven van dezen Staat zullen gerechtigd 
van misuadigers. zijn kennis te nemen, en voor zich te doen terechtstellen alle 

misdaden gepleegd in Britsch-Basutoland, als ·in het voor
gaande artikel is bepaald, naar den aard der misdaad en de 
jurisdictie van de gezegde gerechtshoven, even alsof zooda
nige 1nisdaad ware gepleegd binnen de limieten van dezen 
Staat en de jurisdictie van zulk hof onder de daaropbestaande 
wetten. De terechtstelling van zoodanigen misdadiger zal 
plaats vinden binnen het district alwaar hij mocht zijn ge
apprehendeerd, ofbinnen eenig ander district alwaar de Staats
procurenr verkiest hem te prosequeeren. 

Vonnissen van 3.-Alle vonnissen in zulke zaken over misdaden bij de 
volkom3n kraeht. twee voorgaande artikelen bedoeld, uitgesproken door eenig 

competent gerechtshof als voormeld, zullen worden nitgevoercl 
even als znlks zal mogen geschieden in eenig andere zaak, 
in het geval van misdaden binnen dezen Staat hegaan. 
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HOOFDSTUK XVII. 

OVER PENSIOENEN VOOR DE RECHTERS. 
L-Ieder rechter die, nadat hij tien jaren ten volle zijn Pensioen voor 

bt 1 d · h ft b kl d ht" dt h t~ 1 t Rechter die tien of am as zoo an1g ee e ee , onmac 1g wor e ze ve e moerjarengediend 
blijven bek1eeden, wegens eenige voortdurende ongesteldheid, heeft. 
zal gerechtigd zijn tot een jaarlijksch pensioen als gelijkstaande 
met een- derde van het jaarlijksch tra~tement waartoe zulke 
rechter gerechtigd was ten tijde toen hij onmachtig werd. 

2.-Ieder rechter die, nadat hij twintig jaren ten volle Die. twintig; of .. . meerJaren ged1end 
z:un ambt a1s zoodan1g heeft bekleed, of den ouderdom heeft heef~, of 65 jaron 
bereikt van vijf-en-zestig jaren, of onmachtig wordt zijn ambt oud 18

' 

te b1ijven bek1eeden wegens eenige voortdurende ongesteld-
heid, za1 gerechtigd zijn tot een jaar1ijksch pensioen ge1ijk-
staande met een he1ft van het jaar1ijksch traktement waartoe 
hij gerechtigd was ten tijde dat hij zoodanigen ouderdom be-
reikte, of aldus onmachtig werd. 

3.-Ieder rechter die zijn ambt als zoodanig ten minste Die vijf-e.J?--twintig 
vijf-en-twintig jaren heeft bekleed, en den ouderdom bereikt d.fe~ehe~f~enof~~5 
van vijf-en-zestig jaren, of onmachtig wordt zijn ambt tejaren oud i~. 
blijven bekleeden wegens eenige voortdurende ongesteldheid, 
zal gerechtigd zijn tot een jaarlijksch pensioen gelijkstaande 
met twee-derde van het jaarlijksch traktement waartoe zulk 
rechter gerechtigd was ten tijde dat hij zoodanigen ouderdom 
bereikte, of aldu~ onmachtig werd. 

4.-Elk der rechters, die aldus aanspraak maakt op het q~rtificaat en be
. 1 c1 d t'k 1 1 WlJS vanongesteld.penswen vo gens termen er voorgaan _ e ar 1 7 e en, za ver- heid. 

plicht zijn een certi:ficaat van twee geadmitteerde en in dezen 
Staat practiseerende geneesheeren aan den Staatspresident 
over te 1eggen, meldende dat zoodanige rechter, door ziekte 
Bn ongesteldheid niet langer zijn ambt kan bekleeden; zullende 
zoodanig gepensionneerd rechter verplicht zijn, om telken-
male als het gouvernement zulks zal ver1angen, een certi:fi-
caat oyer te 1eggen, van twee geadmitteerde geneeskundigen 
in Zuid-Afrika, dat hij voortdurend ongesteld is. 

HOOFDSTUK XVIII. 

OVER DE PLIGHT VAN DEN STAATSPROCUREUR 
01\ti OFFICIEEL ADVIES TE GEVEN. 

1.-Buiten en beha1ve de verplichtingen van den Staats- Plichten van 
procureur, als bepaald bij hoofdstuk VIII (de \Vet over de Staatsprocureur. 
crimineele rechtspleging), za1 hij verp1icht zijn het Gouverne-
ment met raad en advies gratis bij te staan, indien daartoe 
door den Staatspresident gevraagd, of door eenig- hoofd-
am btenaar. 
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HOOFDSTUK XIX. 

OVER ADMISSIE EN SCHORSING VAN REOHTS
PRACTIZIJNS EN TOLKEN. 

Kw~li~catie voor 1.-Ieder die als advocaat wenscht toegelaten te worden 
~~~~ssie als Arlvo- zal een certificaat van bekwaamheid in den . eersten graad 

zooals bepaald bij artikels 10 en 13 van hoofdstuk LIII (Ove'r 
de algemeene commissie van publieke examinatoren), moeten 
verkregen hebben, of een certificaat of diploma van Meester 
in de beide rechten (J. U. D., juris utriusque doctor) aan 
eenige Europeesche Universiteit, of van doctor in de rechten 
(LL.D.; Legum Doctor) of van Bachelor of Law (LL.B.; 
Legum Baccalaureus) aan de Universiteit van de Kaapkolonie, 
of een certificaat verleend door den registratenr van het 
hooge gerechtshof van die Kolonie dat hij in dat hof als ad
vocaat is toegelaten geworden, of zoodanig certificaat als 
waarvoor hij gerechtigd zoude zijn in die kolonie als advocaat 
toegelaten te worden. 

Kw?'li;ficatie voor 2.-Ieder, die als procureur wenscht toegelaten te worden, 
adm1ssie als Pro- 1 'fi b k h 'd · d d d cnreur. za een certr caat van e ~waam er rn en twee en graa 

zooals bepaald bij artikels 10 en 13 van hoofdstuk LIII (OYer 
de algemeene commissie van publieke examinatoren), moeten 
verkregen hebben. 

Kwalificatie voor 3.-Ieder, die als notaris wenscht toegelaten te worden, 
admissio als Nota- 1 t'fi b k h ·a · h · b ris. za een cer 1 caat van e ~waam er rn et notansam t, zoo 

als bepaald bij artikels 10 en 13 van hoofdstuk LIII (Over 
de algemeene commissie van publieke examinatoren), moeten 
verkregen hebben. 

Kwalificatie voor 4.-Ieder, die als agent wenscht toegelaten te worden, 
arlmissie als Gead- 1 t'fi b k h · 1 · d d d d mitteerd Agent. za een cer 1 caat van e ~waam ere rn en er en graa , 

zooals bepaald bij artikels 10 en 13 van hoofdstuk LIII (Over 
de algemeene commissie van publieke examinatoren), moeten 
verkregen hebben. 

Kwalif'catie voor 5.-Ieder, die als beeedigd vertaler of tolk voor eenig 
admissie a1s Tolk. ht h f ht t 1 t t d 1 t'fi·.· t gerec s o wensc oege a en e wor en za een cer 1 caa 

van bekwaamheid als bij artikel 16 van hoofdstuk LIII (Over 
de commissie van publieke examinatoren), moeten verkregen 
heoben. 

Ver!'lis.chten V'J')r 6.-De personen in artikels 1 2 en 3 van dit hoofdstuk 
admiSSie als Advo- ' . .. . 
eaten, Pr:ocureurs vermeld zullen door de hoogere gerechtshoven als practrzuns 111 
en Notanssen. d } 'll d kk · ld 'k 1 1 2 3 e verse u en e va ~ ~en rn voorme , e artr ~e en , en ge-

noemd kunnen toegelaten worden, na bewijs te hebben over
gelegd dat zij de certificaten in voornoemde artikelen ver
kregen hebben, en na behoorlijk den ambtseed en den eed 
van getrouwheid voor het Hoog Gerechtshof, of voor een der 
rechters daarvan te hebben afgelegd; en die. eed zal worden 
afgelegd overeenkomstig den vorm aan dit hoofdstuk gehecht. 
Tevens zal moeten overgelegd zijn bij den registrateur van bet 
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hof een certificaat van den Meester der Wees- en Insolvente 
Boedelkamer, dat zoodanige personen twee soliede borgen ten 
zijnen genoegen gesteld hebben ten bedrage van £500; en zal 
elke applicatie om admissie belegd moeten zijn met de daar
voor bij de wet bepaalde of te bepalen zegels. 

7.-De personen in artikel 4 van dit hoofdstuk vermeld Vereischten voor 

d d I dd h 'a· . l .. l admissie als Gead-kunnen oor en an rost van et 1stnct a waar ZlJ a s mitteerd Agent. 

agenten wenschen te practiseeren, toegelaten worden om als 
zoodanige agenten te practiseeren, na bewijs te hebben over-
gelegd van het certificaat van bekwaamheid in den derden 
graad, zooals in artikel 4 van dit hoofdstuk vermeld, te hebben 
verkregen, na behoorlijk borgacte zooals later in dit artikel 
vermeld te hebben gepasseerd, en na behoorlijk den ambts-
eed en den eed van getrouwheid voor den landdrost voor-
noemd te hebben afgelegd, zullende die eed zijn in den vorm 
bij de schedule gehecht aan dit hoofdstuk bepaald. 

Aile geadmitteerde agenten zullen verplicht zijn bij den 
landdrost van het district alwaar zij hun beroep uitoefenen 
eene borgacte ten bedrage van een honderd pond sterling 
door twee soliede borgen geteekend, te passeeren. 

8.-Alle klachten tegen advocaten, procureurs, of nota- Onderzoek van 
. b'' h . H G h h f f b" klachten teO'enAd-nssen, moeten voortaan lJ et oog erec ts o , o lJ een vocate n, "'Procu-

der rechters daarvan, worden gemaakt, welk hof of rechter ~:~~s en Notaris

de macht zal hebben om zoodanige klachten te onderzoeken, 
en, naar goedvinding, zoodanige advocaten, procureurs, of 
notarissen al of niet te schorsen voor een bepaalden tijd, of 
van hunne betrekkingen vervallen te verklaren.* 

9.-In ieder geval waar eene objectie bij het hof of bij Beslissing op on-

d ht d . b ht dt t d t l t' derzoek en appel. een er rec ers aarvan 1nge rae wor egen e oe a 1ng 
van eenig zoodanig persoon, wegens onzedelijk, oneerlijk, of 
onwelvoegelijk gedrag, zal het hof of de rechter over zooda-
nige objectie, na gedaan onderzoek, kunnen beslissen of zoo-
danig persoon zal geadmitteerd worden of niet, zullende de 
beslissing van eenen enkelen rechter steeds onderworpen 
zijn aan appei naar het Hoog Gerechtshof. 

10 Al.l kl ht t t t b" d 1 d Onderzoek van .- e ac en egen een agen moe en lJ en an - klachten tegenGe-
drost voor wien zoodanig agent practiseert gemaakt worden, admitterde Agen

zullende voornoemde landdrost de macht hebben om zooda- ten. 

nige klachten te onderzoeken, en naar goedvinding zooda.., 
nigen agent al of niet te schorsen, of van zijne betrekking 
vervallen te verklaren; en objecties tegen deszelfs admissie 
moeten bij den landdrost gemaakt worden voor wien eenig 
persoon wenscht als agent te practiseeren, en door hem 
onderzocht en over beslist worden. Mits echter, dat het aan 
den agent die aldus door den landdrost geschorst of van zijn 
betrekking vervallen verklaard wordt, of aan den persoon 
die niet geadmitteerd wordt, zal vrijstaan om na behoorlijke 

* Zie ook Artikel3 van Hoofdstuk XX (Over de Oranjevrijstaatsche Vereeniging 
van Rechtspractizijns.) 
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kennisgeving aan den landdrost, tegen zoodanige schorsing 
vervallenverklaring, of beslissing, in appel te gaan naar het 
Hoog Gerechtshof.* 

Kennisrvingv~n 11.-Ieder persoon, die verlangt in eenige der in dit 
;i~rl:en~e:chi~a:~: hoofdstuk vermelde vakken te worden toegelaten zal vooraf 

kennis geven in de Gouvernements-Courant in drie achtereen
volgende nommers van zijn voornemen om applicatie tot toe
lating te maken.** 

RegistrateursRol 12.-De registrateur der hoogere hoven zal verplicht zijn 
~~ac~&.ij:s~n van eene rol te houden der namen van alle advocaten, procurenrs, 

en notarissen, die gerechtigd zijn om bij de hoogere hoven 
in bovenvermelde vakken te practiseeren; en de verschillende 
registrateurs der lagere hoven zullen insgelijks verplicht zijn, 
een ieder voor zijn eigen district, eene rol te honden van de 
namen van allen die gerechtigd zijn om als agenten bij het 
landdrosthof van dat district te practiseeren, zullende de 
namen daarop in ieder geval naar orde en met datum van 
admissie gerangschikt worden. 

Voorrecht v~n 13.-De bepalingen omtrent de toelating van advocaten, 
vroeger geadm1t- · · d' h .I.'(l k 
teerde Practizijns. procureurs, notanssen en agenten 1n 1t 001_1 stu~ vastge-

steld, voor zooverre daardoor eenige bestaande wetten worden 
herroepen of gewijzigd, zijn niet van toepassing op personen 
die v66r het passeeren dezes reeds aanzoek hebben gedaan 
om in een of ander der genoemde vakken te worden gead
mitteerd, maar blijven de tot hiertoe bestaande bepalingen op 
de zoodanigen van toepassing. 

Pleitbezorgers 14.-En zij het verder vastgesteld en bepaald (behoudens 
;~~~t~~~~~e Ge- het in het vorige artikel vastgestelde ), dat niemand als pleit

bezorger voor de hoogere hoven zal worden toegelaten, tenzij 
hij een certificaat zooals bij artikel 1 van dit hoofdstuk be
paald, zal kunnen overleggen. Mits echter, dat allen die 
reeds voor de vaststelling van dit hoofdstuk toegelaten zijn 
geworden om als pleitbezorgers bij de hoogere hoven te 
ageeren, nog steeds het recht zullen behouden om als zooda
nige pleitbezorgers te ageeren. 

Schedule. 

SCHEDULE. 
Het formulier van den eed zal luiden :-
"Ik, A.B., zweer getrouwheid aan het Gonvernement van 

den Oranjevrijstaat en deszelfs wetten. Ik beloof die wetten 
te eerbiedigen en te gehoorzamen, en dienovereenkomstig mij 
als eerlijk man te gedragen, en mijne practyk als (advocaat, 
enz., ) getrouw voort te zetten. 

Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig !" 
(Geteekend) A. B. 

Deze eed werd afgelegd in het openbare hof te op 
den in handen van mij. 

(Geteekend) C. D., Registrateur 
* Zieook Artikel5 van Hoofdstuk XX (Over de Oranjevrijstaatsche Vereeniging 

van Rechtspractizijns.) 
** Zie ook Artikel 3 van Hoofdstuk XX. 
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HOOFDSTUK XX. 

OVER DE ORANJEVRIJSTAATSCHE VEREENIGING 
VAN RECHT~PRACTIZIJNS. 

1.-De Oranjevrijstaatsche vereeniging van rechtspracti- Samenstelling.,on 
.. b d ·t E p ·d E y· p . 1 t rechtspersoonhJk-zlJns estaan e Ul een ere- res1 ent, ere- we- res1c en , heid ller vereenig-

een bestuur en leden, en samengesteld uit advocaten, procu- ing. 

reurs en notarissen behoorlijk 1binnen dezen Staat als zulks 
geoorloofd te practiseeren, wordt mits deze en voor de toekomst 
rechtspersoonlijkheid toegekend. 

Zij zal onder gemelden naam gerechtigd zijn eigendommen 
te verkrijgen en die te vervreemden, te bezwaren, te verhuren 
of anderszins daarmede naar goedd unken te handelen, in 
rechten te prosequeeren of geprosequeerd te worden, en voorts 
al datgene te doen dat noodzakelijker- of toevalligerwijze 
vereischt of raadzaam moge zijn voor de doeleinden der ver
eeniging als hebbende rechtspersoonlijkheid. 

2.-De vereeniging en de leden daa1·van zijn in alles Regulatien daar

onderworpen aan de bepalingen en regels vervat in het me- voor. 

morandum van vereeniging en in de acte van oprichting der 
vereEmiging aan dit hoofdstuk gevoegd, met dien verstande, 
dat niets hierin of in gemeld memorandum van overeenkomst 
vervat, de leden der vereeniging bij eenige behoorlijk daar-
voor geroepene algemeene bijeenkomst vergaderd, zal ver-
hinderen om eenige andere of verdere regels of bepalingen 
te maken, die noodig of raadzaam mogen zijn voor het be-
hoorlijk bestier en de regeling van aangelegenheden met be-
trekking tot de vereeniging en de leden daarvan. 

3.-Behoorlijke kennis in geschrifte moet aan den registra- K~~nis aan ver-

d h h d h h b d emug1ng t e g e-
teur er oogere oven en oor em aan et estuur er schieden van aan-
vereeniging gegeven worden van alle applicaties aan eenig z?eken tot admis-

' . . . s1e als rechtsprac-
hof te worden gemaakt voor de adm1ss1e, schors1ng, of het tizijn. 

van de rol schrappen van eenig advocaat, procureur of no-
taris ; en de vereeniging is gerechtigd vertegen woordigd te 
worden bij eenige zulke applicatie, hetzij om daartegen in 
verzet te komen of die te ondersteunen. 

4.-Indien het ter kennisse van het bestuur der vereeni- Klachten te~en 
· b h d d · d f · rechtspractiz1jns g1ng ge rae t wor t at een1g a vocaat, procureur o notans, in de Hoogere 

hetzij hij lid der vereeniging is of niet, zich schuldig heeft ge- Gerechtshoven. 

maakt aan professioneel of geallegeerd professioneel wange-
drag, en indien na onderzoek der omstandigheden en feiten 
het bestuur of de meerderheid daarvan van oordeel is dater 
een prima facie zaak tegen zulk een practizijn bestaat, zal 
het de plicht van den voorzitter van het bestuur zijn om, 
namens de vereeniging, de omstandigheden ter kennisse te 
brengen van het Hoog Gerechtshof of van eenig Rondgaand 
Gerechtshof binnen wiens jurisdictie zulk een practizijn zijn 
beroep uitoefent, en zulks door eene applicatie te maken voor 
het van de rol schrappen of anderszins bestraffen van den 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



226 VEREENIG ING RECHTSPRACTIZI.TNS. [HOOFD. XX. 

aangeklaagden practizijn; van welke applicatie behoorl~k 
kennis aan den laatstgemelde zal gegeven moeten worden. 
De leden van het bestuur in het bona-fide volvoeren hunner 
plichten en discretie zullen niet onderhevig zijn aan eenige 
actie voor schadevergoeding, wegens injurie of anderszins, ter 
instantie van eenige partij tegen wien eenig alzoo gemaakte 
applicatie zal mislukken. 

Klachten tegen 5.-Indien het ter kennisse van het bestuur der vereeni-
Geadmitteerde · } · .. b h d d · 
Agenten. g1ng van rec 1tspractizuns ge rae t wor t at een1g gead-· 

mitteerd agent zich schuldig heeft gemaakt aan wangedrag 
in het uitoefenen van zijn beroep, en indien na onderzoek 
der omstandigheden en feiten, het bestuur of de meerderheid 
daarvan, van oordeel is dat er eene prima facie zaak tegen 
zulk een geadmitteerd agent bestaat, zal het de plicht van 
den voorzitter van het bestuur zijn, om namens de gemelde 
vereeniging, persoonlijk of door eenen advocaat of procureur, 
de omstandigheden, in termen van artikel 10 van hoofdstuk 
XIX, ter kennisse te brengen van het landdrosthof binnen 
wiens jurisdictie zulk een geadmitteerd agent zijn beroep uit
oefent, en zulks door eene applicatie te maken voor het van 
de rol schra ppen of anderszins bestra:ffen van den aangeklaag
den geadmitteerden agent, van welke applicatie behoorlijk 
kennis aan den laatstgemelden zal gegeven moeten worden. 

De leden van het bestuur voornoemd in het bona-fide 
volvoeren hunner plichten en discretie zullen niet o.nderhevig 
zijn aan eenige actie voor schadevergoeding wegens injurie of 
anderszins ter instantie van eenige partij tegen wie eenige 
alzoo gemaakte applicatie zal mislukken. 

Geene re~htenaan 6.-Niets in dit hoofdstuk vervat zal beschouwd worden 
G e ad m 1 t t e e r de l · · f 
Agenten. as gevende aan geadm1tteerde agenten een1ge der rechten o 

voorrechten verleend onder de bepalingen van dit hoofdstuk 
aan de rechtspractizijns daarin genoemd. 

:MEMORANDUM VAN VEREENIGING. 
Naam der ver- 1.-De naam van de vereeniging is "De Oranjevrijstaat-

eoniging. sche Vereeniging van Rechtspractizijns." 
Doeleinden der 2.-De doeleinden waarvoor de vereeniging tot stand is 

Vereeniging. gebracht zijn :-

(r). De handhaving en bevordering van de waardigheid, 
den stand en de belangen van _de ad vocaten, pro
cureurs en notarissen practiseer~nde in den Oranje
vrijstaat; de bevordering van eerbare practijk, het. 
ten onder brengen van kwade practijk; de ver
e:ffening van in geschil zijnde pun ten in practijk; 
de beslissing van kwesties van professioneel gebruik 
of professioneele ho:ffelijkheid; en de bevordering 
van maatschappelijken omgang tusschen de leden 
der vereeniging; 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



HOOFD. XX.] VEREENIG ING RECHTSPRACTIZIJNS. 227 

(n). De beraadslaging over, of het in behandeling nemen 
van, eenige kwestie rakende de algemeene of b:ij
zondere belangen van de profes~Die, of de verande
ring of uitvoering van de wet; 

(rn). Het stichten en onderhouden van een rechtsgeleerde 
bibliotheek; 

(rv). De aanmoediging van de studie in de rechten door 
klerken van practiz:ijns, en voor dit doel het schen
ken, op zulke voorwaarden als van t:ijd tot t:ijd 
bepaald mogen worden, van een pr:ijs of pr:ijzen ot 
andere belooningen of eerbetooningen; 

(v). De aanname van al zulke 1naatregelen als meest 
berekend mogen sch:ijnen om de voormelde doel-:
einden te bereiken. 

3.-De inkomsten en bezittingen van de vereeniging, nit Inko~~ten der 

lk b k k ll . l . d b d d vereon1g1ng h o e we en ron oo ~ ver regen, zu en u1ts u1ten estee wor en aebruikbaar. 

voor de bevordering van de oogmerken waarvoor de ver-
eeniging is opgericht, en geen daarvan zal, hetz:ij direct of 
indirect, betaald of overgedragen worden als bonus of anders-
zins, b:ij w:ijze van prof:ijt, aan personen die leden van de 
vereeniging z:ijn of zulks ten eenigen t:ijde worden mogen, of 
aan eenig hunner, of aan eenig persoon als hun rechtver-
kr:ijgende eischende of optredende. l.VIits dat niets hierin vervat 
beletten zal dat leden, beambten of dienaren der vereeniging 
beloond zullen worden voor diensten werkel:ijk aan de ver-
eeniging bewezen. 

4.-Elk lid der vereeniging belooft en verbindt zich te Deeling in scl11.11-

b l · .. d l . . h ld f l d den der vereenig-eta en zun pro rata aan ee 1n een1ge sc u o ast er ver- ing. 

eeniging, aangegaan te eeniger t:ijd voor dat h:ij ophield lid 
der vereeniging te z:ijn, en in eenige onkosten aan de liqui-
da~ie der vereeniging verbonden indien zulks mocht plaats 
grlJpen. 

5.-Indien b:ij ontbinding of liquidatie van de vereeniging Besteding van 
· b f b · · 11 bl" d t 11 baten bij ontbin-er een1ge a ten o ez1tt1ngen zu en over lJVen, na a a e ding. 

schulden en lasten voldaan. z:ijn, zullen die niet worden be-
taald aan of verdeeld onder de leden der vereeniging, maar 
zullen dezelve worden gegeven of overgedragen aan een of 
meer andere inrichtingen ( dezelfde doeleinden als deze ver-
eeniging beoogende) te worden bepaald door hen die tijdens 
de ontbinding of liquidatie nog leden der vereeniging z:ijn, 
en bij gebreke van zulke bepaling, dan door het Hoog Ge-
rechtshof of eenig een der edele rechters daarvan. 

ACTE VAN OPRICHTING 

VAN DE ORANJEVRI.JSTAATSCHE VEREENIGING VAN RECHTSPRACTIZI.JNS 

1 -De vereeniging is opgericht voor het doeleinde uit- :\cte van o;prich-
• • . . tmg.-Doelemden. 

gedrukt 1n het memorandum van vereen1g1ng. 
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LED EN. 
KiezingvanLeden. 2.-De leden die het memorandlnn van vereeniging onder-

teekend hebben, zijn leden zonder dat zij gekozen behoeven 
te worden. Eenig ander advocaat, procureur, of notaris, prac
tiseerende binnen den Oranjevrijstaat, is verkiesbaar als lid 
d er vereeniging. 

Wijze va~ kiezing 3.--'-Eenig practizijn hierna begeerende als lid der ver-
<en ste1nm1ng. . . l d 1 t t ld d een1g1ng toege aten te wor en, za moe en voorges e wor en 

cloor twee leden, ten minste een-en-twintig dagen voor eenige 
jaarlijksche of algemeene vergadering der vereeniging, per 
brief aan den secretaris gericht, zulken candidaat als lid aan
bevelende. De secretaris zal dan ten minste viertien dagen 
voor de jaarlijksche of algemeene vergadering aan elk lid der 
vereeniging toezenden den naam en het adres van den can
e lidaat, en de namen van de led en die hem voorstellen, en 
bij de jaarlijksche of algemeene vergaclering zal zulk een 
candidaat alzoo voorgestelcl geballotteerd worden, mits er 
rninstens zeven leden tegenwoordig zijn. Een roode bal in 
vijf zal afstemmen. 

Onderteekening 4.-Elk lid zal bij de oprichting der vereeniging, of da-
van acto van op- l l"k .. k' · d · h · f richting. c e :u ~ na z:une ver 1ez1ng, e acte van opnc t1ng, o een 

kopie daarvan, in het register van leden gehouden, onder
teekenen. 

Rechten en voor- 5.-De rechten en voorrechten van elk lid cler vereeni-rechton van Leden . . 
niet vatbaar voor g1ng kunnen n1et overgedragen worden of overgaan aan an-
overdracht. deren, hetzij uit zijn eigen daad of uit kracht der wet . 

. onttrekking als 6.-Eenig lid kan zich van de vereeniging onttrekken, 
Lld. n1.its daarvan dertig dagen te voren schriftelijk kennis gevencle 

aan den secretaris, en zal daa,rna ophouden lid te zijn, maar 
zal moeten betalen alle gelden door hem aan de vereeniging 
verschuldigd. 

J.aarl~jksche con- 7.-Elk lid (te weten elk der oprichters dadelijk, en elk 
tnbutlen. gekozen lid dadelijk na zijne kiezing) zal aan de v~reeniging 

betalen een entreegeld van twee guineas, boenevens de jaar
lijksche contributie voor het jaar waarin hij gekozen is, en de 
jaarlijksche contributie door elk lid betaalbaar zal twee guineas 
z\jn. Eenig lid gekozen bij eenige algemeene vergadering 
buiten de gewone jaarl\jksche, zal zoo veel van de jaarlijksche 
contributie betalen als ,evenredig mocht zijn berekend voor 
het alsdan onafgeloopen deel des jaars. 

C~mtributies voor- 8.-Alle contributies ziin vooruit betaalbaar en vervallen mt betaalbaar.-In . u . . . ' . 
gebreke. blijven op den een-en-dert1gsten Januan van elk Jaar, lntgezonclercl 
van betalmg. in het geval van nieuwe leden, wier contributien voor het 

eerste jaar betaalbaar zullen zijn op den dag hnnner ver
kiezing. Eenig lid nalatig zijnde zijn contributie of entree
geld te betalen, binnen een maand nadat dezelve vorderbaar 
zijn, zal van den secretaris schriftelijk kennis krijgen zulks te 
doen, en indien niet binnen een 1naand daarna betalende, zal 
hij van alle voorrechten als lid verstoken blijven totdat hij zal 
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hebben betaald, en indien onbetaald voor twaalf maanden, 
zal zulk lid alzoo in gebreke blijvende beschouwd worden 
zich van de vereeniging onttrokken te hebben, maar kan hij 
wederom toegelaten worden door een besluit van het bestuur 
(hierin nader vermeld) gepasseerd, bij eenige bijeenkomst van 
hetzelve, mits betalende aile achterstallige verschuldigde be
dragen benevens een boete van een guinea. 

9.-Alle contributies en gelden aan de vereeniging betaal- Penningmeester 

II d d · d ontvangt gelden. baar zu en oor en penn1ngmeester ontvangen wor en, 
wiens kwitantie in geschrifte voldoende bewijs zijn zal. 

JAARLIJKSCHE VERGADERINGEN. 

10.-Eene jaarlijksche vergadering der leden van de ver- Jaar!ijksche Ver-
. . 1 h d d lk . . d d F b . gadenngen. een1g1ng za ge ou en wor en e ~ Jaar 1n e maan e ruar1, 

op een dag door het bestuur te worden bepaald, waarvan 
veertien dagen kennis in geschrifte aan elk lid gegeven zal 
worden. De penningmeester zal aan de vergadering over-
leggen een staat van de !ontvangsten en uitgaven voor het 
jaar eindigende een-en-dertig J anuari te voren, en het be-
stuur zal een rapport uitbrengen van de verrichtingen van 
de vereeniging over hetzelfde tijdperk, welke staat en rapport, 
indien door het bestuur goedgekeurd, zal worden gedrukt, en 
een kopie daarvan aan elk lid met de kennisgeving der ver
gadering bezorgd worden. 

11.-Bij de eerste algemeene vergadering en bij elke Auditeeren. 

volgende jaarlijksche vergadering, zullen twee leden der ver-
eeniging (niet in het bestuur zijnde) aangesteld worden als 
auditeuren voor de rekeningen des loopenden jaars, door wie 
aile rekeningen geauditeerd zullen worden alvorens aan de 
vergadering te worden overgelegd. 

GE"\VONE EN BUITENGEWONE ALGEMEENE 
VERGADERINGEN. 

12.-Gewone vergaderingen van de vereeniging zuilen ~ewone Vergnde

gehouden worden in de maanden Mei, Augustus en N oveniber rmgen. 

in elk jaar, ter plaatse en ten tijde door den voorzitter van 
het bestuur te worden bepaald. 

13.-Een boek zal door den secretaris aangehouden wor- Onderwerpen voor 

den, genaamd "onderwerpen voor discussie," in hetwelk eenig discussie. 

lid het recht zal hebben in te boeken een memorandum van 
eenig onderwerp, hetwelk hij mag wenschen aan discussie te 
onderwerpen bij eenige gewone vergadering der vereeniging; 
en aile onderwerpen alzoo geboekt zullen behandeld worden 
b~j znlke vergaderingen in de volgorde waarin zij geboekt 
z~jn, en geene andere onderwerpen zullen in behandeling ge-
nomen worden totdat zij zullen afgedaan zijn, tenz~j anders 
beslist wordt door eene meerderheid der aanwezig zijnde leden. 
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B~iteni;'ewoneVer- 14.--:--De secr~taris zal, .op order .. van het bestuur, ?f. 01; 
§tr~ff~ 1 ~Pg =~e~ verzoek 111 geschnfte van m1nstens VlJf led en der vereen1gmg 
r~eden voor niet- aangevende de bezigheid aan de vergadering te worden voor-
bijwoning. 1 d · gelegd, een buitengewone a gemeene verga enng der ver-

eeniging beleggen; en de kennisgeving zulke vergadering op
roepende zal het doel daarvan aan de hand geven, zullende 
geene andere dan de aangegevene bezigheid bij zulke vergadering 
mogen behandeld worden. Eenig lid te Bloemfontein woon
achtig (tenzij door afwezigheid van huis, ziekte, of ander 
gegronde reden verhinderd), die nalatig zal zijn eene speciale 
vergadering bij te wonen, zal een boete van vijf shillings be
talen. Indien de secretaris nalatig is eene bijeenkomst ten 
verzoeke als voormeld te beleggt?n, of in zijne afwezigheid, 
knnnen de verzoekers of eenige leden ten getale van viif, 
zelven znlk eene vergadering bijeenroepen, mits behoorlijk 
kennis gevende in geschrifte als voormeld. 

Kennisgevingvan 15.-Ten minste veertien dagen kennis van eenige gewone 
Vergaderingen. of buitengewone vergadering der vereeniging, zal aan elk 

lid moeten gegeven worden, alsook kennis van de bezigheid 
die men alsdan in behandeling zal nemen, zullende de kennis
geving door den secretaris onderteekend worden. 

Kie~ingvanEere- 16.-Er zal door elke jaarlljksche algemeene vergadering 
President en Eere- E p "d E v· p "d d .. vice-President. een ere- res1 ent en een ere- Ice- res1 ent er vereen1g1ng 

voor het volgende jaar gekozen worden. 
Voorzitter z a 1 17.-In afwezigheid van den Eere- President, of Eere-

st.oel?ekl~eden bij Vice-President, zal de stoel bekleed worden door den voorzitter 
atwez1ghe1d van h b b"" ·· f · h "d d lk l"d 1 President. enz. van et estuur, en lJ zune a wez1g e1 oor zu 1 a s 

daartoe door de vergadering gekozen wordt. 

BESTUUR EN OFFICIEREN DER VEREENIGING. 

Bestuurenofficie- 18.-Het bestuur der vereeniging zal bestaan nit vijf 
ron cler vereenig.;leden; en de officieren zullen zijn een voorzitter, een secre
ing. taris, en een penningmeester. Tot de vereeniging in gewone 

vergadering anders zal beslissen, zullen de plichten van secre
taris en penningmeester door een persoon vervuld worden. 
De officieren zullen elk jaar bii de jaarljjksche bijeenkomst 
bij loting gekozen worden. In aile gevallen van gelijkheid in 
stemmen, heeft de voorzitter der vergadering een tweede of 
beslissende stem. De officieren zijn ex-officio leden van het 
bestuur. 

Aanstelling bij 19.-Een toevallige vacature in het bestuur of in de 
~t~l~;.ures in be- officieren kan door het bestuur zelve opgevuld worden. 

l\IACHTEN EN PLICHTEN VAN HET BESTUUR. 

Machtenenplich- 20.-Het bestier der werkzaamheden van de vereeniging 
:~~~m~an het Be- is gevestigd in het bestuur, dat, benevens de mach ten en 

gezag in hetzelve mits deze gevestigd, ook zal mogen nitoe
fenen al zulke machten, en zal mogen verrichten al znlke 
daden en zaken als waartoe de vereeniging zelve volgens 
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wetten reeds bestaande of nog te worden daargesteld of vol
gens deze acte gerechtigd is of worden zal, en die niet ex
presselijk voorbehouden zijn dat door de vereeniging in al
gemeene vergadering bijeengekomen verricht moeten worden; 
alles onderworpen echter aan zulke bepalingen der wetgeving 
en van deze acte, en voorts aan zulke regulatien of aanbe
velingen van eenige algemeene vergadering als van tijd tot 
tlid mogen worden gemaakt; mits dat geen zulke regula tie 
of aanbeveling eenig voorafgaande verrichting zal krachteloos 
maken die van kracht geweest zoude zijn indien de regulatie 
of aanbeveling niet ware gemaakt of gegeven. 

21.-Ter bevordering en niet tot beperking van de gene- Bijzonde.remach-
. ten en phch ten. 

rale machten verleend door of verondersteld 1n de voorgaande 
clausule, wordt het uitdrukkelijk verklaard dat het bestuur 
toevertrouwd zal zijn met en zal uitoefenen . en verrichten de 
volgende mach ten en plichten :-

(A). Om deszelfs eigene verrichtingen te regelen onder
worpen aan de voorziening dat drie een quorum uit
maken zullen; 

(B). Om eenige zijner machten en plichten aan sub-com
mittees te delegeeren, en om het quorum van zulke 
sub-committees te bepalen.; 

{c). Om te voorzien in eenige vacature in het bestuur 
of de officieren veroorzaakt door den dood, het be
danken of onbekwaam worden, van een of meer, in 
het tijdperk tusschen eene jaarlijksche vergadering en 
de volgende; 

(u ). Om al zulke dad en te verrichten als het raadzaam 
mag oordeelen ter bevordering van de oogmerken der 
vereen~g~ng zooals vervat in het memorandum van 
vereen1g1ng; 

{E). Om te opponeeren tegen de toelating van eenig per
soon als ad vocaa t, procureur, of notaris of de vernieuwing 
van eenig certificaat van to elating aan dezulken; of om 
aanzoek te doen om den naam van eenig practizijn 
als voornoemd van de rol geschra pt te krijgen voor 
kwade practijken of ander wangedrag, of om te prose
queeren of te helpen in de prosecutie van ongeoor
loofde practizijns; 

'(F). Om een bibliotheek tot stand te brengen, en die te 
onderhouden en uit te breiden, en voor dit doel boe
ken uit te zoeken, te koopen, te verkoopen, en te 
verruilen; 

·(G). Om regulaties, regels en conditien te maken, en van 
tijd tot tijd, indien vereischt te herroepen en te ver
anderen, bepalende de wijze waarop leden der ver
eeniging boeken van de bibliotheek mogen gebrui
ken, of daaruit verwijderen ; 
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(H). Om te bepalen welke personen, indien eenige, niet 
leden der vereeniging zijnde, de bibliotheek mogen 
gebruiken, en dienaangaande van tijd tot tijd regulaties 
en conditien te maken, te wijzigen of te herroepen; 

(r). Om zulke boeten of verbeurten voor de overtreding 
van regulaties of conditien in deze acte vervat, of 
door het bestuur in termen hiervan te worden gemaakt 
te bepalen, en de belooning van beambten te bepalen; 

(J). Om een bibliothecaris, collecteur, of ander benoodigden 
beambte aan te stellen, en van tijd tot tijd af te 
zetten, indien noodig, en de belooning van beambten 
te bepalen; 

(K). Om, onderworpen aan de bepalingen dezer acte en 
van het memorandum van vereeniging, over de fondsen 
der vereeniging te disponeeren ter bevordering van 
de oogmerken derzelve. 

VERGADERINGEN VAN RET BESTUUR. 
Vergaderingen van 22.-De gewone vergaderingen van het bestuur worden 
het Bestuur. W .I! • 

Notulen. 

gehouden op den eersten oensdag (geen 1eestdag zljnde, 
en, indien zoo, op den eerst volgenden W oensdag) in de 
maanden Januari, Februari, Mei, Juni, Augustus, September, 
en November van elk jaar, en de voorzitter of secretaris mag 
ten eenigen tijde een buitengewone vergadering bijeen roe pen; 
drie leden maken een quorum uit. Elk lid heeft een stem, 
maar wanneer de stemmen staken zal de voorzitter der ver
gadering ook een additioneele of beslissende stem hebben. 
Bij afwezigheid van den voorzitter, zullen de leden een tijde
lijken voorzitter kiezen. 

NOTULEN. 
23.-N otulen van de verrichtingen van elke vergadering 

der vereeniging, en van elke vergadering van het bestnur, 
zullen gehouden worden in een of meer boeken voor dat doel 
bestemd, en zullen door den voorzitter van zulke vergadering 
onderteekend worden; en indien hij de notulen niet voor of 
bij de volgende vergadering onderteekent, zullen dezelve, indien 
door de vergadering goedgekeurd, onderteekend worden door 
den voorzitter van zulke volgende vergadering; en zulke no
tnlen, alzoo opgeteekend, zullen aangenomen worden als getni
genis van zulke verrichtingen zonder verder bewijs. De 
notulenboeken zijn open ter inspectie der leden van de ver
eeniging ten eenigen billijken tijde op aanzoek bij den secre
taris gedaan. Een kopie van eenig besluit van de vereeniging 
bepalende eenig punt van pract~jk zal aan elk lid der ver
eeniging gezonden worden, enaanelkander advocaat, procnreur, 
of notaris binnen dezen Staat practiseerende. 
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WIJZE VAN STEMMING. 
24.-Alle discussies zullen gevoerd worden op zulke wijze ~ijze van Stem

als de voorzitter zal bevelen; en alle vragen die voor de mmg. 
vereeniging gebracht worden zullen worden beslist bij meer-
der heid van stemmen, en bij staking van stemmen heeft de 
voorzitter buiten en· behalve zijn eigene ook eene beslissende 
stem. 

UITSL UITING, 
25.-Eenig lid die zich schuldig maakt aan eenige daad, Uitsluiting van 

practijk of gedrag, berekend om de professie of de vereeni- Leden. 
ging in minachting of oneer te brengen, of die nalatig blijft 
eenige order of regulatie van de vereeniging te gehoorz.amen, 
kan uit de vereeniging gezet worden bij besluit gepasseerd 
op eene buitengewone vergadering bijeen geroepen. om de 
vraag van zulke uitzetting te bespreken, mits dat niet minder 
dan veertien dagen kennis van zulke bijeenkomst, vermeldende 
het doel daarvan, . aan elk lid zal zijn gegeven. Eenig lid 
uitgesloten bij besluit gepasseerd als voormeld, zal dadelijk 
daarop ophouden een lid der vereeniging te zijn, en alle 
rechten daaraan verbonden verbeuren. 

26.-Kennisgevingen zullen voldoende beschouwd .worden Kennisgevingen 
indien op de post bezorgd geadresseerd aan elk lid naar zijne de~nneer voldoen
woonplaats, zoo als die aan· den secretaris is opgegeven. 

27.-Geene verandering of wijziging van eenige regulatie VeranC!-ering van 
l k k d .. b'' . l l Regulahes. za unnen gemaa t wor en tenzu 1J eene speCia e a gemeene 

vergadering daartoe opgeroepen, en tenzij zulke verandering 
of wijziging worde ondersteund door minstens drie-vierden 
der bij zulke bijeenkomst aanwezig zijnde leden. 

HOOFDSTUK XXI. 

OVER BALJUWS EN GERECHTSBODEN.* 

1.-De betrekking van baljuw en gerechtsbode zal in een vereeniging van 
persoon vereenigd zijn. betrekking. 

2.-De salarissen van baljuws en gerechtsboden worden vaststelling van 
jaarlijksch bij de begrooting vastgesteld. salarissen. 

3.-De baljuws en gerechtsboden zijn verplicht en ge- Geene belooning 
houden alle werkzaamheden verbonden aan en betrekkingin Crimineele 
hebbende op crimineele rechtspleging in den Staat, die onder Zaken. 
hun ambt van hen kunnen en zullen geeischt worden, zonder 
verdere betaling uit te voeren en ten uitvoer te brengen. 

4.-Door alle baljuws en gerechtsboden in den Oranjevrij- Borgstelling v:>n 
t t ll t b t ld t d Baljuws gevorderd s aa , zu en wee orgen ges e moe en wor en, voor een · 

* Zie tovens Afcleeling V van Hoofdstuk II (De wet betrekkelijk de Hoogere 
Gerechtshoven) over Baljuws; en Afdeeling VIII van Hoofdstuk IV (De wet be
trekkelijk de Lagere Gerechtshoven) over Gerechtsbodon.) Voor het tarief vast
gesteld voor beiden, zie het eerstvolgend Hoofdstuk. P 
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234 BALJUWS i GERECHTSBODEN. (HOOFD, XXI. 

bedrag van vijf honderd pond sterling; en de vorm van 
borgtocht zal zijn overeenkomstig het voorbeeld bevat in 
schedule A, hierbij gevoegd. 

Wie ~orgen kun- 5 -Die borgen zullen moeten ziin grond-eigenaren die 
nen ZlJn. ' . tJ ' 

ter eigener namen gereg1streerd zullen moeten hebben vast 
eigendom tot een bedrag van minstens twee honderd en vijftig 
pond sterling,· vrij en onbelast. 

Be~ijsvanKwali- 6.-Er moet worden overgelegd voor den ambtenaar 
ficatle van Borg. . . ' . 

voor w1en de borgacte ·gepasseerd wordt,· een cert1ficaat van 
den registrateur van acten of eenen landdrost, dat de per
soon die zich als borg interponeert geregistreerde eigenaar 
is van het vast eigendom als in het voorgaand artikel be
paald, 

.Baljuw in oy~r- 7 -De balJ"uw van het district onderworpen aan de be-zwht over pohc1e. ' 
velen van den landdrost, heeft het toezicht, opzicht en bevel 
over de policie van het district, welke policie de orders van 
zulken baljuw zal moeten gehoorzamen. * 

Plichtvan!Jaljuws 8.-Aan de baljuws wordt inzonderheid opgedragen 
ten aanz1en dar k · · · d d 
wetten en dar po- nauw eur1g toe te z1en en te doen toez1en at e wetten 
licie. des lands worden gehoorzaamd en nagekomen, en dat de 

policie onder hun bevel staande, ten dien opzichte hare plicht 
nakomt. 

-~lie~ ten vanpoli- 9.-Eenige policie-dienaar, weigerende de orders van den 
Cie-d1enaren. en b 1" h f · h h ld" k d d k boete bij verzuim. a JUW te ge oorzamen o zw sc u 1g rna en e aan ron en-

schap, plichtverzuim, nalatigheid in het vervullen zijner 
plichten, of eenig misdrijf tegen discipline, zal door den 
baljuw worden vervolgd voor het hof van den landdrost, en 
bij overtuiging worden gestraft. Bij herhaalde overtreding 
zal zulke policie-dienaar tevens worden afgezet uit zijne be
trekking. 

SCHEDULE A. 

ACTE VAN SECURITEIT1 

Rcbedule A.- Nademaal bepaald is dat iedere ambtenaar belast met 
~~:::i~!ft~cte van geldelijke administratie voor den Oranjevrijstaat bij het aan

vaarden van zijne amtsbetrekking borg moet stellen; 
En nademaal de heer bij besluit 

van dd. 18 IS 

benoemd tot baljuw en gerechtsbode van het district , 
Zoo is het dat wij ondergeteekenden, de ambtenaar voor-

noemd als principale schuldenaar, en en 
de eerste van beroep wonende te 
en de tweede van beroep wonende te 
bij deze verklaren ons ieder in solidum als borg te stellen 
voor den heer hiervoren gemeld, onder renuntiatie 
van de voorrechten van de exceptie ordinis seu excussionis et 
divisionis, voor eene somma van vijf honderd pond sterling ten 

* Zie ook Artikel 31 van Hoofdstuk XI (Over Policie-Constabels). 
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behoeve van d'en Oranjevrijstaat in deze gerepresenteerd door 
den Staatspresident, ten einde bovengemelde som diene tot 
geheele of gedeeltelijke schadevergoeding aan den Staat, of 
privaat individu, indien onverhoopt. de tot het ambt van bal-
juw en gerechtsbode van het district benoemd~· 

mocht nalatig zijn of buiten staat zijn 
om behoorlijke verantwoording en betaling aan den Staats
kas of eenig individu te doen van door hem ten behoeve van. 
den Staat of eenig individu in zijne ambtsbetrekking voor-
meld ontvangene of toevertrouwde· gelden, papieren, bewijzen 
of goederen, en verklaren wij borgen bovengemeld voor de· 
prompte nakoming van onze verplichting vorengemeld te· 
verbinden onze person'en en goederen als naar rechten. 

Het zal ons bovengemelde borgen echter vrijstaan om 
deze onze borgtocht in te trekken mits zu:lks beteekenend'e· 
bij baljuws-exploit aan den Staatspresident van den Oranje
vrijstaat als representeerende in dezen den Staat, en aan den. 
ambtenaar voor wien wij borg zijn gebleven: welke opzegging. 
eerst van kracht zal zijn drie maanden na den datum van het 
exploit, en ik de gezegde ambtenaar en principale schuldenaaJr 
verbind mij hiermede om mijne genoemde borgen te vrij
waren van alle · schade en verlies ten gevolge van deze hunne· 
borgtocht. 

(Hand teekening) 

Borgen: { 

Getuigen: { ::::::::::::::::::::::::::: 
Aldus gedaan in tegenwoordigheid van 

te den 18 

ROOFDSTUK XXII. 

OVER D~. TARIEVEN VAN NOTARISSEN, 
AGENTEN, BEEEDIGDE VERTALERS, BALJUWS EN 

GERECHTSBODEN. 
1.-Het tarief voor openbare notarissen zal zijn dat voor- Tarief voo~ open 

k d . h d 1 A d b'' a· h £';] k bare Notanssen. omen e In sc e u e gevoeg lJ It oo ustu ~. 
2.-Het tarief voor geadmitteerde agenten zal zijn dat Voor Geadmit-

k d . h d l B d b'' a· h £' d k teerde Agenten. voor omen e In sc e u e gevoeg lJ It oo stu . 
3.-Het tarief voor beeedigde vertalers. zal zijn dat voor- Voor Vertalers. 

komende in schedule C gevoegd bij dit hoofdstuk. 
4.-Het tarief voor baljuws zal zijn dat voorkomende in Voor Baljuws. 

schedule D gevoegd bij dit hoofdstuk. 
5.-Het tarief voor gerechtsboden zal zijn dat voorkomende Voor Gerechts-

in schedule E gevoegd bij dit hoofdstuk. boden. 
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SCHEDULE A. 
OPENBARE NOTARISSEN. 

Tarief voor open~ V oor het opmaken en overschrijven van eene o b-
bare N otarissen. I' t · d 't · t .1ga 1e zon e~ s~cun e1 .......................... . 

, 1d. met secunte1t ................................... . 
, opmaken en passeeren van een testament .. . 

(Bij nacht een derde meer). 
V oor opschrift van een verzegeld testament ..... . 

, acte van schenking onder de levenden of 
ter zake des doods . . . van £2 2 0 tot 

, generale procuraties ................................ . 
, speciale procuraties ................................ . 
, acten van verzegeling ............................. . 

Voor inventaris van boedels. lste bladzijde ........ . 
, elke volgende van 18 regels, en in elken regel 

30 letters ...................................... . 
, contracten van koop, huur of andere zaken 
,, rekeningen van boedels, insinuatien, herroepin

gen, acten van afstand, en schriftelijke 
verklaringen ( certificaten) ................. . 

, huwelijksche vo.orwaarden ....................... . 
, het teekenen of authenticeeren van eenig docu

ment, met of zonder getuigen 
, aile andere acten niet hierboven vermeld, 

naar de grootte daarvan ................. . 
, afschriften per folio van 100 woorden elk 

Alles met inbegrip van eerste grosse, maar 
buiten zegels, afschriften, reiskosten, of 
andere uitga ven. 

£ 
0 
2 
1 

1 

3 
2 
1 
1 
0 

0 
2 

2 
3 

0 

3 
0 

S. D. 

10 6 
2 0 
1 0 

1 0 

3 0 
2 0 
1 0 
1 0 

10 0 

2 0 
2 0 

2 0 
3 0 

10 6 

3 0 
2 0 

, een gang, binnen stad of dorp.. .. .. . .. .. .. .. .. . 0 5 0 
, id. naar buiten, per uur......... .. . . .. .. .. .. .. .. .. 0 5 0 
, reiskosten per dag van 6 urt.:>n . .. . .. .. .. .. . .. .. . 2 2 0 

[De rekeningen van notarissen moeten des 
gevorderd door den landdrost van het 
district waar zij woonachtig zijn, ge
taxeerd worden.] 

SCHEDULE B. 
GEADMITTEERDE AGENTEN VOOR DE LAGERE GERECHTSHOVEN 

PRACTISEERENDE 7 ENZ. 

Tarief voor Voor recht van retenue ... ......... .................. ... 0 
Agenten. , aanmaning (slechts eene toegestaan) . .. . . .. . . 0 

, uitmaken procuratie................................. 0 
, , dagvaarding van lOs. 6d. tot .. .. .. 1 
, kopien (helft). 
, waarnemen van zaak :-

(A). Wanneer schuld wordt erkend of geene 
verdediging wordt gemaakt .. .. .. ... ...... . 0 

10 6 
5 0 
5 0 
1 0 

10 G 
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(B )• Indien verdedigd of getuigen worden ge- £ 
hoord, een dag of eerste dag . . . . . . . . . . .. . . . 2 

V oor elk en volgenden dag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
, uitmaken origineele subpcena. .. ...... .. . . .. ... .. . 0 
, afschrift idem .. ... .... ... . . . .. . ...... .. . ... .. .. .. .. . 0 
, maken van afschrift voor elke 100 woorden of 

minder .......................................... 0 
, uitmaken last brief ter executie .. .. .. .. . . . .. . .. .. 0 
, afschrift van idem .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . 0 
, uitmaken acte van securiteit de restituendo 0 
, elke noodige vacatie, geen drie te bovengaande 0 
, kennisgeving ter taxa tie ................ ,.......... 0 
, het uitmaken van transporten en schepen-

kennissen . . . .. . .. . ... .... .. . . . . .. . .. . ... . . . . . . .. . 1 
, invorderen van geld of waarde met renten 

niet te hoven gaande £10, 10 percent. 
Boven £10, tot en met £100, 5 percent. 

Id. £100 voor de eerste £100, 5 percent, voor 
het overige 21/2 percent; onder deze pro
centen zijn al hunne werkzaamheden 
begrepen maar geene onvermijdelijke 
voorschotten. 

[Bovenstaande procenten zullen worden geeischt 
van hen die 1n gebreke blijven ·om op den ver
valdag te betalen, indien daartoe opgevorderd.] 

SCHEDULE C. 
BEEEDIGDE VERTALERS. 

Voor vertaling van gewoon schuldbewijs . .. .. .. .. . .. 0 
Brief of eenig ander document van eene bladzijde 

van 100 woorden of minder............... 0 
V oor elke volgende 100 woorden . . . . .. . .. . .. . .. .. .. .. 0 

, het dienen als tolk in elke zaak per uur . . . 0 
Niet te boven gaande per dag . , .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 

SCHEDULE D. 
DEPARTEMENT VAN DEN BALJUW. 

V oor registratie van elke dagvaarding, subpcena of 
order ............................................. 0 

, idem van elk relaas .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0 
, het doen van een exploit, 1n stad of dorp 0 
, idem, buiten dezelve, maar binnen de limieten 

der dorpsgronden, met.inbegrip van paar-
denhuur........................................... 0 

, het doen van een exploit op verderen afstand, 
per dag van 6 uren te paard, of 36 
mijlen, persoonlijke dienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

237 

S. D 

2 0 
1 0 
3 0 
1 6 

1 0 
5 0 
2 0 
5 0 
3 0 
3 0 

1 0 

2 6 Beeedigde Verta
lers. 

5 0 
2 6 
7 0 
2 0 

Schedule D.-

1 6 Tarief in Civiele 
Zaken vanBaljuw. 

1 6 
4 0 

7 6 

10 0 
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Voor paardenhuur ......................................... . 
, verzending van pa pieren in eenige zaak, per 

post, het porto, benevens voor het schrij-
ven van brief* ............................. . 

, het nemen van inventarissen, per bladzijde 
van 27 regels ................................ . 

W anneer een vonnis van executie reeds in handen 
van den baljuw is geplaatst, maar wordt 
t~_ruggetrokken alvorens de goederen 
z:un opgenomen ............................. . 

Na opneming, maar voor de verkooping terug ge
trokken zijnde, 1 percent. op het bedrag 
der schuldvordering. 

Na de verkooping van roerende goederen, 5 per
cent op het bedrag verhaald. 

W anneer geene zekerheid wordt gegeven, en 1n 
beslag genomen levende have door een 
persoon bewaakt moet worden, voor 
dien persoon per dag, voor iederen ezel, 
muil of paard, of stuk hoornvee, 2d.; 
voor ieder schaap of bok, 1/2 d. 

Indien andere losse goede:ren moeten worden ver-
voerd, per dag ................................ . 

V oor be waring derzelve, per dag ................... .. 
, kennisgeving in de courant, en kopie, buiten 

de kosten van publicatie ................. . 
, het exploiteren van een civiel arrest in stad 

of dorp ......................................... . 
, relaas en registra tie ................................ . 
, idem buiten stad of dorp, £1 5s. benevens 

paardenhuur als in gewone dagvaar
dingen, relaas en registratie; 

, het uitmaken en passeeren eener acte van 
waarborg ...................................... . 

, het uitvoeren van een vonnis van verdrijving 
of huis-uitzetting .......................... . 

, leggen van beslag op onroerend goed ........ . 
, kennisgeving van beslag aan registratenr van 

acten of landdrost, buiten porto, elk ... 
, het ageeren als vendu-afslager bij het ver

koopen van het onroerend goed in stad 
of dorp, voor elk perceel ................ .. 

Indien buiten stad of dorp, met bijvoeging van per
soonlijke belooning en paardenhuur als 
bij gewone dagvaardingen, berekfmd naar 
den afgelegden afstand; 

* Zie Artikel 6.3 (b) van Hoofdstuk LIX (Over het Postwezen). 

£• S. D 

0 10 0 

0 3 0 

0 2 6 

1 1 0 

1 0 0 
0 2 6 

0 3 9 

1 5 0 
0 3 0 

0 12 6 

1 5 0 
1 5 0 

0 6 3 

1 1 0 
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W anneer de baljuw in dezelfde zaak en in de
zelfde richting meer dan een exploit te 
doen heeft, en de dagvaardingen daarom
trent op denzelfden tijd ontvangt, is hij 
verplicht die in eene reis te exploiteeren 
en gerechtigd buiten 1s. 6d. voor regis
tratie en 1s. 6d. voor relaas op elk ex
ploit, aileen tot vergoeding voor paarden
huur en persoonlijke dienst voor den af-· 
stand werkelijk afgelegd. 

Voor het rijden van expressen per uur .............. . 
, bijwoning der Rondgaande Gerechtshoven en 

Hoogste Hof in civiele zaken :-
(A). Voor elke motie voor het Hof behandeld, 

doch niet verdedigd ............................ .. 
(B). Voor idem behandeld en verdedigd ........ . 
(c). Voor elke liquide zaak, niet bestreden ..... . 
(D). Voor idem, waarin door den verweerder ob-

jectie of verdediging wordt ingesteld ...... 
(E). ~?or elke illiquide zaak, niet verdedigd 

zunde ............................................... . 
(F): Voor idem, verdedigd zijnde, voor den 

1sten dag ......................................... . 
(G). Voor elken volgenden dag .................... . 

SCHEDULE E. 
DEPARTEMENT VAN DEN GERECHTSBODE. 

Voor registratie van elke dagvaarding .............. . 
, relaas van elk exploit ............................ .. 
, het doen van een exploit in stad of dorp .. . 

V oor idem, buiten stad of dorp, maar binnen de 
limieten der stads- of dorpsgronden, met 
inbegrip van paardenhuur ................. . 

, idem, op verderen afstand, per dag van 6 uren 
te paard (of 36 mijl), berekend naar den 
afstand werkelijk afgelegd ................. . 

, paardenhuur, idmn ................................ . 
, het maken van inventarissen, per bladzijde 

van 2.7 regels, · met kopie ................ .. 
, het uitmaken van eenige kennisgeving, buiten 

de kosten van publicatie .................... . 
, het gaan of rijden naar de woning van ge

daagde tot het exploiteeren van eenige 
executie, enz., dezelfde belooning als voor 
het exploiteeren eener dagvaarding. 

, het nemen van securiteit tot levering van 

239 

£ S. D 

0 2 6 

0 2 6 
0 5. 0 
0 2 6 

0 5 0 

0 5 0 

0 10 0 
0 5 0 

0 1 0 S c h e d u l e E,-

6 
Tarief in Civiele 

0 1 Zaken voor Ge-

0 2 0 rechtsbode. 

0 4 6 

0 7 6 
0 10 0 

0 2 0 

0 2 0 

goederen onder beslag...... . .. .. .. . .. .. .. .. .. 0 4 0 
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V oor het aanplakken van kennisgeving van ver- £ s. n 
kooping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 2 0 

V oor elk vonnis van executie aan den gerechtsbode 
in handen gesteld maar betaald voor het 
nemen van beslag............... ...... ......... 0 10 o 

V oor idem, na het nemen van beslag, maar waar 
geene verkoopingplaats heeft, 21/2 percent. 
op het bedrag der schuldvordering. Na 
l)eslag en verkooping, 5 percent. op het 
gerealiseerd bedrag. 

V oor vervoer en bewaring van in beslag genomen 
goederen, hetzelfde bedrag als aan den 
baljuw toegestaan. W anneer de gerechts
bode in dezelfde zaak en in dezelfde 
richting meer dan een exploit te doen 
heeft, en de dagvaardingen daaromtrent 
op denzelfden tijd ontvangt is hij ver
plicht die in eene reis te exploiteeren, 
en gerechtigd buiten ls. voor registratie, 
en ls. 6d. voor relaas op elk exploit, 
aileen tot vergoeding van paardenhuur 
en persoonlijke dienst, voor den afstand 
werkelijk afgelegd. 

Voor bijwonen landdrost en landdrost en heem-
raden hof:-

" elk liquide zaak onverdedigd.. .... .. .. .. .. .... .. . 0 2 0 
, idem verdedigd .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 0 5 0 
, illiquide zaak onverdedigd.. .... .. .. .. ... ...... ... 0 3 0 
, verdedigd voor eerste dag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0 7 6 
, tweede dag.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 3 9 

[N.B.-Wanneer eenig persoon buiten het dorp woon
achtig is1 en eene dagvaarding in het dorp op hem wordt ge
diend, zal de baljuw of gerechtsbode slechts gerechtigd zijn 
tot 2s. 6d., gelijkstaande met .het tarief voor het dienen van 
dagvaardingen . binnen eene stad of dorp, en zal die gedag
vaarde persoon verplicht zijn om aan het hof mede te deelen 
waar die dagvaarding op hem is gediend.J 

HOOFDSTUK XXIII. 

OVER DE VERJARING VAN ACTIES.* 
Herroeping van .1.-Aile vroegere wetten, costumen en bepalingen voor 

vroegere wetsbe- h' d · "d d · d h pa~ingen. zooverre 1erme e 1n stru , wor en m1ts ezen erroepen. 
Prescriptie ten 2.-Geene aanspraak in rechten of actie op eenig ge-

0 pkz i c h the .fvtan schrift of liquide document waarop men provisioneel vonnis ze ere gesc r1 en . . 
kan erlangen, of voortspru1tende u1t eenige schriftelijke schuld-

* Er zijn bijzondere termijnen bepaald voor verscheidene acties, waarvoor men 
raadplegen kan den Bladwijzer, onder woorden: "Prescriptie van Actie." 
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erkentenis, schriftelijke overeenkomst o£ schriftelijke verbin
tenis van welken aard ook, kan ingesteld worden voor eenig 
hof in dezen Staat na verloop van acht jaren, gerekend van 
af het tijdstip waarop het recht tot aanspraak en actie daarop 
ontstond, met dien verstande nochtans, dat niets hierin ver
vat beschouwd zal worden betrekking te hebben op eenige 
schepenkennis, generaal of speciaal verband, of eenig vonnis 
van eenig hof. · 

3.-Geene aanspraak in rechten of actie voorspruitende uit Prescriptie in an

eenige vordering waaromtrent in het vorig artikel niet is dere gevallen. 

voorzien, kan gebracht worden voor eenig hof in dezen Staat 
nadat vier jaren zijn verloopen van af het tijdstip waarop 
zulke aanspraak of zulk recht van actie op zulke vordering 
ontstond, mits evenwel indien voor eenige illiquide vorderingen 
binnen de voormelde vier jaren is gegeven eenige schriftelijke 
·erkentenis of schriftelijke belofte om .te betalen, dat alsdan 
zulke vordering onderworpen zal zijn aan de voorzieningen 
van het laatst voorafgaande artikel (2), met dien verstande 
nochtans dat niets hierin beschouwd zal worden van toepas-
sing te zijn op, of eenige verandering te maken in, bestaande 
wetten omtrent aanspraak of actien betrekking hebbende tot 
vast eigendom of rechten daarop. 

4.-Indien eenige aanspraak of eenig recht van actie op Prescriptiebijmin

eenige vordering zooals in de twee laatst voorafgaande ar- kd e rkj a. r i.g hhe~dd, 
. . . ran z1nn1g e 1 , 

t1kels vermeld, zal ontstaan ten gunste van een1g persoon, enz. 

die ten tijde van het ontstaan van zulke aanspraak of zulk 
recht van actie minderjarig is of als zulks door de wet be
schouwd wordt, of krankzinnig is, dan niettegenstaande de 
hiervoren gemaakte bepalingen, kan zulk persoon of zijn 
rechtverkrijgende eene actie instellen op zulke vordering te 
·eeniger tijd binnen acht of vier jaren (naar het geval moge 
zijn) gerekend van af het tijdstip dat de persoon ·ten wiens 
gunste zulke aanspraak of recht van actie ontstond zal op
houden onbevoegd te zijn, of zal komen te overlijden. 

5.-De loop van de termijn voor prescriptie van eenige s~ui~en van pre

vordering wordt gestuit door eenige schriftelijke vernieuwing scnptl6. 

van de schuld, schriftelijke overeenkomst of verbintenis, door 
schriftelijke belofte van betaling of door rechterlijke aan-
maning of dagvaarding, en elke daad van rechtsvervolging, 
mits voldoende bewezen gemaakt te zijn, zoodat de vaJStge-
stelde termijn van acht en vier jaren (naar het geval moge 
zijn) gerekend wordt van af den datum van de laatst ge-
maakte vernieuwing, belofte of aanmaning als voormeld. 

6.-In geval het bewezen wordt dat eenige schuldenaar Prescriptie ten 

gedurende de J'aren bii dit hoofdstuk voor prescriptie vast- opzi<;hte van uit-v land1gen. 
gesteld zich buiten de jurisdictie van de gerechtshoven van 
de~en Staat bevond, zoo zal de tijd van zulke afwezigheid 
niet worden ingerekend in den tijd voor de prescriptie be-
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paald, mits dat ten opzichte van alle vorderingen tegen, of 
verbintenissen van elken aard, aangegaan tusschen personen 
die bij het ontstaan dier verbintenissen of vorderingen beiden 
woonden in een der naburige kolonien, en waarvan de schul
denaar zich daarna in dezen Staat mocht vestigen, omtrent 
prescriptie gedurende den tijd dat beiden aldus buitenslands 
gewoond hebben, zullen gelden en worden toegepast die wetten 
en bepalingen die worden bewezen omtrent prescriptie geldig 
en van kracht te zijn in het land laatst door den schuldenaar 
bewoond. 

HOOFDSTUK XXIV. 

VERKLARING VAN DE CONSTITUTIE BETREFFENDE 
DES STAATSPRESIDENTS AMBT. 

A.-KIEZING EN AMBTSVERVULLING. 

Nieuwe kiezing 1.-Indien eenig bijzonder persoon zou gekozen worden 
wanneer _gekozene bii 1neerderheid van stemmen tot het ambt van President 
ambt Weigert. <J ' 

en zoodanig persoon zou weigeren om dat ambt aan te nemen, 
dan zal eene nieuwe kiezing besteld worden door den uit
voerenden raad. 

Deelname aan 2.-De volksraad verklaart dat het de zin en de be-
beraadslagingen. doeling is van artikel 33 der constitutie, dat de Staatspresi-

dent vrijheid heeft in alle gevallen, waarin hij zulks noodig of 
wenschelijk oordeelt, aan de beraadslagingen deel te nemen. 

Waarneming van 3.-Het zal den Staatspresident toegestaan zijn bij afwe-
ambtsbezig h e i ?- zigheid van de hoofdplaats de waarneming van ziine gewone 
v an Staatspres1- ' <J •• 

den~ bij_ diens af- ambtsbezigheden aan een of meer andere ambtenaren, die hlJ 
wez1ghe1d. b 'k h d daartoe est gesch1 ~t moe t oordeelen, op te dragen, op at 

er geene vertraging in de publieke dienst plaats vinde. 
Salar.isge_durende 4.-In geval de Staatspresident van den Oranjevrijstaat 

afwezigheld .van met verlof voor private aangelegenheden afwezig is zal hii 
S t a a t spres1dent, ' v 
vin dien en van slechts de helft van zijn salaris genieten; zullende de andere 
P aatsvervanger. helft door zijnen tijdelijken plaatsvervanger genoten worden, 

en ingeval die . de gouvernements-secretaris zij, zal dan de 
helft van diens salaris weder genoten worden door den per
soon die dan tijdelijk gouvernements-secretaris is; zullende 
echter wanneer de Staatspresident voor 's lands belangen af
wezig is, hij zijn geheel salaris genieten, en zijne tijdelijke 
plaatsvervanger de helft van zoodanig salaris. 

Correspondentie 5.-In het vervolg kan de Staatspresident zijne eigene 
met vreemde roo- a· . b 'k f h" l 
gendheden. 1scret1e ge ru1 en, o lJ met vreemde mogendheden ze ve 

direct of door den gouvernements-secretaris zal corresponderen. 
Verk~ariJ?-gen van 6.-De volksraad verklaart de bedoeling van artikel 44 

Constitutie,Art.«. der constitutie zoodanig te verstaan, dat de Staatspresident 
verplicht is jaarlijks bij de opening van den volksraad ver-
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slag te doen van zijne verrichtingen, zoo als tot nu toe het 
geval is geweest, en verder inlichtingen te geven betreffende 
zaken die voor den volksraad komen, en welke reeds voor 
den uitvoerenden raad geweest zijn. 

7.-In geval de Staatspresident komt te sterven, of voor Voorzieningen 
' h ' ·' b b k d d d voor g eva 1 van de verne t1ng van ZlJn am t on e waam wor · t, en tot at e overlijden enz.van 

volksraad, naar aanleiding van artikel 17 der constitutie ver- Staatspresident. 

gadert, zal de uitvoerende raad bekleed zijn met de macht, 
en de plichten uitoefenen, welke aan den Staatspresident zijn 
opgedragen. De landdrost van de hoofdstad zal daartoe den 
uitvoerenden raad onmiddelijk bijeenroepen, en de uitvoerende 
raad zal terstond eene buitengewone vergadering van den 
volksraad binnen den kortst mogelijken tijd bepalen. 

B.-OVER DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN GENADE. 

8 -Het wordt bii dezen vastgesteld en verklaard · Dat ¥acht om genad• ' • • .V • u1t te oefenen. 
door crnn1neele vonn1ssen, waarover de Staatspresident met 
den uitvoerenden raad het recht van genade heeft-dat is, 
van vrijschelding of vermindering van straf-zullen worden 
verstaan vonnissen op de grovere misdaden van moord, man-
slag, brandstichting, huisbraak, dieverijen, en dergelijke, voor 
het Hoog of Rondgaand Gerechtshof geprosequeerd, doch 
dat de President alleen gerechtigd zijn zal, om vrijlating of 
vermindering van straf of boeten te autoriseeren op von-
nissen door de mindere gerechtshoven van de landdrosten 
of landdrost en heemraden uitgesproken, of van boeten, ver-
beurd wegens het niet tijdig betalen van heerenrechten, of 
onder postcontracten en dergelijke overtredingen. 

C.-OVER HET MAKEN VAN TRACTATEN. 

9.-Door artikel 40 van de constitutie moet niet worden Macht om tracta .. 

t d t d St t · ·a t · t 1 · ten te maken. vers aan, a e aa spres1 en n1e za vermogen een1g ver-
drag of overeenkomst met eenige natie, volksstam, of gou-
vernement aan te gaan, zonder vooraf de toestemming van 
den volksraad te hebben bekomen; maar dat zoodanige over-
eenkomst of verdrag alleen van kracht zal zijn, totdat door 
den volksraad zal worden beslist of dezelve zal blijven voort-
duren dan wei of dezelve zal worden veranderd, verbeterd, 
of geheel vernietigd. 

HOOFDSTUK XXV. 

OVER DEN UITVOERENDEN RAAD. 
1.-De officieele led en zullen beschouwd worden te be- Officieele Leden, 

staan uit den landdrost van de hoofdplaats, en den gouver
nements-secretaris of de persoon of personen die bij hunne 
afzwezigheid als anderszins in hunne betrekkingen zijn ge-
plaatst, en als zoodanig aan de hoofdplaats ageren. 
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Quorum. 2.-Drie der led en van den uitvoerenden raad zullen een 
q no rum uitmaken. 

Belanghebbende 3.-Geen lid van den uitvoerenden raad zal stemmen 
leden niet te stem- · · k f · t' · · 1 b 1 h bb d f men. 111 een1ge zaa o q mes 1e waann a s e ang e en e o we-

gens familiebetrekking, of uit eenige andere oorzaak een 
rechter onbevoegd zou zijn te stemmen, of te handelen. 

Wanneer Staat.s- 4.-In gevallen van noodzakelijkheid zal de Staatspresi-
h~~j~~:;.zelf kan dent mogen beslissen, of op eigene verantwoording handelen. 
Uit clienst treden 5.-l\iet ultimo April in elk jaar, zal de oudste der onof
van leden. ficieele leden van den uitvoerenden raad uit dienst treden, 

Aanvulling 
vacatures. 

van 

en een ander gekozen worden; doch zal hij weder kunnen 
worden ingeroepen. 

De leden aldus gekozen zullen beschouwd worden nit 
dienst te treden drie jaren later met ultimo April. 

6.-Een onofficieele lid resigneerende, stervende, of zijne 
\VOonplaats verlatend~, en zich ter woon begevende op eenen 
afstand van meer dan dertig mijlen van de hoofdplaats, of 
op eene andere wijze zijne plaats in den raad ontruimende, zal 
de president het recht hebben eenen anderen te benoemen en 
aan te stellen, onder nadere approbatie van den volksraad. 

Beschrijving van 7.-Door een ono:fficieel lid zal worden verstaan, iemand 
"'Onofficieel Lid." 1. · bl' k b kk' · h" 1 · · c 1e 1n geene pu 1e e etre . 1ng 1s, waarvoor lJ sa ans mt 

de algemeene landskas geniet. 
Vervaardigen 8.-De uitvoerende raad zal zijne eigene regulatien be-

van Regulaties. trekkelijk zijne eigene handelingen, of betrekkelijk zaken die 
voor denzelve, als uitvoerend gezag, mogen gebracht worden, 
mogen vervaardigen, en do en o bserveeren, onderworpen aan 
de goed- of afkeuring van den volksraad. 

Plaatsvervanging 9.-Wanneer de landdrost van de hoofdplaats in eenige 
van Landdrost. zaak die voor den uitvoerenden raad gebracht wordt, ambts-

halve zal zijn betrokken geweest, zal de President een ander 
in zijne plaats mogen aanstellen. 

Toelage aan on- 10.-Aan de ono:fficieele leden van den uitvoerenden raad 
officieele led en. dt t k d t 1 · bl' 'fk -vvor oege en eene oe age voor re1s- en ver lJ osten, van 

een pond sterling per dag, tenzij anders door den volksraad 
mocht worden voorzien. 

HOOFDSTUK XXVI. 

OVER HET STEMRECHT EN DE REGISTRATIE VAN 
STEMGERECHTIGDEN. 

Opstelling van 1.-De Staatspresident zal' door eene door hem nit te 
alphabetische lijst a· l . t' . lk t• d f d . lk ''k van stemgerech- vaar 1gen proc ama 1e, 1n e e s a o orp en 1n e e WlJ 
tigden. of veldcornetschap, een persoon aldaar woonachtig benoemen 

en aanstellen, om eene alphabetische lijst uit te maken der 
namen van alle stemgerechtigde burgers in zoodanige stad 
of dorp, wijk of veldcornetschap woonachtig. 
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Zoodanig persoon zal in de lijst opnemen de namen van 
alle burgers die overeenkomstig de constituties van 1854, 
1866 en 1879 stemgerechtigd zijn. 

2.-Die lijsten zullen tot algemeen naricht worden ge- .. Publicatie van 

publiceerd in de Gouvernements-Courrant, en verder door aan- 1
usten. 

plakking op eene openbare plaats in elk stad, dorp of wijk, 
gedurende den tijd van eene maand; ·zullende die publicatie 
tevens eene oproeping behelzen van die stemgerechtigden 
wier namen niet op de lijst zijn geplaatst, om in persoon of 
in geschrift, onder hunne handteekening, onderteekend door 
twee getuigen, daartoe aanzoek te doen, op zoodanige tijden 
en plaatsen als de Staatspresident vooraf zal hebben bepaald. 

3.-Na verloop van dien tijd zullen die lijsten, aange- yerspreiding van 

ld d .. l . h · . 'k l b d ld d liJSten, gebonden vu op e w:gze a s 1n et vong art! ~e e oe , wor en in boekjes. 

gedrukt, in boekjes verzameld en aan alle raadsleden, land-
drosten, veldcornetten, vrederechters en verdere staatsbeambten 
uitgereikt. 

4.-,---De Staatspresident zal, door eene dergelijke procla- 4-ansp~aak tot re-
. ' l"k 1 1 · lk d f d g1strat1e door per-rna tie, Jaar :g s eene ge egene p aats 1n e ~e sta o . orp en sonen n i e t g e-

in elke wijk of veldcornetscha p bepalen, waar de persoon die noemd op lijsten. 

aangesteld is om de bovengemelde lijst nit te maken .tegen-
woordig zal zijn op de in de proclamatie tot dat einde ge-
noemde dagen, door den Staatspresident te worden bepaald, 
en op welke plaatsen alle personen gerechtigd zullen zijn te 
verschijnen, die nog niet op de lijsten van stemgerechtigden 
zijn geregistreerd, ten einde zelf aanspraak te maken om op 
de lijst van stemgerechtigden geplaatst te worden, of de aan-
spraak van eenig ander persoon in geschrifte gemaakt, over 
te leggen. 

De aldus aangevulde lijsten zullen na publicatie en aan
vulling mede worden gedrukt en verspreid als in artikel 3 
bepaald. 

5.-Indien de naam van een burger, die volgens de con- Registra~ie bij 

stituties van dezen Staat stemgerechtigd is, niet op de lijsten stemopnemmg. 

mocht voorkomen, zal hij daardoor niet van de uitoefening 
van zijn stemrecht door de constitutie gegeven, kunnen ver-
stoken zijn, doch zal de voorzitter der commissie van stem-
opneming moeten zorg dragen, dat de persoon met de opmaking 
der lijsten belast den naam van dien stemgerechtigden burger 
onmiddelijk registreert. 

6.-Alle personen welke in den tusschentijd, hetzij door Registratie vanin-

d · · h 'd f d · 1 · d · t't t' b 11 tusschentijd stemmeer erJang e1 o an ersz1ns a s 1n e. cons 1 u 1e · epaa c , gere<:htigd gewor-

stemgerechtigd worden, zullen het recht hebben hunne namen denen. 

in het dorp of in de wijk of het veldcornetscha p waar zij 
woonachtig zijn, bij den daartoe aangestelden persoon te laten 
registreeren. 

7.-Geen stemO'erechtigde zal het recht hebben zijne stem. vVaar men. zijn . o . . .. stem kan doen 
1nt te brengen, dan aileen 1n de stad, het dorp, de w:gk ot gelden. 
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het veldcornetscha p waar zijn naam geregistreerd is, maar 
kan bij zijn vertrek uit zoodanige stad, dorp, wijk of veld
cornetschap, een certificaat als stemgerechtigde van den be
voegden ambtenaar op aanvraag verkrijgen, om alsdan zoo
danig c~rti~0aat in het dorp,. de wijk of het ve~~cornetschap, 
waar hlJ zwh ter woon vestlgt, b1nnen den tljd van dertig 
dagen in te leveren bij den daartoe aangestelden persoon 
zoodat bij het opnemen der stemgerechtigden de ambtenaa~ 
in staat gesteld zal zijn, indien de kiezing voor eenen Staats
president of lid van den volksraad plaats vindt, nauwkeurig 
op zijn register te zien of alle personen welke hunne stemmen 
uitbrengen op zijne lijst als stemgerechtigden staan. 

G 3neraleRegisters. 8.-Elk persoon, door den Staatspresident aangesteld tot 
het opmaken van zoodanig register, zal verplicht zijn eene 
kopie van clat register te maken, en de personen in de wijken 
of veldcornetscha ppen zullen zulke kopien moeten toezenden 
aan de verschillende landdrosten van hunne districten binnen 
veertien dagen van af den dag door den Staatspresident be
paald bij proclamatie, en landdrosten zullen verplicht zijn 
eene generale lijst of register op te maken van het dorp, de 
wijken of veldcornetschappen, elk in het bijzonder, en een 
kopie van deze generale lijst op te zenden aan den gouverne
ments-secretaris, te Bloemfontein, binnen eene maand van af 
den dag door den Staatspresident bepaald bij proclamatie. 

Schrappen [van 9.-De landdrosten van ieder district zullen moeten be-
ntamen vahnt. lndiet oordeelen, of de objectien welke door een of ander persoon 
s emgerec 1g en. k d d' d · d · l gemaa ~t wor en, 1e zoo an1g persoon oor getlugen za 

moeten bewijzen, gegrond· zijn; en indien het mocht blijken, 
dat de persoon tegen wien geobjecteerd wordt niet stemge
rechtigd is, zal zijn naam van het register geschra pt worden. 

_\Vie .~temgerech- 10.-Volgens artikel 3 der constitutie, zijn alle burgers 
~~~i~~~n~oorveld- die den ouderdom van achttien jaren bereikt hebben, bevoegd 

tot het uitoefenen van het stemrecht tot verkiezing van .veld
commandanten en veldcornetten; en de claartoe aangestelde 
personen in elke stad, dorp, wijk, of veldcornetschap, zullen 
verplicht zijn alphabetische lijsten op te maken van alle per
sonen welke volgens artikel 3 der constitutie stemgerechtigd zijn. 

11.-Geene vrouwen zijn stemgerechtigd. Vrouwen niet 
stemgere<'htigd. 

B ... d b 12.-De voorzieningen dezer wet ziin onderhevig aan de uzon ere epa- . '-' 
Iingen. volgende bepahngen :-

(A). Dat elk candidaat het recht heeft zijne stem op eenen 
anderen candidaat uit te brengen; 

(B). Dat eene stem, eens wettig geregistreerd voor eenen 
candidaat·, niet weder van diens lijst op de lijst van 
eenen anderen candidaat kan overgebracht worden; 

(c). Dat de leden eener commissie van stJmopneming voile 
recht hebben om hunne stemmen nit te brengen. 
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SCHEDULE A. 
VORM VAN APPLICATIE. 

Aan den aangestela om de Schedule A. 

namen der stemgerechtigd@n te registreeren in het dorp (wijk 
of veldcornetscha p) 

Gelieve kennis te nemen dat ik de ondergeteekende mijnen 
naam wensch geregistreerd te hebben op de lijst der stemge
rechtigden. 

(Datum) 
Getuigen: · 

SCHEDULE B. 
VORM VAN CERTIFICAAT. 

( Geteekend) 

Ik de ondergeteekende Schedule B. 

van het dorp (of wijk, enz.) 
certificeer hiermede dat 
als een stemgerechtigde op het register in bovengemeld dorp 
(of wijk, enz.) ingeschreven is. 

( Geteekend) .......................... . 
(Plaats) (Datum) 

SCHEDULE C. 
VORM VAN LIJST VAN STEMGERECHTIGDEN. 

AANMER-
NAMEN. VOORNAMEN. BEROEP. WOONPLAATS. 

KINGEN. 

Schedule C. 
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HOOFDSTUK XXVII. 

BETREKKELIJK DE WIJZE W AAROP DE VERKIEZING 
VAN EENEN STAATSPRESIDENT, LID DES VOLKS
RAADS, VELDCOMMANDANT OF VELDCORNET ZAL 

GEREGELD WORDEN . 

. Alge~eene ken- 1.-W anneer het noodig bevonden zal worden, dat er 
~:!~~~1~~::ki~~i~: voor eenen Staatspresident of een lid van den volksraad, of 
gen. veldcommandant, of veldcornet wordt gestemd, zal daarvan 

ten minste zes weken te voren door den gouvernements-secre
taris in de Gouvernements-Courant kennis gegeven worden, 
en zal de landdrost gehouden zijn aanschrijving te doen aan 
de veldcornetten en assistent veldcornetten in wier wijk de 
verkiezingen zullen plaats vinden, alsmede den tijd wanneer 
en de plaats of plaatsen waar zoodanige verkiezingen zullen 
worden gehouden; ten minste drie weken te voren bepalende. 

Kennisgeving bin- 2.-De veldcornetten en assistent veldcornetten zullen 
nen de wijken. verplicht en gehouden zijn na de ontvangst der kennisgeving 

van den landdrost in artikel 1 vermeld, zoo spoedig mogelijk 
zoodanige kennisgeving schriftelijk in hunne wijken, bij wijze 
van circulaire, zoo veel mogelijk alom aan de ingezetenen 
van hunne wijken bekend te maken. 

Commissie tot 3.-De landdrost, of een lid van den volksraad of een 
stemo:pening. veldcornet zal bij gelegenheid van eenige bijeenkomst tot 

zoodanige verkiezingen als voormeld voorzitter zijn, en met 
zich twee der tegenwoordig zijnde stemgerechtigden benoemen, 
of als het door de bijeenkomst gevorderd wordt, door de 
meerderheid laten benoemen, en deze drie person en zullen 
eene commissie uitmaken om de stemmen op te nemen. * 

Lijst va:n en onder- 4.-De gezegde commissie zal eene lijst of aanteekening 
teeken1ng door h d d b" d' 1 h 'd · b h l stemgerechtigden. ou en van e stemmen :U 1e ge egen 81 u1tge rae t vo-

gens geannexeerd voorbeeld in de schedule gemerkt A en 
ieder stemgerechtigde dezelve doen onderteekenen. 

Twee of meer bij- 5.-De landdrost zal, met over leg van den veldcornetr 
eenkomsten te f h'll d 1 · h d l~?uden.-Persoon- op twee o meer verse 1 en e p aatsen, naar omstand1g e en 
luke stemming. mogen vereischen, in de wijken bijeenkomsten op denzelfden 

dag bepalen, onder voorzitterschap van een raadslid, veld
cornet, of landdrost, die handelen moeten overeenkomstig 
artikels 3 en 4; en ieder stemgerechtigde burger op zulke 
bijeenkomst zal zelf zijn stem persoonlijk uitbrengen. 

Tijden plaatsvan 6.-De verkiezingen zullen op ·de bepaalde dagen en 
stemming. 

plaatsen gehouden worden tusschen acht uur in den morgen 
en drie uur in den namiddag; niettegenstaande de bepaalde 
uren zal de commissie het recht hebben, indien er gegronde 

* Voor de toelage toegekend aan I~anddrosten, Veldcornetten en Volksraads
leclen voor het houden van b~jeenkomsten zie Artikels 1 en 2 van Hoofdstuk r~XXIV 
(Over Toelagen aan verscheidene :personen.) 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



HOOFD. XXVII.] VERKIEZINGEN. 249 

redenen bestaan, de bijeenkomst open te houden tot vijf uur 
in den namiddag. 

7 .-Geene stemmen zullen worden aangenomen buiten Geen andere tijd 

den bepaalden dag en uren, noch op eene andere dan de be-
1
oft pla~s T'T~otege: 

d h . l h . . a en. "1 zon 
paalde plaats; oc 1n geva et aan de commiss1e mocht daring. 

blijken, dat door zware regens of volheid der rivieren, eene 
onvermijdelijke verhindering mocht hebben plaats gevonden, 
waardoor eenige der stemgerechtigden de bijeenkomst niet 
hebben kunnen bijwonen, zal het der commissie vrijstaan, na 
opneming der stemmen van de tegenwoordig zijnde personen, 
de bijeenkomst te adjourneeren tot op den volgenden of 
eenigen anderen dag, en in het laatste geval zooveel doenlijk 
acht dagen van te voren door circulaire bekend te doen 
worden; van zulk uitstel zal mede behoorlijke aanteekening 
op de lijst of het rapport moeten gemaakt worden, met bij
voeging van de redenen die daartoe aanleiding hebben gegeven. 

8.-w·anneer er geklaagd wordt over ongeregeldheid of Nieuwe kiezing 

partijdigheid of andere onbetamelijke handelwijze van de ~~dr~gn ~~;:mce~~~ 
commissie, waardoor de stemmen niet behoorlijk zijn aange- missie. 

nomen geworden, mits zoodanige klachten ingezonden wor-
den binnen den tijd van acht dagen na den dag der bijeen-
komst waarover geklaagd wordt, en de landdrost zulke klachten 
gegrond bevinden, of wanneer de landdrost uit de ingezonden 
lijst of het rapport zelf bespeuren mocht dat de kiezing 
op eene onwettige of ongeregelde wijze heeft plaats gevonden, 
zal hij een of meer andere bijeenkomsten mogen bepalen en 
de kiezing op nieuw doen plaats vinden, na drie weken te 
voren daarvan in die wijk alwaar de bijeenkomst gehouden 
zal worden, door aanschrijving aan den veldcornet kennis te 
hebben gegeven, en zal de veldcornet en assistent veldcornet 
handeHm als in artikel 2 van dit hoofdstuk vermeld. 

9.-Wanneer de lijsten door den landdrost zullen zijn Verzending van 

l h .. d 1 ··ld d lijsten door Land-ontvangen za lJ eze ve onverWlJ aan en gouvernements- drost aan Gou-
secretaris toezenden, met zoodanige aanmerkingen daarbij als ver!lements-Secre-

h
.. tans. 
lJ zal noodig oordeelen. 

10.-W anneer tegen het stemrecht van eenig persoon Objecties tegen 

geobjecteerd wordt, zal de commissie beslissen, doch zulks aan stemrecht: 

den voet van de lijst ra pporteeren. 
11.-Wanneer er op de bepaalde plaats en tijd ten twaalf Nieuwekiezingbij 

ure nog geene zeven stemgerechtigde personen tegenwoordig geringe opkomst. 

zijn, zal er geene bijeenkomst gehouden worden noch kie-
zingen mogen plaats hebben, en de landdrost zal eene nieuwe 
kiezing bepalen volgens wet. 

12.-Geene stemmen zullen voor eenen Staatspresident Uitnoodiging van 
of lid van den volksraad worden aangenomen ten.Zii de per- candidaa;t als. . u Staatspres1dent of 
soon voor w1en gestemd zal worden vooraf eene geschrevene Volksraadslid. 

uitnoodiging zal hebben bekomen, voor eenen President ge-
tE~ekend namens den volksraad, door den voorzitter van den 

~ Q 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



250 VERKIEZING EN. [ HOOPD. XXVII. 

raad, of anders door ten minste vijf-en-twintig stemgerech
tigden; en voor een raadslid door ten minste tien stemge
rechtigden; zullende zoodanige · uitnoodiging met de namen 
der onderteekenaren en het toestemmend antwoord in de 
Gouvernements-Courant moeten worden gepubliceerd, ten minste 
acht-en-twintig dagen voordat eenige kiezing zal mogen plaats 
vinden. 

commissietoton- 13.-In geval van verkiezing van eenen Staatspresident 
l~~rzoek van ste~- zal na het inzenden der liisten nit de verschillende veldcornet-l.usten voor Pres1- v . . . 
d~nt en verklaring schappen aan de landdrosten waaronder dle wuken behooren 
d1enaangaande. d d l dd t d . en oor e an ros en aan en gouvernements-secretans, 

binnen den tijd vooraf door gouvernements-kennisgeving daar
toe bepaald, de alsdan fungeerende Staatspresident, of zoo er 
geen Staatspresident zijn mocht, dan de ambtenaar of ambte
naren die het uitvoerend gezag zullen bekleeden, onverwijld 
eene commissie benoemen, bestaande nit twee gouvernements
ambtenaren en twee leden van den volksraad, om die inge
zondene stemlijsten na te zien, de stemmen op te nemen en 
den gekozen persoon President te verklaren door publieke 
kennisgeving in de Gouvernements-Courant en aanschrijving 
van den gekozen President. 

Aanzegging aan 14.-De gekozen Staatspresident zal door den gouverne-
gekozen Staats- t t · d d d Ik d I president van ver- men s-secre ans wor en aangezeg wanneer e vo ~sraa za 
!fa&erin! vanvergaderen, die hem ook zal uitnoodigen om alsdan voor den 

0 
sraa ' enz. raad te verschijnen om den ambtseed af te leggen en zijn ambt 

te aanvaarden, tenzij door den volksraad zou zijn besloten de 
inzwering vroeger te doen plaats hebben. 

Inlevering van 15.-De lijsten tot kiezing van een raadslid zullen bij den 
!.R~~~idoobij 0~es~ volksraad worden ingeleverd. De landdrost in wiens district 
v.olksr!Lad.- Ken- een raadslid gekozen is, zal aan zulk gekozen lid van den 
n1sgev1ng aan ge- . I d k. . k · 1 h · a· kozen lid. lnts ag er 1ez1ng enn1s geven en za em u1tnoo 1gen om 

bli de eerstvolgende raadsvergadering tegenwoordig te zijn 
ten einde te worden ingezworen . 

... Inlevering van 16.-De lijsten tot kiezing van eenen veldcommandant 
~~~:a;d~~t velg:f of veldcornet zullen door den landdrost aan den gouverne
A e ~~t cdr net.- ments-secretaris worden ingezonden, en nadat de aanstelling 

m se~ . door den Staatspresident in de Gouvernement..,-Courant gepubli
ceerd is geworden, zal de gekozen veldcommandant of veld
cornet voor den landdrost of eenen vrederechter den, ambts
eed nioeten afleggen. * 

Voo;zitt~~ moet 17.-Bij elke bijeenkomst, die gehouden zal worden, zal 
iTs~rz~e:n zit~r:;:: het raadslid, landdrost, of veldcornet, die belast zal zijn met 
rechtigden. het houden der bijeenkomst, voorzi~n moeten zijn van een 

lijst of boekje van stemgerechtigde personen van zoodanige 
wijk of dorp, zooals bepaald in artikel 3 van hoofdstuk XXVI 
ten einde de stemmen daarmede te vergelijken. 

* Voor den ambtseed van den Veldcornet zie Art.ik'll 5 van Hoofdstuk X (De 
wet over Veldcornetten. 
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18.-De voorzitter van zoodanige bijeenkomst zal verplicht Aanteek~ningvan 
·· b'' h d t k d k' · 1·· ·· ·b f b k ambtst1tel van zlJn, ~J et On er ee -en en er 1es lJSt, ZlJn am t 0 etre - v.o or zit t e r ver-

king als landdrost,. raadslid of veldcornet ten voile aan te mscht. 
teekenen, zullende bij gebreke hiervan de kieslijsten ter bij-
voeging van ambtstitel teruggezonden worden door den gou-
vernemen ts-secretaris. 

19.-W anneer het bewezen zal worden, dat eenig per- Boete voor partij-
b l ·· d t h t h d b'' 1 ··d· digheid of moeds-soon e ast zun e me e ou en eener ueen ~omst partu 1g willigheidvan hou-

of moedwillig in strijd met de bepalingen van dit hoofdstuk fer der bijeen
heeft gehandeld, zal zoodanig persoon onderhevig zijn aan ;.:omst. 
eene boete niet te boven gaande tien ponden sterling. 

20.-Alle overtredingen van dit hoofdstuk zullen gebracht Jurisdi.ctie over 
d d l dd t h t d

. . d . . . d' . overtred1ngen de-
wor en voor en an ros van e 1stnct aarm. JUYlS wt1e zer bepalingen. 
hebbende. 

SCHEDULE A. 
Bijeenkomst gehouden op de plaats vormvankieslijs-

van den burger 1n het ten. 
veldcornetscha p van , op den 
dag van , 18 , tot kiezing van eenen Staats-
president (raadslid, commandant of veldcornet voor de ge
melde wijk of distrikt, naar het geval zijn mocht). Tegen
woordig: de heer A. B., landdrost (raadslid of veldcornet) als 
voorzitter, benevens de heeren C. D. en E. F., als leden door 
hem benoemd (of door de me~rder heid gekozen naar het ge
val zijn 1nocht). 

Wij ondergeteekende stemgerechtigden verklaren onze 
stemmen uit te brengen voor den heer N. N., als President van 
den Oranjevrijstaat (of als lid van den volksraad, of als com
mandant, of als veldcornet voor de wijk of het district). 

V olgen de naamteekeningen :-

NAAMTEEKENINGEN. 
I 

WOONPLAATS. 
I 

WIJK. 

A. z. B. 

D. c. , enz. 

(Voor elken candidaat wordt hetzelfde hoofd of voor
beeld gevolgd, en nadat alle tegenwoordig zijnde geteekend 
hebben, 1naakt de voorzitter aan den voet der lijst aantee-
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kening van eenige tegenwerping, benevens de beslissing 
van de commissie of van het adjourneeren der verdere bijeen
komst en de redenen daarvan, en aan het slot van het ge
heel voegen zij het volgende certificaat) :-

Wij de ondergeteekenden certificeeren dat de handelingen 
van de bijeenkomst opgemeld, naar waarheid in bovenstaand 
rapport of minuten zijn aangeteekend, en dat de present zijnde 
stemgerechtigden eigenhandig de kieslijst hebben onderteekend. 

A. B., Voorzitter, 
(Landdrost, Raadslid, of Veldcornet). 

C. D. 
E. F. 

HOOFDSTUK XXVIII. 

OVER DE TOELAGEN AAN VOLKSRAADSLEDEN. 

Bedrag van toelage 1.-De led en van den volksraad zullen als reis- en ver-
blijfkosten genieten de som van twee pond sterling per dag. 

vaststelling van . 2.-Niets. in .~eze .:wet vervat,. zal den volksraad ver
t?elage bij l?egroo- h1nderen om Jaarluks blJ de begrooting een ander bedrag als 
hngonverlunderd.t l t t t ll oe age vas e s e en. 

HOOFDSTUK XXIX. 

OVER DE DISTRICTEN EN WIJKEN. 

De verscheidene 1.-De Oranjevrijstaat is verdeeld in de navolgende dis-
districten. tricten :-

Bethlehem 
Bethulie, 
Bloemfontein, 
Boshof, 
Caledonrivier, 
Fauresmith, 
Ficksburg, 
Harrismith, 
Heilbron, 
Hoopstad, 

Jacobsdal, 
Kroonstad, 
Ladybrandr 
Moroka, 
Philippolisr 
Rouxville, 
Vrede, 
Wepener, 
Win burg, 

Verdeeling in 2.-De districten in den Oranjevrijstaat zijn verdeeld 1n 
wijken. de na volgende wijken :-

(A). Bethlehem, i~ de wijken Wittebergen, ~fidden-Lieben
bergsvlei. 

(B). Bethulie, in de wijken Grootrivier, Bosjesspruit. 
(c). Bloemfontein, in de wijken Boven-Modderrivier, Mid

den-Modderrivier, Kaalspruit, Kafferrivier. 
(D). Boshof, in de wijken· Modderrivier, Middenveld. 
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(E). Caledonrivier, in de w~ken Slikspruit, Wilgeboom
spruit. 

(F). Fauresmith, in de w~ken Middenveld, Van-Z~lsspruit, 
Boven-Rietrivier, Midden- Riet- en Grootrivier. 

(G). Ficksburg, in de wijk Ficksburg. 
(H). Harrismith,· in de w~k Harrismith. 
(r). Heilbron, in de w~ken Vechtkop, Kromellenboog. 
(J). Hoopstad, in de w~ken Hoopstad, Onder-Vet- en 

V aalri vier. 
(rr). J acobsdal, in de w~k Onder-Rietrivier. 
(L). Kroonstad, in de w~ken Midden-V aJschrivier, Onder

V alschri vier, Onder-Rhenosterri vier. 
(M). Ladybrand, in de w~ken Ladybrand, Korannaberg. 
(N). Moroka, in geene. 
(o). Philippolis, in de w~ken Dwarsrivier, Knapzak:rivier. 
(P). Rouxville, in de w~ken Vechtkop, Onder-Caledonrivier. 
(Q). Vrede, in de w~ken Wilgerivier, Kliprivier. 
(R). Wepener, in de w~k Wepener. 
(s). Win burg, in de wijken Win burg, Taaiboschspruit, 

Zandrivier, Vetrivier, Onder-Witte bergen. 
3.-De grensl~nen der districten en w~ken worden vast- Grenslijn{n vast

gesteld door of van wege den Staatspresident, die dezelve ~te;.a b pro cia

tot algemeen naricht proclame~t, onderworp.@n aan w~zigi:n,g 
en bekrachtiging door den volksraad, in z~ne eerste jaar-
l~ksche gewone zitting volgende op de proclamatie. 

Veranderingen of w~zigingen in zoodanige grensl~nen 
worden op dezelfde w~ze geproclameerd en aan den volks
raad tot w~ziging of bekrachtiging voorgelegd als voorzegd. 

4.-De thans erk.ende districts- en w~ksl~nen bl~ven als Te{enwo?J!!:ge 

zulks bestaan tot dat dezelve volgens de voorschriften dezer ~~~~!~n~~n~J~~~ 
wet veranderd of gew~zigd worden. wijzigd. 

HOOFDSTUK XXX. 

OCCUPATIEWET. 

1.-De plaatsen in het grondgebied, hetwelk allin den Uitgav,e 

Oranjevr~staat is gehecht b~ proclamatie van den comman- plaatsd en ~ 
d l . k lk . oTer gron ... ant-generaa J. J. J. Fw we e proclamat!e door den Staat~ 
president, met advies en consent van den uitvoerenden raad, 
op 23 October 1865, en door den volksraad op 7 Februarl 
1866, is bekrachtigd, z~n om niet uitgegeven, onder de hieriJ¥t 
te vermelden voorwaarden. 

2.-Elke plaats moet door dengen~, aan wien dezelve BeW!Oniri~ 
toegekend werd, in persoon worden bewoond. 

3.-Ieder, aan wien eene plaats wordt toegekend, moet lfoerusting. 

daarop te allen t~de voo:rzien z~n van een rijpaard, zadel, 
to om, geweer, tweehonderd kogels, v~f pond kruid en v~f-
honderd dopjes of twaalf vuursteenen. 

van 
ver-
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Bereidheid tot 4.-Ieder eigenaar v. an e.ene P.1aats moet ten allen tiide, 
commandodienst. k 1 3 1d '-' voorzien van de toerust1ng, 1n arti ~e . verme , gereed zTin 

om zoodanigen burger- en commandod1enst te doen a1s ZTin 
ve1dcornet van hem vordert, of daartoe eenen a1dus toege
rusten, bekwamen en door den ve1dcornet goedgekeurden 
b1anken persoon a1s zijnen p1aatsvervanger stellen. 

Voorwaarden van 5.-Geen eigenaar mag zijne p1aats aan eene ander trans-
transport. porteeren, zonder bij het passeren van het transport een 

schrijfte1ijk bewijs over te 1eggen van den commandant, onder 
wien hij hehoort, dat er tegen zoodanig transport geene be
zwaren bestaan. 

Indien de commandant weigert een derge1ijk bewijs te 
geven, kan de eigenaar der plaats zich op den Staatspresi
dent beroepen. 

Nieuw _ ei<genaar 6.-Ieder nieuw eigenaar eener p1aats is onderworpen aan 
~~~r~~~rd~n. a an de stipte nakoming der voorwaarden, waaronder de p1aatsen 

oorspronke1ijk werden uitgegeven. 
Vervallen-verkla- 7.-Indien de eigenaar eener p1aats niet stipte1ijk en 
ring. voortdurend vo1doet aan de voorwaarden, vervat in artike1en 2 

tot en met 6 kan hij, bij bes1uit van den uitvoerenden raad, 
van zijn recht van eigendom op dezelve en van aile aanspraak 
op vergoeding wegens de daarop aangebrachte verbeteringen, 
worden vervallen verklaard. 

Oproeping van 8.-Zoodanige vervallen-verk1aring geschiedt niet, dan 
eigenaar. nadat de eigenaar door den gouverne~ents-secretaris schrif

te1ijk is opgeroepen om op eenen door den Staatspresident 
te bepa1en dag, in persoon of door eenen schrifte1ijk ge
machtigde, voor den uitvoerenden raad te verschijnen, ten 
einde in zijne be1angen te worden gehoord. 

Het staat hem vrij, indien hij zu1ks verkiest, zijne be-
1angen in geschrifte aan den uitvoerenden raad voor te 1eggen. 

Op nieuwu~geven 9.-Indien de eigenaar eener p1aats van zijn recht van 
van verbeurde · d d 11 · kl d d d 1 plaatsen. e1gen om aarop verva en IS ver aar , wor t eze ve op 

nieuw uitgegeven met inachtneming der vo1gende voorschriften. 
Kennisgevingvan 10.-De Staatspresident doet in de Gouvernements-Courant, 

vervallen- v-erkla- 1 d · d · d d b1 d 1 h'' · ht ring. a sme e 1n zoo an1ge an ere ag a en as lJ nutt1g ac , 

Toekenning. 

eene kennisgeving opnemen, waarbij hij a1 degenen die eene 
p1aats ver1angen te ontvangen, oproept, om zich daartoe 
binnen eenen door hem te bepa1en tijd in geschrifte bij den 
gouvernements-secretaris aan te me1den . 

.11.-De toekenning der p1aatsen geschiedt in de vo1gende 
orde:-

(A). Aan · b1anke personen, die gedurende den in het jaar 
1866 . gevoerde oor1og werkelijk burger- of commando
dienst deden; 

(B). Aan b1anke ingezetenen van den Staat, niet vallende 
in de termen van No. 1; 

(c). Aan aile b1anke personen zonder onderscheid niet 
vall en de in de term en van Nos. 1 en 2. 
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12 -Zii die aanspraak maken op plaatsen onder No 1 Bewijs. van com-
• tJ' • mandod1enst. 

van artikel 11 zenden met het schriftelijk aanzoek vermeld · 
in artikel 10 aan den gouvernements-secretaris eene schrifte
lijke verklaring ten bewijze dat zij burger- of commando
dienst gedaan hebben, geteekend door den krijgsofficier onder 
wien zij hebben gediend. 

13.-Zij, die aanspraak maken op plaatsen onder No. 2 ci~i~~ijs van domi

van artikel 11, voegen bij het schriftelijke aanzoek, vermeld 
in artikel 10 een schriftelijke verklaring van hunnen veld-
cornet ten bewijze, dat zij ingezetenen van den Staat zijn. 

14 -Zoodra mogeliik worden door den uitvoerenden raad Uitv~orendeRaad 
• tJ besch1kt over ver-

de plaatsen toegekend aan dengenen, die daarom aanzoek beurde plaatsen. 

gedaan hebben voor zoo ver zij er toe gerechtigd blijken te 
zijn, met inachtneming van de orde in artikel 11 vastgesteld. . .. 

15 D k · h' d h . d d d Verschun1ng van .- e toe enning gesc 1e t ec ter n1et, anna at oor belanghebbenden. 

den Staatspresident bij kennisgeving op dezelfde wijze, als in 
artikel 10 is bepaald, de aanzoekers zijn opgeroepen om op 
zekere door hem vast te stellen dagen, hetzij in persoon, hetzij 
door eenen schriftelijk gemachtigde, hetzij in geschrifte aan 
den uitvoerenden raad, hunne belangen voor te dragen zoo 
wei met betrekking tot de plaats welke zij boven andere ver-
kiezen, en de personen naast wie zij begeeren te wonen, als 
in eenig ander opzicht. 

HOOFDSTUK XXXI. 

OVER DEN CENSUS. 
1.-0p of voor den eersten dag van Februari, in het Kennisgeving te 

· H t' h d d 1 lk 1 dd t · geschieden van Jaar onzes eeren negen 1en on er za e an ros In aanstaande census 

dezen Staat kennisgevingen laten aanplakken binnen zijn 
district aan de verschillende hofzalen, en op zoodanige andere 
in het oog vallende plaatsen als hij mag goedvinden, waar-
door wordt bekend gesteld, dat van ieder eigenaar, bezitter, 
of inwoner van eenig landeigendom, erf, huis, of andere 
woning ~ alsook van elken opziener van eenige gevangenis, 
hospitaal, of instituut voor krankzinnigen, of van eenige 
kostschool of andere publieke inrichting of liefdadig gesticht, 
gevorderd wordt op eenen dag door den Staatspresident bij 
proclamatie in de Gouvernements-Courant te worden bepaald 
en te vallen tusschen den vijftienden Maart en vijftienden 
April, bereid te zijn als zoodanige opga ven te verschaffen 
als vereischt worden in de hieraan gehechte schedulen ge-
merkt A en B, aan de personen die overeenkomstig verdere 
bepalingen van dit hoofdstuk zullen worden aangesteld om 
dezelve in te winnen. De regeering zal ten dien einde vroeg-
tijdig elk en landdrost met zoodanige kennisgevingen, in groot 
formaat gedrukt, voorzien; en zal dezelve tevens, met zoo-
danige verdere inlichtin.gen als zij mag noodig achten, laten 
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publiceeren in alle nieuwsbladen die binnen dezen Staat wor
. den uitgegeven. 

Aanstelling van 2.-De Staatspresident zal op eenen dag voor den eer-
census-opnemers. sten Februari, negentien honderd, op aanbeveling van de 

landdrosten der verschillende districten van dezen Staat, door 
publieke kennisgeving in de Gouvernements-Courant, een of 
meer geschikte en vertrouwbare personen aanstellen om in 
elke wijk of municipaliteit census-opnemers ter zake van deze 
wet te zijn; mits echter, indien na de aanstelling van eenen 
census-opnemer, hij komt te overlijden, of te bedanken, of 
voor zijne taak onmachtig of onbevoegd te worden, en er 
niet genoegzame tijd is om eenen anderen persoon in diens 
plaats op voornoemde wijze aan te stellen, dat het dan de 
plicht zal zijn van den landdrost van het district voor het
welk zoodanige census-opnemer was aangesteld, eenen ge
schikten en vertronwbaren persoon aan te stellen om census
opnemer te zijn. 

Wieopgavenmoe- 3.-Elk eigenaar, bezitter, of inwoner van eenig land-
ten verscha:ffen. . d f h · f d · 1 k lk · e1gen om, er , u1s, o an ere won1ng, a soo ~ e opz1ener 

van eenige gevangenis, hospitaal, of instituut voor krnnk
zinnigen, of van eenige kostschool of andere publieke in
richting ofliefdadig gesticht, die binnen dezen Staat woonachtig 
is op den dag hierna te worden bepaald ( overeenkomstig he-• 
eerste artikel van dit hoofdstuk) voor het houden van den 
census, zal verplicht zijn de opgaven te verschaffen die ve:r
eischt worden overeenkomstig de hieraan gehechte schedule A, 

, en ook voor zooveel mogelijk overeenkomstig de hieraan ge-
hechte schedule B betreffende zich zelven en al de leden zijns 
huisgezins, en andere personen die bij hem wonen, en be
treffende alle person en, insluitende bezoekers en aankomelingen, 
hetzij blank of gekleurd, die met hem aan. huis hun Verblijf 
hebben gedurende den nacht die den aldus te bepalt'n dag 
onmiddelijk voorafgaat, en betreffende den grond doo:r hem 
bewoond en het hem toebehoorende vee binnen het diiltrict 
of de municipaliteit. W anneer het hoofd des huisgezins of 
der inrichting, als hiervoren omschreven, eene vrouwsperso6b 
is, dan zal zij onder dezelfde verplichtingen ter zake van dit 
hoofdstuk staan als een manspersoon. 

Plicht va-11 opne- 4.-De oensus-opnemers, op voornoemde wijze aange~ld, 
IJler v-an Census op 11 d d k t• h t 'k 1 d't den clag daarvoor zu en op en ag overeen oms 1g et eers e artl' e van 1 

bepaald. hoofdstuk bepaald voor het opnemen van den census, eenen 
aanvang maken met het ontvangen, of het opstellen, van op
ga ven in geschrifte van het getal der person en die binnen 
hunne respectieve districten waren op den nacht die aen 
ald us bepaalden dag onmiddelijk voorafging; en met . zich te 
vergewissen van de verschillende bijzonderheden gespecifi
ceerd in de bovengenoemde schedules; en zij ~-g.llen oonen 
afzond(3rlijken vorm gebruiken voor elke familie die oon ft.f-
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zonderlijk huis of woning of eigendom, of gedeelte van een 
huis of woning of eigendom bewoont. 

5.-Ten einde het aanvullen en verzamelen der voor- Verspreiding van 
b d . l lk l dd · vormen van ·Cen-noemde vormen te espoe 1gen za e an rost, ten m1nste sus.- census -op-

drie weken voor den dag bepaald als hiervoren gemeld on- n.emer nauwkeu-' nghe1d van opga-
.aangevulde vormen van schedules A en B, zooverre mogelijk i·en te verzekeren. 
door tusschenkomst der veldcornetten als anderszins, laten 
toedeelen aan elken inwoner van eenig huis en andere per-
sonen zoo als vermeld in het derde artikel van dit hoofdstuk, 
binnen zijn district, ten einde dat dezelve mogen aangevuld 
worden op den morgen van den dag bepaald voor den census, 
en aan den census-opnemer overhandigd worden wanneer 
aanvraag daarvoor gedaan wordt. 

Elke census-opnemer zal, voor dat hij den vorm aan
neemt, denzelven onderzoeken; en indien zij aangevuld zijn, 
zich verzekeren dat de aanvullingen duidelijk, volledig, lees
baar en juist zijn: en indien hij in deze opzichten niet ver
genoegd is, of indien de vorm niet aangevuld is, kan hij 
vorderen dat de vereischte opgave of eenig gedeelte daarvan 
hem zal verschaft worden. In ieder gevaJ, en voornamelijk 
waar de persoon die de opga ve moet geven een gekleurde 
in boor ling is, of iemand die de Hollandsche taal niet vol
komen machtig is, zal de census-opnemer zijn best moeten 
doen eene nauwkeurig.e opgave te bekomen. 

6.-Elk persoon die geen bepaald verblijf heeft of die o1~geven van a:f
afwezig is van zijn huis of woning op den nacht die den bij :~;1gen van hms, 
pi'oclamatie bepaalden dag voorafgaat, zal op dien dag of zoo 
spoedig mogelijk daa~na, verschijnen voor den landdrost van 
het district of den :veldcornet, resident vrederechter of census-
opnemer van de wijk waarin hij zich moge bevinden, en zal 
met behulp van dien landdrost of anderen beambte eene be-
hoorlijke opgave opmaken of doen opmaken; en zoodanige 
andere beambte zal dezelve aan den landdrost van zijn district 
bezorgen; en in geval een landdrost ~oodanige opgave ont-
vangt van eenen persoon die niet in zijn district woonachtig 

• is, zal hij dezelve bezorgen aan den landdrost van het district 
waarin zoodanige persoon gewoonlij-k zijn verblijf heeft. 

7.-Ten einde de landdro~ten en cenmlS-opnemers in staat Landdrosten en .. k . d .. Census- opnemers 
te stellen deze opgaven behoorl:gk te be omen, wor en z:g kunnen vrage..n 

't d h · d d' b' h doen om behoor-Illl s eze gemac t1g om aan personen 1e 1nnen unne lijke informatie te 
respectieve districten woonachtig zijn of verkeeren, in zoo- b~komen. 
verre het noodig is voor de doeleinden van dit hoofdstuk, 
zoodanige vragen betreffende henzelven, en het getal, familie-
betrekking, ouderdom, oorsprong, en stand of beroep van de 
peroonen die hunne huisgezinnen uitmaken, en betreffende de 
uitgestrektheid en oporengst van grond onder bebouwing en 
d~n aard en het aahtal van het voo in hun bezit, als de land-
drosten of ceilsns-op~mers in staat zullen stellen om de meer-
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genoemde schedules aan te vullen, en betreffende aile andere 
bijzonderheden, die noodig zijn om de schedules aan te vullen · 
en elk zulk persoon die weigert of nalatig is zoodanige vraa; 
te beantwoorden, of die 'moedwillig een verkeerd of valsch 
antwoord geeft, of verkeerde of valsche opgave opstelt, zal 
blootstaan om daarvoor voor het hof van den landdrost 
summier door den publieken vervolger vervolgd te worden, 
en terechtgesteld en beboet te worden met een bedrag van 
niet meer dan vijf pond en niet minder dan vijf shillings 
sterling met de kosten der procedure, naar goeddunken van 
den landdrost voor wien hij wordt terechtgesteld. 

Onaange_vu~de 8.-De onaangevulde vormen van opgave zullen door de 
-vormen, en (m.d1en · h f d · 
noodig) b\izondere regeenng aan de landdrosten verse a t wor en; van w1en de 
voorschriften ~oe- census-opnemers de door hen benoodigde vormen zullen verten door Regeenng 
aan Census-opne- krijgen. Indien noodig, zal de regeering aan de census-op-
:Ci~:ft':'orden ver- nemers bijzondere voorschriften ter nauwkeurige betrachting 

hunner plichten of andere inlichtingen mogen bestellen. 

Census-o;pnemers 9.-Elke census-opnemer zal binnen eene maand na d~n 
opgaveniteverzen- · d d 
den. voormelden door proclamat1e bepaalden ag, e opgaven door 

hem ontvangen of opgesteld en geteekend-, aan den landdrost 
van het district waarin hij de opgaven opnam, verzenden. 

Stratbepalingvoor 10.-Elke census-opnemer die moedwillig nalatig is in 
verzuim ofmisdrijt h · · 
van Census-opne- et vernchten van datgene dat van hem door de bepahngen 
mer. van dit hoofdstuk vereischt wordt; of die will ens en wetens 

eenige onware opgave opstelt, zal blootstaan om daarvoor 
voor het hof van den landdrost summier door den publieken 
vervolger te worden terechtgesteld, en beboet te worden met 
een bedrag van niet meer dan twintig pond en niet min
der dan tien pond sterling met kosten der proced.ure, naar 
goedvinden van den landdrost voor wien hij wordt terecht
gesteld. 

Pliiehten vanLand- 11.-De landdrosten zullen op ontvangst der verschillende 
drosten na on t- .. 
vangst van opga- opgaven van de census-opnemers dadel1Jk aanvangen dezelve 
ven.. te onderzoeken en zich te verzekeren dat geen deel hunner 

districten overgeslagen is; en wanneer zij dezelve volledig 
vinden, zullen zij dezelve binnen veertien dagen na ontvangst 
daarvan naar het kantoor van den gouvernements-secretaris 
verzenden. 

Aanvu~ling van 12.-In geval dat eenige opgave gebrekkig of onvolledig 
0nvolled1ge opga- .. 
liten. gevonden wordt door eenen landdrost, dan zal hu van den 

census-opnemer die dezelve naar hem verzonden heeft, vor
deren dezelve aan te vullen ; of indien hij het raadzaam 
oordeelt, eenen anderen persoon aanstellen om zulks te doen. 

Algemeene staa-t 13.-De Staatspresident wordt gemachtigd geschikte en 
!e~rdPe~av0;11g~~vertrouwbare personen aan te stellen om al de aan den gou
maakt. vernements-secretaris verzondene opgaven te verzamelen en 

in orde te s<Bhikken; en onder toezicht van den gouvernements-
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secretaris zal ~en algemeene staat daarvan worden opgemaakt 
op de wijze en in den vorm door den Staatspresident goed
gekeurd. 

14.-Elk tiende jaar van af het jaar negentien honderd .Ee~ Census alle 
zal een~ dergelijke census worden bewerkstelligd; en zal de tlen .Jaren. 

Staatspresident de macht hebben om, met inachtneming van 
zoodanige veranderingen als de omstandigheden zullen ver-
eischen, ten dien einde voorzieningen te maken overeenkom-
stig de bepalingen van dit hoofdstuk. 

'\ 
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SCHEDULE B. 
CENSUS-OPG.A VE, 1900. 

District .................................. .. Wijk ................................ .. No ............... . 

Naam van 't Land-;Eigendom (indian eenige) 
en E1genaar. 

VEE. 

Paarden ... 
Ezels en Muilen 
Hoornvee.-Trekbeesten 

, .Andere 
Scha pen.-Kaa psche 

, Merinos 
Bokken.-.Angora ... 

Andere 
Varkens ... 
Vogelstruizen 

LAND ONDER BEBOUWING. 

Geheele uitgestrektheid van Grond 
Aantal Morgen bebouwd, t.w. . .. 
Koorn .. . 
Haver .. . 
Garst ... 
Rog ... 
Mielies ... 
Tabak... ... ... ... 
Erwten, Boonen, Lenzen 
Aardappelen, Groenten ... 
Boomgaarden 
Wijngaarden... .. . . .. 

Getal Stokken 

OPBRENGST. 

Koorn (Mudden) 
Haver ... . .. 
Garst .. . 
Rog ... . .. 
Havergerven .. . 
Mielies ... ... . .. 
Erwten, Boonen, Lenzen 
.Aardappelen... ... . .. 
Tabak, 100 lb. . .. 
G~?roogde Vruchten 
V\i lJn ... 
Brandewijn 
Wol ... 
Diamanten 
Steenkolen 
Yellen... ... . .. 
Vogelstruisveeren 

.Aantal 

A an tal Morgen op 
1 Fe bruari 1900. 

1900. 

Bedra~ gezaaid in 1900. 
(m mudden.) 

Opbrengst van 't land in J;let jaar eindigende 
op 1 Februan 1900. 
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HOOFDSTUK XXXII. 

OVER DE REGISTRATIE VAN GEBOORTEN. 

Aanleggen van 1.-0p het registratiekantoor te Bloemfontein zal een 
b~~~tt:~. van ge- openbaar register worden aangelegd, waarin ten behoeve van 

alle blanken welke zulks mochten verlangen, door den regis
trateur van acten, op aangifte der ouders of naaste familie
betrekkingen, onder vorm als door den registrateur zal worden 
voorgeschreven, kunnen worden ingeschreven, de geboorten 
van blanke kinderen, hetzij in of buiten huwelijk verwekt. 

Inhoud van re- 2.-Dat register zal moeten inhouden de datu1n en plaats 
gist61!-. van geboorte, tot welk geslacht zoodanig kind behoort, de namen 

van hetzelve, de namen der ouders, en indien onecht aileen die 
der moeder, of zoo de vader daartoe aanzoek doet, ook diens 
naam, de woonplaats der ouders, hun beroep en indien zij· tot 
eenig kerkgenootschap behooren, tot welk, en indien het kind 
reeds gedoopt is, dan waar en zooveel mogelijk wanneer. 

Hoe aangifte van 3.-De aangifte geschiedt bij wijze van verklaringen in 
geboortenmoetge- . 
schieden. duplo opgemaakt en voor den landdrost of een1g vrederechter 

afgelegd, en moet inhouden de beschrijving van het te regis
treeren kind, als in het voorgaande artikel omschreven. 

~ewaring en be- 4.-De verklaringen in duplo als in artikel 3 vermeld 
hlA~!~:~h~v:~c:;~ moeten bij den registrateur van acten te Bloemfontein worden 
gistratie. ingeleverd, die een derzelve in zijn protocol zal bewaren, en 

het duplicaat met vermelding van registratie, datum en aan
wijzing van folio en register onder zijn handteekening en 
zegel aan den persoon, die de verklaring bij hem inlevert, 
teruggeven. Zoodanige duplicaat-verklaringen zullen voor de 
gerechtshoven van dezen Staat als bewijs in rechten van de 
daarinvermelde feiten moeten worden aangenomen. 

Betaling voor re- 5.-Voor deze registratie zal de registrateur van acten 
gistratie. genieten, ten behoeve van den Staat, vijf shillings. 

HOOFDSTUK XXXIII. 

WET TOT TEGENGAAN VAN DE INt;TROOMING VAN 
AZIATISCHE KLEURLINGEN, EN TOT VERWIJDERING 

VAN BLANKE MISDADIGERS VAN ELDERS IN 
DEZEN STAAT KOMENDE 

AFDEELING I. 

Aziatische Ideur- 1.-Geen Arabier, Chinees, Koelie of andere Aziatische 
~ing verboden zich kleurling zal zich metter woon in dezen Staat kunnen vestigen 
m den Staa,t te ' 
vest~gen zonder of alhier voor langer dan twee maanden kunnen vertoeven, 
verlof. zonder vooraf verlof van den Staatspresident te hebben ver-

kregen. 
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2.--Eenig kleurling als voormeld die begeerig is zoodanig App.licat~e v!l'n 

f k " l • h b'' d l dd h d' ' verlof Offi ZlCh h1er verlo te ver rugen, za ZlC lJ en an rost van et lStnct te vestigen ver-

alwaar hij van meening is zich met ter woon te vestigen, eischt. 

moeten begeven, en aldaar aanzoek doen ten einde als in-
woner van den Staat te worden toegelaten. De vorm dezer 
applicatie zal zijn overeenkomstig schedule A, aan dit hoofd-
stuk gevoegd. 

3.-De landdrost, bij wien zulk aanzoek gedaan is, zal Kennisgevingvan 

verplicht ziin daarvan op kosten van den aanzoeker in de applic_atie en gele-
'-' ' . '· genhmd voor ob-

Gouvernements-Courant kenn1s te geven, en een afschnft van jecties. 

de kennisgeving aan de deur van het landdrostkantoor te 
hechten, en tevens daarbij bekend maken dat eenige objectien 
daartegen binnen een termijn van dertig dagen na publicatie 
der kennisgeving bij hem zullen moeten worden ingebracht. 

4.-Na verloop van voornoemd tijdperk van dertig dagen Kopien vana1Jpli

zal de landdrost gecertificeerde kopien van de in artikel 2 catien, enz.,. aan 
. . . . . .. Staatspres1dent 

vermelde apphcat1e en van de 1n art1kel 8 vermelde beeed1gde verzonden· te wor-

verklaring naar den Staatspresident zenden, te zamen met de den. 

objectien die tegen de applicatie mogen worden ingebracht, 
alsmede zijn rapport dienaangaande, en zal verder zijn ge-
hoJiden de oorspronkelijke applicatie en beeedigde verklaring 
op zijn kantoor te bewaren. Ook zal hij eene lijst moeten 
aanhouden van de namen van diegenen aan wien verlof, in 
termen van dit hoofdstuk, mocht worden verleend. 

5.-Het zal den Staatspresident vrijstaan, naar bevind Handeling van 

van zaken de applicatie voormeld toe te staan of te weigeren Staatspresiclellt 
' 'daarop. 

of eene commissie aan te stellen om dienaangaande onderzoek 
te doen, welke commissie zal bestaan uit den landdrost van 
het district en twee door den Staatspresident te benoemen 
personen. 

6.-Deze commissie zal verplicht zijn zoo spoedig mogelijk Aangestelde nom

onderzoek te doen en onmiddelijk aan den Staatspresident missiemoetomlel'-

t d·' d b 1· 1 zoek doen. e rapporteeren, 1e an es 1ssen za . 
7.-Geen kleurling, als in de voorgaande artikels vermeld, Registratie van 

noch diens rechtverkrijgenden, zullen onder eenige omstandig- ~i~~~eo~~e~~1~~}~~~ 
hedeh het recht hebben om vast eigendom in dezen Staat ten verboden. "" 

zijnen name geregistreerd te krijgen. 
8.-Aan geen kleu.rling, als ir: de voorgaande arpikels Zij mogen geen 

vermeld, zal onder een1ge omstand1gheden door den Staats- h~ndelsb_~zi~_heid 
'd ··h ·a d · h · ·a S t ofboerdenJdruven. pres1 ent vru e1 gegeven wor en z1c . 1nJ ezen taat e 

vestigen ten einde handelsbezigheid of bo.erderij te doen of te 
drijven, hetzij direct of indirect. 

En zal ieder aanzoeker, alvorens hij verlof kan krijgen 
om zich met ter woon in dezen Staat te vestigen eerst eene 
beeedigde verklaring bij den landdrost, bij wien hij aanzoek 
doet, moeten afleggen en onderteekenen, waarin hij verklaart 
dat hij noch direct of indirect handelsbezigheid of boerderij 
in dezen Staat zal doen of drijven. 
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En ieder zoodanige kleurling, die eenig ander bedrijf of 
nering uitoefent dan waartoe hij verlof heeft verkregen, zal 
onderhevig zijn aan de boete of straffe in het volgend artikel 
bepaald. 

stratbepalingen 9.-Eenig kleurling, als in voorgaande artikels vermeld 
~i~~.ens overtre- die zich in dezen Staat met ter woon gevestigd heeft, zonde; 

het vereischte verlof te hebben verkregen, of die in dezen 
Staat gevonden mocht worden in strijd met de bepalingen 
dezer wet , zal onder hevig zijn voor de eerste overtreding 
aan eene boete niet te boven gaande vijf-en-twintig pond 
sterling of bij ge breke van betaling aan gevangenisstraf, met 
of zonder harden arbeid, voor een tijdperk niet te hoven 
gaande drie maanden, en voor volgende overtredingen zullen 
de boete en straf telkens worden verdubbeld. Alle overtre
dingen dezer wet zullen vallen onder de jurisdictie van het 
landdrosthof. 

Rechtenvankleur- 10.-Aan ieder kleurling, als hiervoren vermeld, zich in 
lingenzichreedsin d st' t b . d d t d t . k. t d d den Staat bevin- ezen aa ev1n en e oen eze we 1n wer rng ra , wer 
dende. een tijdperk van twaalf maanden verleend, eindigende op den 

elfden dag van September 1891, waarin hij zich, invoege als 
bij artikel 2 bepaald, naar den landdrost zou moeten begeven, 
zullende hij, indien hij, na verloop van de voormelde twaalf 
maanden, nog in dezen Staat mocht gevonden worden zonder 
het vereischte verlof te hebben ontvangen, onderhevig zijn aan 
de strafbepalingen vermeld in het voorgaand artikel 9; zullende 
kleurlingen onder artikel 1 van dit hoofdstuk genoemd, die 
reeds onder de bepalingen van de vroeger bestaande wetten 
in dezen Staat zijn toegelaten, alle rechten blijven behouden, 
hen onder die wetten verleend. 

Bewijslastvan ver- 11.-In alle rechterlijke onderzoeken tegen eenigen kleur
~i!;.erustop kleur-ling als voormeld, wegens overtreding der bepalingen van 

dit hoofdstuk, zal zoodanige kleurling beschouwd worden 
geen verlof van den Staatspresident te hebben, tenzij hij bij 
het verhoor der zaak zoodanig verlof zal vertoonen, of an
ders genoegzaam bewijs zal leveren dat hij behoorlijk verlof 
heeft verkregen. 

pitzonderin~ op- 12.--:-Ni~ts in dit h~ofdstuk vervat zal beschou~d worden 
ziChtensl\<Ialalers. als geld1g zunde op de 1ngezetenen der Kaapkolon1e bekend 

onder den naam van Malaiers of Slamschen. 

AFDEELING II. 

Middelen ter ver- 13.-Indien het ter kennis van het uitvoerend gezag 
wijd_ering van mis- komt dat eenig blank persoon die zich in dit land gevestigd dad1gers van el- ' ' 
ders. heeft maar nog niet de voorrechten van een burger heeft ver-

kregen, aan eene grove misdaad elders is schuldig bevonden, 
zal het aan den Staatspresident vrijstaan aan den publieken 
vervolger te gelasten zoodanig persoon aan te schrijven om 
reden~n te geven waarom hij niet uit den Staat zal worden 
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verwijderd. En indien hij binneD. eene maand na ontvangst 
van zoodanige aanschrijving niet ter voldoening van den 
Staatspresident bewijst, dat hij niet aan zoodanige misdaad 
werd schuldig verklaard, zal de Staatspresident kunnen be-
velen, dat hij zich binnen een daartoe te bepalen tijd zal 
hebben te verwijderen, en bij gebreke daarvan hem kunnen 
doen verwijderen. 

14.-Een persoon, die, overeenkomstig de bepalingen van st af voor over-
het vorig artikel, uit den Staat zich heeft verwijderd of daar- tred~rs. . 

uit verwijderd is, terugkomende, zal worden gestraft met een 
geld-boete niet te boven gaande de som van een honderd 
pond sterling, bij wanbetaling te vervangen door eene ge
vangenisstraf met harden ar beid geen drie maanden te 
boven gaande, terwijl hij bovendien uit den Staat zal worden 
verwijderd, na het ondergaan zijner straf. 

15.-W aar in dit hoofdstuk van kleurlingen of personen Beide seksen be
wordt gesproken zal daaronder verstaan worden, zoowel het ~oeld ~,oor "kleur-

mannelijk als het vrouwelijk geslacht. lmgen. 

Te 

SCHEDULE A. 
District .............. . 

A. N aam van applicant .............................. · ............... . 
B. Geboorte plaats .................................................. . 
c. Ottderdom ........................................................ . 
D. N ationaliteit ..................................................... . 
E. Laatste verblijfplaats ............................................ . 
F. Tijdperk van verblijf aldaar ............................... .. 
G. Naam van laatsten dienstheer ............................ .. 
H. Werk onder hem gedaan ...................................... . 
I. W erk dat men voornemens is in dezen Staat te 

doen ................................................................. . 
N aamteekening van persoon 

Voor mij, 

den 

SCHEDULE B. 

BEEEDIGDE VERKLARING. 

Landdrost. 
18 

Ik , tijdelijk te , verklaar onder eede 
dat ik van voornemen ben mij in den Oranjevrijstaat met ter 
woon te vestigen als , en dat ik geene handelsbezig
heid of boerderij in dezen Staat, hetzij direct of indirect, zal 
doen of drijven, of laten doen of drijven. 

V erklaard te , op heden den 
Voor mij, 

Landdrost te 
R 
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HOOFDS1,UK XXXIV. 

TER BEPALING DER RECHTEN VAN KLEURLINGEN 
TEN OPZICHTE VAN VASTGOED.* 

AFDEELING I.-KLEURLINGEN IN RET ALGEMEEN. 

Welkekleurlingen 1.-Kleurlingen, welke voortgesproten zijn uit een wettig 
b::rft0e~~ kunnen huwelijk van een blanken vader en kleurling moeder, of kleur

ling vader en blanke moeder, hebben het recht vaste eigen
dommen te koopen en te verkoopen, en op hunnen naam 
getransporteerd en geregistreerd te bekomen, mits zij binnen 
den Staat wonen. 

Bastaards kunnen 2.-Die kleurlingen, gewoonlijk genaamd "bastaards", welke 
onder zekerevoor- gedurende viif J·aren in den Staat hebben gewoond en eenig 
waarden vastgoed . tJ • • ' 

bekomen. ambacht u1toefenen, en geene onderdanen zun van eenig na-
turellen-opperhoofd, kunnen erven en gebouwen op de dorpen 
in eigendom geregistreerd krijgen, mits zij van den landdrost 
van het district hunner woning, en van minstens vijf respec
tabele burgers, zelve grondbezitters zijnde, certificaten van 
goed burgerlijk en zedelijk gedrag ten genoegen van den Staats
president overleggen. 

Kinderen van 3.-De kinderen van kleurlingen, die reeds vaste eigen-
kleurlingen kun- dommen bezitten of nog verkrijgen zullen overeenkomstig 
nenvastgoed . ' .. b . . 
erven. deze bepahngen, ZlJn evoegd d1e e1gendommen van hunne 

ouders te erven en op hunnen naam te doen registreeren. 
V\it hoofden van 4.-Een kleurling, vast eigendom bezittende, onder deze 

huisgezinnen toe- bepalingen zal niet gerechtigd ziin meer dan viif hoofden 
gelaten op plaat- . ' . . tJ •• tJ 

s.en van kleur- van hulsgezlnnen van kleurhngen op zune plaats te houden. 
Imgen. V oor ieder hoofd van een huisgezin dat hij meer dan vijf op 

zijne plaats heeft wonen, zal hij verbeuren eene boete van 
tien pond sterling, en verplicht zijn de zoodanigen zijne plaats 
te do en ruimen. ** 

Uitleg van voor- 5.-0nder hoofden van huisgezinnen, als in artikel 4 ver-
gaand artikel. meld, worden niet bedoeld te behooren de ongehuwde kinde- · 

ren van den eigenaar. 
K 1 e u r 1 in g en 6.-Kleurlingen, niet vallende onder de term en van ar-

a.n<lel'szins onbe- tikels 1 2 en 3 hebben geen recht onroerende goederen te 
voegd vastgoed te ' ' .. 
uekomen. koopen, op hunnen naam getransporteerd te krugen, of te 

huren. 
Transpo.rtacten en 7.-Aan ~e transportacten aan kleurlin.gen t: passeeren, 
gron<l~neven van of de grondbneven aan hen te worden u1tgere1kt zal een 
kleurlmgen. ' 

afschrift van de bepalingen van deze afdeeling van dit hoofd-
stnk worden gehecht. 

Hoe verklaringen 8.-De verklaringen van verkooper en kooper, van koopen 
v:.tn kooper en ver- onder deze bepalingen moeten immer door hen in persoon 
kooper worden af- ' 
gelegd. voor den landdrost van het district worden afgelegd, opdat 

* Zie ook Artikel 7 van het voorgaand Hoofdstuk (XXXIII.) 
** Vergel~jk Artikels 20 en 22 van Hoofdstuk CXXXIII (De wet tot tegengaan 

van Yeedieverij, Landlooperij en Verzamelingen van Kleurlingen). 
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die am btenaar zich kan overtuigen van den persoon zonder 
door namen te worden misleid. 

9.-Ieder persoon die onroerend goed aan een kleurling Verkoop van vast-
k t f h t lk l d b l . · t goed aan kleurlin-ver oop o ver uur , we e vo gens eze epa 1ngen nw gen verboden. 

gerechtigd is geregistreerd transport daarvan te ontvangen, 
zal onderworpen zijn aan eene boete van een honderd pond 
sterling, met· nietigverklaring van zoodanig koop- of huur-
contract. 

10.--Kleurlingen, die volgens deze bepalingen rechten Kleurlingen clio 
· d k .. d d f 1 d vastgoed bezitten van e1gen om ver rlJgen op onroeren e goe eren, o a ree s onderworpen aan 

bezitten, zullen nimmer als burgers worden beschouwd, maar commandoclienst. 
zullen even als de burgers dienstplichtig zijn, of goederen tot 
commandodienst moeten verscha:ffen, wanneer wettiglijk door 
bevoegde personen daartoe gerequireerd.* 

AFDEELING II. 

BI.JZONDERE BEPALINGEN VOOR RET DISTRICT MOROKA. 
11.-De bovengaande bepalingen, aangaande het eigen- Bov~ngaande be

domsrecht van kleurlingen, blijven van kracht in het district Er~~htl~l eaistric~ 
Moroka, behalve in zooverre als door de volgende artikelen Moroka. 
anders wordt bepaald. 

12.-Ieder kleurling grondeigenaar, wiens grondrecht ge- Beperkt recht van 
waarborgd werd bij de proclamatie der annexa tie van het r~~~~1~1::n grond 
voormalig Barolong grondgebied, thans district Moroka, zal 
het recht hebben zoodanige grondrechten te verkoopen of af 
te staan,-dat wil zeggen, aan ouders, kinderen of hunne 
afstammelingen, broeders en zusters, alles voor zoo ver die 
inwoners van genoemd Barolong grondgebied waren tijdens 
de genoemde annexatie. 

13.-Zulke verkoop of vervreemding zal gedaan worden Verkoop hoe ge
volgens de wetten en bepalingen dienaangaande in zwang, regeld. 
behalve in zooverre als hiernader anders wordt bepaald. 

14.-Het woord "kinderen", in artikel 12 gebezigd, be- Uitleg van "kin-
. D deren" "broeders" teekent zoons of dochters van hun e1gen vader. e woorden en "z~sters." 

1'broeders" en "zusters" in dat artikel beteekenen kinderen 
van denzelfden vader.** 

15.-V oordat zoodanige koop wordt gesloten, zal de ver- Bewijs van bloecl-
k d l dd h d . · k · t verwantschap van ooper aan en an rost van et 1stnct ~ennis moe en kooper vereischt . 
.geven, en bewijs moeten leveren ten genoegen van den land-
drost, door beeedigde verklaringen als anderszins, dat de per-
:soon aan wien hij voornemens is te verkoopen een zijner 
bloedverwanten is, zooals bij artikel 12 wordt aangeduid. 

16.-Zoodra het bewijs als bij artikel 15 bepaald inge- Scluift?lijke toe-
1 d · 1 d 1 dd h d · · .. t · stem m 1 n g v a n ever 1s, za e an rost van et 1stnct ZlJne toes emm1ng Lancl<lrosttehech-
in geschrifte g:even, welke toestemming aan de transportacte tenta atn 'r ran s-.__, por ac e. 
:zal gehecht worden. 

* Zie Art.ikel 27 enz. van Hoofdstuk XI1 (De Krijgs- en Commandowet). 
** Over cle rechten van ldnderen van Barolong inboorlingen zie ook Artikel4 

wan Hoofdstuk LVI (Over de Liquidatie on Distributie van Barolong Boedels). 
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HOOFDSTUK XXXV. 

OVER HET APPRENTIOEEREN VAN KLEURLINGEN
KINDEREN. 

Macht nn Land- 1.-De landdrosten van de differente districten in de zen 
~~~~tsn~m in te Staat zullen geautoriseerd en gerechtigd zijn, om alle kinderen 

van kleurlingen, minderjarig zijnde, die op eene wettige wijze 
znllen kunnen of mogen worden ingeboekt of geapprenticeerd 
bij de burgers van dezen Staat, zoodanig te apprenticeeren 
en in te boeken; de jongens totdat zij den ouderdom van 
een-en-twintig, en de 1neisjes totdat zij den ouderdom van 
achttien jaren zullen hebben bereikt, om in eenig ambacht, 
handwerk of nering te worden opgevoed en gebezigd. 

Ouderdom,indien 2.-In elk aeval van inboeking·of vernieuwing van eenig 
onzeker, moot ge- b . . 
':lchat worden. contract van appr~ntweschap, wanneer de ouderdom van het 

kind niet 1net zekerheid van de ouders zal zijn vernomen of 
kunnen vernomen worden, zal de landdrost het recht hebben 
twee onpartijdige mannen daartoe in te zweren, en door hen 
onder hunnen eed te doen verklaren welken ouderdom zij 
zulk kind gelooven te hebben bereikt, en in geval van ver
schil zal de landdrost beslissen. 

Bepaling 0 v e r 3.-Alle kinderen van kleurlingen thans bij de ingezetenen 
reeds ingebookten. van dezen Staat woonachtig, en die op eene wijze zullen be-

kOlnen zijn welke aan den landdrost zal blijken ter goeder 
trouw en zonder geweld, bedrog of eenige andere onbetame
lijke wijze te zijn bekomen, mogen door hem worden geboekt 
en geapprenticeerd als voormeld; doch onder voorwaarde,. dat 
wanneer een of meer der ouders van zoodanig kind of kinderen 
zullen worden ontdekt, en aanspraak maken, of verlangen 
zulk kind of kinderen terug te bekomen, de landdrost het 
recht zal hebben het contract van apprenticeschap te ver
nietigen, en te bevelen, dat zulk kind of kinderen aan zoo
danigen onder of ouders worde teruggegeven, mits dat het kind 
voor den landdrost verklaart gewillig en begeerig te zijn naar 
zijne of hare onders terug te gaan, en mits het blijken zal 
dat zulk kind niet met vrijwillige toestemming van zijnen of 
haren onder of ouders zal zijn afgestaan of geapprenticeercl. 

Inhoeking v n n 4.-De landdrosten zullen gerechtigd zijn eenig kind of 
L;,~:~1~\ i~1Jer~1~. r- kinderen van klenr ling en binnen dezen Staat, als wees of 

weezen, en onverzorgd, of als door de ouders verlaten ge
worden, of anders met toestenuning van de ouders, in te 
boeken en te apprenticeeren, zoo als bij artikel 1 hiervoren is 
bepaald; hetzij met of zonder loon of onder zoodanige voor
waarden als door den meester of meesteres met de ouders, 
of een wees zijnde, met den landdrost, zullen zijn overeenge
kOlnen, welke voorwaarden niet in deze wet zijn voorzien. 
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5.-De vorm en inhoud van het contract zal door den vorm en inl10ud 
Staatspresident worden gegeven, en zal wei bijzonderlijk van contract. 
moeten inhouden~ dat de meester of meesteres bij wie zulk 
kind zal zijn ingeboekt of geapprenticeerd, gehouden zal zijn, 
behalve het gestipuleerde handwerk of beroep waarin onder-
wijs gegeven zal worden, zulk kind ook in de leer van het 
gereformeerde christelijke geloof te onderwijzen of te laten 
onderwijzen. 

6.-In geval van mishandeling of. het niet nakomen van Straf. voor mis

de voorwaarden van het contract van apprenticeschap door handehng, em:. 
den meester of de meesteres, zal de Ianddrost of het hof van 
landdrost en heemraaden, of ander hooger gerechtshof, op 
behoorlijk bewijs gerechtigd zijn, behalve zulke boeten of 
straffen die zij znllen goedvinden op den overtreder te leggen, 
naar den aard der overtreding, het voormeld contract te 
vernietigen. 

7.-Ret zal aan den landdrost vrijstaan om eenig kind Bepaling over 
of kinderen, inboorling of kleurling zijnde, die buiten dezen kinderen bu~ten 
S . k d . . l"k den Staat mgetaat op . gezag v_an een1ge er ~en e regeenng wett1g :u ~ voor boekt. 
een der burgers van zoodanige regeering op dien tijd een 
bona fide inwoner zijnde, mogen zijn geboekt of geappren-
ticeerd, en waarvan het apprenticeschap aan hen zal zijn 
vertoond, in de dienst van zoodanigeu meester of meesteres 
te laten, en het contract als gezien te endosseeren; mits zulk 
contract of verbintenis niet tegenstrijdig zij met eenige der 
bepalingen in deze wet gemaakt, anders zal eene nieuwe 
verbintenis door den landdrost mogen worden uitgemaakt. 

8.-Geen contract van apprenticeschap zal aan iemand overmaken van 
anders mogen worden overgemaakt, om welke redenen ook, contractverbouen. 
maar zal in zulk geval worden beschouwd als verbroken en 
te niet gedaan;. echter zal, in geval van het overlijden van 
den meester, het contract van kracht blijven ten faveure van 
zijne weduwe .o( d.~n man met wien zij mocht hertrouwen. 

9.-De la~ddrost zal niet vermogen eenig kind van eenen Inboeking van 
kleurling in te boeken of te apprenticeeren bij, of aan eenig ~~:r~ltetilinile~e~ 
persoon, dat ;ria het,passeeren van deze wet op eene onwettige verboden. 
wijze ·binnen dezen Staat zal zijn ingevoerd, hetzij door den 
·persoon zelve, bij wien · zulk kind zal gevonden worden, of 
door iemand anQ_ers, en aaii hem, hetzij voor of zonder eenige 
waarde of geldelijke · oonsideratie afgestaan, maar gehouden 
z\jn zulk kind of 'kinderen van · zulken persoon of person en 
· te ontnemen, en bij ·iemand anders te bested en, totdat zij 
aan hunne ouders of vrienden kunnen worden teruggegeven; 
-en zulke overtreders zullen daarEmboven door boete of ge- · 
·vangenis, ·of beiden··mogen worden ·gestraft, naar omstandig
·heden· der·· zaak; zoo als eenig competent gerechtshof in·zijne 
discretie zal viti den • noodig te zijn. · · 
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Uitlegvan termen. 10.-In de 1neening van deze wet zal worden verstaan 
dat het enkelvoudige getal ook het meervoudige zal- insluiten: 
en dat waar in het mannelijke geslacht gesproken wordt, 
ook het vrouwelijke zal zijn ingesloten, wanneer zulks noodig 
zijn mocht, om kracht te geven aan den zin en de meening 
van deze wet. 

HOOFDSTUK XXXVI. 

OVER HET VOLK VAN PAULUS MOPELI. 

Mopeli en volk 1.-Kapitein Paulus Mopeli met zijn volk, met inbegrip 
onderdanen v e r- d d h · k · · .. d d d 0 · klaard. er on er oor1ge a p1tmns, ZlJn on er an en van en ranJe-

vrijstaat. 
Commanda.nt; 2.-De ambtenaar welke onder het volk van Paulus 

machten en phch- ' . . . 
ten. Mop eli in het grondgeb1ed van W 1tz1eshoek, als aan dezen 

afgegeven, ter bewoning door hem en zijn volk, wordt ge
plaatst, zal den titel van commandant dragen en met de macht 
van landdrost bekleed zijn, uitgezonderd waar ten aanzien van 
die macht bijzondere voorzieningen worden gemaakt ; en hij 
zal verplicht zijn binnen dat grondgebied te wonen. 

C:imineel_pr.ac~ijk 3.-De crimineele wetten van den OranJ'evriistaat zullen 
b1nnen W1tz1es- h · .. d vfb l' 
hoek. op en van toepass1ng ZlJn, voor zoo ver e stra epa n1gen 

daarin zijn opgegeven en overeenkomstig het gebruik kunnen 
worden ten uitvoer gebracht. In misdaden welke volgens 
de wetten van den Staat met den dood strafbaar zijn, en ten 
aanzien van welke de toe passing. dier straf niet in onbruik 
is geraakt, wordt een voorloopig onderzoek gehouden en aan 
den Staatsprocureur opgezonden, wanneer zijne instructien 
daaromtrent zullen moeten worden opgevolgd. De kapitein 
Paulus Mopeli zal echter verplicht zijn, om, wanneer door 
den commandant daartoe bevolen, de beschuldigden en de 
getuigen voor de beschuldiging en verdediging in eenige zaak 
voor het hof te doen verschijnen, in plaats van door dag
vaardingen daartoe verplicht te worden. 

Civiele practijk. 4.-Kwestien van civielen aard kunnen in de eerste in-
stantie voor Paulus Mopeli en zijn raad worden gebracht, die 
dan daaromtrent beslissen zullen; partijen, die met hunne 
uitspraak ontevreden zijn, zullen het recht hebben zich daar
over bij den commandant te beklagen, die alsdan de zaak op 
nieuw zal hooren, en dan als een hof van billijkheid daarover 
zal beslissen, met dien verstande nochtans, dat Paulus Mopeli 
en raad in geen geval lijfstraffelijke uitspraken van toepassing 
zullen mogen maken. 

Commandodienst. 5.-Kapitein Paulus Mopeli zal te eeniger tijd verplicht 
zijn, wanneer daartoe aangevraagd door het Gouvernement, 
zoo vele manschappen te leveren als mochten worden vereischt, 
ten einde commandodiensten of anderszins te doen. 
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6.-Geen ondergeschikte van kapitein Paulus Mopeli zal Paswet. 

het geoorloofd zijn, de gronden aan hem ter woning toegekend, 
te mogen verlaten, zonder voorzien te zijn van een gedrukten 
pas en door den ambtenaar, aldaar geplaatst zijnde, te zijn 
onderteekend ; zullende voor elken pas een sixpence moeten 
worden betaald, en de overtreder dezer bepaling mogen worden 
gestraft met niet meer dan vijf-en-twintig slagen of gevan
genisstrafmet harden arbeid, niet te bovengaande drie maanden. 

7.-Kapitein Paulus Mopeli, noch een zijner onderhoorige Zekere vergade
kapiteins, noch anderen van zijn volk, zal het geoorloofd zijn ringen verboden. 

eenigen raad of vergadering van andere naburige stammen 
te mogen bijwonen, of toelaten dat, bij eenige raadsvergadering 
van hen vreemde kapiteins of anderen daarbij zullen mogen 
tegenwoordig zijn, zonder schriftelijk verlof van den comman-
dant of den Staatspresident, op verbeurte eener boete van 
niet minder dan vijf en niet meer dan tien beesten. 

8.-Ten einde gouvernements-onkosten te bestrijken wordt Hutbelasting. 

bepaald en vastgesteld, dat op iedere hut, die bewoond wordt, 
do-or den eigenaar daarvan zal worden betaald tien shillings 
per jaar. Kapitein Paulus Mopeli en de andere onderhoorige 
kapiteinen zullen van deze oplaag uitgesloten zijn, doch zlj 
zullen aile mogelijke hulp en bijstand verleenen voor de in-
vordering van de hutbelasting verschuldigd door hunne onder-
hoorigen, en indien zij in die hulp en bijstand nalatig blijven, 
of de orders, hun door den commandant te dien aanzien ge-
geven, niet opvolgen, zullen zij verantwoordelijk kunnen ge-
maakt worden voor de voldoening van het niet betaalde ge-
deelte van zoodanige belasting. 

9.-De commandant zal verplicht zijn een register te Register ~an In

houden van aile manspersonen wonende in die gronden, als- woners. 

me de van het getal der bewoonde hutten, en onder welke 
kapiteins dezelve geplaatst zijn. 

10.-Geen blanke personen zullen zonder verlof van den ~lanken in Wit-
p "d · d d · h b" d d z1eshoekverboden. res1 ent en u1tvoeren en raa z1c 1nnen e gron en aan Dranklicen ties 

Paulus Mopeli ter woning afgestaan, mogen vestigen, zullende verboden. 

na verkregen verlof dezulken welke aldaar handel mochten 
willen drijven, eene behoorlijke licentie moeten betalen, gelijk-
staande met de bestaande wetten van het land. Echter zullen 
geene dranklicentien kunnen worden uitgegeven. 

11.-Paulus Mopeli noch eenige der onderhoorige kapi- Vreemdelingen. 

teins of onderdanen, zal het veroorloofd zijn om eenigen 
kleurling of blanken persoon , van buiten inkomende aan 
te nemen, of meer dan vier-en-twintig uren te herbergen, 
zonder verlof van den commandant, en zij zullen gehouden 
zijn kennis te geven aan den commandant van de aankomst 
van eenigen vreemdeling, binnen uen bepaalden tijd van vier-
en-twintig uren, onder verbeurte bij nalatigheid van niet 
minder dan twee en niet meer dan tien beesten. 
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Dagboek van ont- 12.-De commandant zal een dagboek houden van geld en 
vangsten. . 

door hem ontvangen en u1tbetaald. 
Notulenboek van 13.-De commandant zal een notulenboek honden van 

rechtszaken. zaken, die voor hem zullen worden gebracht, met aantee-
kening zijner uitspraken. 

Rap!ort van toe- 14.-De commandant zal verplicht zijn maandelijks aan 
stan van zaken. den Staatspresident een schriftelijk rapport in te zenden van 

den toestand van zaken binnen zijne jurisdictie. 
Bewaringvanrust. 15.-Paulus Mopeli zal verplicht zijn, om alle gevraagde 

assistentie aan den commandant te verleenen tot het bewaren 
van rust en vrede binnen het grondgebied. 

Inbo~king.en van 16.-De commandant zal het recht hebben om kleurling-
kleurlmg-kmderen kinderen, binnen de gronden behoorende, in te boeken tot 

hunne mondige jaren, aan burgers van den Staat, wanneer 
daartoe door de ouders of naaste familiebetrekkingen bij hem 
aanzoek wordt gedaan. V oor zulke inboeking zal door de 
partijen, ten wiens voordeel dit geschiedt, tien shillings per 
hoofd voor leges moeten worden betaald. 

Van welke inboeking een behoorlijk register zal moeten 
worden gehouden en in elk geval eene kopie aan den land
drost van het district alwaar de dienstheer woonachtig is zal 
moeten worden opgezonden. 

Zen(~ing van Ned. 17.-"-Aan de Nederduitsche Gereformeerde Kerk alhier 
Geret. Kerk toege- . d l h l .!'(i .. d 1· d 
!a ten. gevest1g za et geoor 001.' -zun eenen zen e 1ng, tot at 

kerkgenootschap behoorende, onder het volk van Paulus Mo
peli te plaatsen, zullende hetzelve echter vocplicht zijn om 
alles, wat tot het onderhoud van zulken leeraar behoort, te 
bekostigen; en de afb~kening van gronden voor de Zen
dingstatie, reeds geschied, wordt goedgekeurd. 

Regulaties voor 18.-De President, met advies van den uitvoerenden raad, 
Commandant. zal het recht hebben van tijd tot tijd zulke regnlatien te 

maken voor den commandant als naar omstandigheden mochten 
noodig bevonden worden. 

HOOFDSTUK XXXVII. 

OVER DE LANDSTAAL.* 
Hollandsch als 1.-De Hollandsche taal zal de hoofdtaal in alle gerechts-

hoofdtaal gebruikt h bl" k k . d S .. 
te worden. oven en pu 1e e antoren 1n ezen taat zun; en alle dag~ 

vaardingen, vonnissen, uitspraken, orders, lastschriften, in
strnctien, ordonnantien, proclamatien, enzoovoorts, zullen in 
de Hollandsche taal geschreven, uitgevaardigd en gepubliceerd 
worden; en alle brieven, memories, of .andere communic,atien 
aan dit gouvernement gericht, indien niet in de Hollandsche 
taal opgesteld, zullen met eene Hollandsche vertaling moeten 
vergezeld worden. 

* Over de Hollandsche taal in het Onderwijs zie Artikelen 99, 103 en 104 van Hoofd 
XLIX (De Wet op het Openbaar Onderw.ijs.) Ten ~pzichte van bo.ekerije;n van 
Staatswege ondersteund zie Artikel5 van Hoofdstuk LII (Over Publieke Boekerijen.) 
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2.-Alle klerken in de landdrosts- en andere publieke Klerken met Hol-
. landsch on 

kantoren zullen bmde met de Hollandsche en Engelsche talen Engelsch bekend 

genoeg moeten bekend zijn, om als tolken in alle zaken te te zijn. 

kunnen ageeren. 
3.-Alle rekeningen tegen het gouvernement moeten ter Rekeningen in 

· b t 1" t d d · d t 1 h t 1 d landstaal te zijn. u1t e a 1ng aangepresen eer wor en 1n · e aa van e an , 
.alvorens daaraan voldaan kan worden. 

4.-Alle verrichtingen 'van stadsraden, mnnicipaliteiten Taal van Munici-

f · k d d b t· · d 0 · ·· pale verrichtingen 
'0 wett1g er en e orps es uren 1n en ranJevr:ustaat, moeten 
in de Hollandsche taal gehouden worden; waar zulks ten ge-
volge van onbekendheid met de Hollandsche taal ondoenlijk 
mocht zijn, zullen die verrichtingen in eene andere taal 
mogen geschieden, mits dat alle redevoeringen zullen moeten 
vertaald worden in het Hollandsch,. en dat alle voorstellen 
.of geschriften die in een vreemde taal zullen zijn opgesteld, 
onmiddelijk zullen moeten worden vertaald, zoodat dezelve 
in de Hollandsche taal in de notulen of archieven bewaard 
zullen blijven. 

5.-Alle marktverkoopingen moeten gehouden worden in Taal.in marktver-
·de Hollandsche taal. koopmgen. 

6.-0vertreders van eenige bepalingen in de twee laatst Straf voor over-

d "k 1 ld 1 f d treding van Art. 4 voorgaan e art1 e en geme zu len gestra t wor en met eene en 5. 

boete niet te boven gaande tien shillings voor de eerste over-
treding, en bij eene tweede of volgende overtreding gest:raft 
·worden . met eene boete van een pond sterling en de kusten 
van proces. 

HOOFDSTUK XXXVIII. 

OVER STAATSW APEN, VLA-G EN VOLKSLIED. 

1.-Het ontwerp van de vlag, gezonden door den Koning Staatsvlag en 

van Nederland, is aangenomen zooals in de ontvangene af- wapen. 

teekening voorgesteld; en bij het gezondene on twerp van 
wa pen, zal het reeds bestaande, zoo als in het groot zegel 
van den Staat, ingevoegd worden met weglating der oranje-
!Streep. 

2.-Het lied gepresenteerd door den heer Hamelberg, Volkslied. 

toenmalig lid van den V olksraad voor Bethulie, bij gelegen-
heid der feestviering van het twaalfjarig bestaan van den 
Oranjevrijstaat als een vrij en onafhankelijk volk, is verklaard 
te zijn het "V olkslied van den Oranjevrijstaat." 
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HOOFDSTUK XXXIX. 

OVER DE CONSULS. 

Voorrechten van 1.-De consuls, generale consuls, en andere consulaire· 
Consuls. ambtenaren, die in den Oranjevrijstaat zijn gevestigd, of zich 

zullen vestigen, zullen indien zij burgers of onderdanen zijn 
van den Staat welke hen heeft benoemd, vrij zijn van in
kwartiering en alle militaire dienst alsmede van hoofdelijken 
omslag, personeele belasting, en alle andere lands-, geweste
lijke- en gemeente-belastingen van directen of personeelen 
aard, zonder dat deze vrijdom zich zal uitstrekken tot in-
directe belastingen, en met dien verstande dat zij des verlangd 
voldoende zullen do en blijken, dat de regeeringen van welke
zij hunne commissies ontleenen gelijken vrijdom toestaan aan 
de consulaire ambtenaren, burgers van den Oranjevrijstaat,. 
die in hare Staten zijn gevestigd, of zich zullen vestigen. 

Consuls zekere be- 2.-0nder de in artikel 1 vermelde vrijdommen zijn niet 
i:i;~~gen te be- begrepen de belastingen, waaraan de daar bedoelde consulaire

ambtenaren rrwchten onderworpen zijn ter zake van eenige 
handel door hen gedreven, van eenig beroep of bedrijf buiten. 
hunne consulaire functien door hen uitgeoefend, of van on
roerende goederen door hen bezeten in het land waar zij hun 
ambt uitoefenen. 

Eereburgerschap. 3.-Aan de consuls van den Oranjevrijstaat, geplaatst bij: 
de verschillende regeeringen van andere naties, wordt het 
eere-burgerschap van dezen Staat opgedragen, en zij ·worden 
als zoodanig gelijk gesteld met onze burgers met betrekking 
tot de betaling van extra-recognitie op plaatsen door hen 
persoonlijk in eigendom in dezen Staat bezeten. 

HOOFDSTUK XL. 

DE KRIJGS- EN COMMANDOWET. 

MACHTEN DES STAATSPRESIDENTS. 

Macht vanStaats- 1.-De Staatspresident met den uitvoerenden raad he eft 
president omd h k ·· kl d h 1 S f' Krijgswet te vel'- _e mac t rugswet te ver aren over en ge ee en taat, o 
~~ff"::. of op te eenig gedeelte van denzelve, bij gelegenheid van eenen in val 

of bedreigden inval in het land, door eenigen machtigen 
vijand, of bij gelegenheid van eenen opstand in het land, in 
verband met zoodanigen vijand handelende,. of in zichzelven 
van eenen geduchten aard zijnde, zoodat er redenen zullen 
zijn te vermoeden dat daardoor eene geheele omwenteling in 
de regeering kan ontstaan door geweld van wapenen. De 
Staatspresident heeft het recht de opheffing der krijgswet te 
verklaren, hetzij voor het geheel of ten deele, naar gelang 
van omstandigheden. 
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2.-De Staatspresident zal gehouden zijn om in elk der Plic.htvanStaats

hieronder vermelde gevallen, of die van dien aard, dadelijk ~ise:1~~:n\~::eXi~: 
maatregelen te nemen om indien vereischt door geweld van ingsmaatregelen 

' ' te nemen. wapenen de rechten van dezen Staat te doen gelden of ver-
dedigen, en het leven, de goederen, en rechten van de in
gezetenen van den Staat te beschermen, en in geval van 
vijandelijke invallen in den Staat, of bedreigde aanvallen van 
buiten, of van molesten, of bezitneming van eenige private 
of publieke goederen of eigendommen, ongeoorloofde of ge
vaarlijke zamenrottingen, veedieverijen, landlooperijen, publieke 
aanrandingen of geweld, door enkele personen of benden, 
van eenige volken van binnen of buiten de bewoonde of ver-
klaarde grenzen van dezen Staat, zal de Staatspresident ge-
houden en gerechtigd zijn om onverwijld de noodige stappen 
te nemen om de geweldenaars te stuiten, te verdrijven, ge
wapend aan te vallen, gevangen te nemen, en te achtervolgen 
over en buiten de grenzen van dezen Staat, wanneer zulks 
vereischt mocht worden, ofschoon daardoor een oorlog zoude 
kunnen ontstaan; mits van aile zulke handelingen aan den 
V olksraad verslag doende. 

3.-Zoodra de Staatspresident het noodig oordeelt dat Macht vanStaats
een commando van gewapende burgers zal uitgaan zal hii president om Com· 

' . . v mandos te do en op-
deswege orders zenden aan den landdrost van het d1stnct; roep~n, i n c1 i en 

de landdrost zal terstond per expresse of anderszins deze orders noodig. 

mededeelen aan den veldcommandant en de veldcornetten; 
doch. de Staatspresident ka~, zoo hij zulks noodig oordeelt, 
zijne bevelen onmiddelijk aan de commandanten of veldcor-
netten zenden, maar hij zal in zoodanig geval daarvan aan 
den landdrost mededeeling doen. 

!.-In geval gedurende eenen oorlog de macht te velde 1\bchtvanStaats
gesplitst is in verschillende op zichzelven handelende afdee- predsidon

1
t ge~u-

1
. . . h ren e oor og In-
lngen, zal de Staatspres1dent de bevoegdhe1d ebben aan de s!ructies aan offi-

b I d ffi · a· -"..J 1· d t h k t e1eren te geven. eve voeren e o Cleren 1er a1uee 1ngen zon er ussc en oms 
van den commandant-generaal, van tijd tot tijd zoodanige in-
structies te geven als hij wenschelijk beschouwt. 

KRIJGSOFFICIEREN-ALGEMEENE PLICHTEN EN MACHTEN-Kl;.EZING 

EN BEZOLDIGING. 

5.-De veldcommandanten en veldcornetten zullen over- Plichten van 
eenkomstig hunne instructien handelen, en verder hunne Krijgsofficieren. 

orders van den Staatspresident of den landdrost ontvangen, 
naar dat de publieke dienst zulks zal mogen vereischen. 

6.-In geval eenig veldcornet weigerachtig of nalatig Strafen afzetting 

h ·· d · d · d · ld b 1 t · van Veldcornet moe t zun e 1n eze veror en1ng verme e eve en en tnt- wegens plichtver-

voer te brengen, zal hij, bij overtuigiug door het landdrosthof, zuim. 

beboeii kunnen worden met eene som geene zeven-en-dertig 
pond en tien shillings sterling te boven gaande, en indien 
zoodanig veldcornet nog nalatig blijft zal de landdrost hier-
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van rapport doen aan den Staatspresident, die hem uit zijne 
hetrekking kan zetten, en in de plaats van den afgezetten 
veldcornet eenen provisioneelen veldcornet aanstellen. 

Een veldcornet, aldus afgezet, zal gedurende den tijd van 
een jaar voor dat ambt niet weder verkiesbaar zijn.* 

Verv:oigi!-lg, strat 7.-Wanneer eenig veldcornet wegens opzettelijke partij-
en afzettlng van d' h 'd d kk' f 1 · · b f · Veldcornetwegens 1g ei , ver ru y1ng o vervo g1ng van een1g urger o In-
partijdigheid, enz. woner in zijne wijk, door den publieken vervolger of, bij diens 

weigering, door de verongelijkte partij als privaat aanklager, 
voor het gerechtshof van den landdrost zal zijn aangeklaagd 
en overtuigd geworden, zal hij door gezegd gerechtshof naar 
den aard en het gewicht of het opzet van zoodanige handel
wijze of gedrag mogen worden vermaand en beboet, welke 
boete geene zeven-en-dertig pond en tien shillings sterling zal te 
boven gaan; doch er zal voor beide partijen recht van appel 
zijn naar de rondgaande gerechtshoven, zullende de Staats
president dezelfde macht heb"Qen met zoodanigen veldcornet 
te handelen als bepaald bij het laatst voorgaand artikel. 

Veldcommandan- 8.-De bepalingen in de beide voorgaande artikelen ver-
ten vallen onder 11 d · " d ld c1 Artikels 6 en 7. vat, zu en me e van toepass1ng zun op e ve. comman an ten 

der districten. 
· .Jaarlijksch!'J op- 9.-De veldcornetten zijn verplicb.t jaarlijks de namen 
gave van d1en~t- 11 d' 1' h · b h k ~Iichtigen door van a e 1enstp 1c t1ge urgers. op te geven aan. et antoor 

elclcornet. van den landdrost van het district waarin zij ressorteeren. 
Oproeping tot 10.-De veldcornetten zullen het recht hebben de in-

com maridodienst t d d' · · d' lk d door Veldcornet. woners ot comman o 1enst op te roepen, In 1en zu s noo -
zakelijk is, en tevens verplicb.t zijn dit op last van hooger 
antoriteit te doen. 

Krijgso~cier.en 11.-Elk veldcorn>et zal gehouden zijn, zonder verzuim, 
moeten vernchtn1- l" t d 1 dd t · d 11 d h gen rapporteeren; eene lJS aan en an ros In te zen en van a e oor em 
~and.<_lrosten moe- gecommandeerde personen en behoeften zoowel als van de 
ten hJsten van ge- . . ' 
commandeerden namen van d1e personen van w1e zulke behoeften mochten 
verzenden. gevorderd zijn, alsmede van de namen van vrijwilligers nit 

de naburige kolonies of andere landen, en van de namen der 
onwilligen; en elk veldcommandant zal gehouden. zijn aan
stonds, na afloop van eenig commando of eenige expeditie, 
waarop hij mocht zijn uitgezonden geworden, een nauwkeurig 
verslag van zijne verrichtingen en alle belangrijke omstandig
heden, met zoodanig commando of zoodanige expeditie in 
verband staande, aan den landdrost van zijn district in te 
zenden; en de landdrosten zullen zoodanige lijsten zoo spoe
dig mogelijk aan den gouvernements-secretaris inzenden, zul
lende de voornoemde personen bij nalatigheid of verzuim, 
om aan de bepalingen in dit artikel ten hunnen opzichte 
gemaakt, te voldoen, onderhevig zijn aan eene boete niet te 
bovengaande zeven.:.en-dertig pond en tien shillings sterling, 
behoudende het recht van te appelleeren, zooals in artikel 7 
vermeld. · 

* Zie ook Artikel 18 van Hoofdstuk X (De wet over Veldcornetten). 
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12.-De veldcornetten der wijken en de dorpsveldcor- Veldcornetten ver
netten zullen verplicht zijn de burgers in het veld te verge- gezellen burgers in 
zellen, tenzij zij door hnnnen landdrost om wettige redenen h~t veld. 
daarvan tijdelijk verschoond worden. 

13.-De bevelvoerende commandant van een commando U'td 1. , , 1 ee 1ng van 
is belast met de ontvangst en de tutdeehng van alle ammu- ammunitie door 

· ' d · t b h · d · d d . commandant o f n1t1e, 1e en e oeve van zoo an1g comman o verzon en ander aangestel-
wordt; hij heeft echter het recht om, onder zijn toezicht, die den persoon. 
verplichting op te dragen aan een anderen krijgsofficier of 
dienstdoenden burger bij zijn commando, en zal behoorlijk 
aanteekening en verantwoording moeten doen aan het gou-
vernement omtrent de wijze waarop de uitdeeling dier ammu-
nitie van tijd tot tijd plaats heeft; zullende zoodanig gedeelte 
der ammunitie als niet voor oorlogsdoeleinden gebruikt wordt 
op de verantwoordelijkheid van den bevelvoerenden comman-
dant of van den krijgsofficier of burger, dien hij tot het 
bovengenoemd einde aanstelt, aan het gouvernement moeten 
teruggeleverd worden, en de gezegde commandant of krijgs-
officier zal tot de stipte en getrouwe nakoming van de ver-
plichtingen in dit artikel vermeld beschouwd worden als door 
zijn ambtseed gebonden te zijn, terwijl een burger daartoe 
door eenen eed zal ge bonden worden. 

14.-De bevelvoerende officier zal degenen behoorende Eerbetoon.ingl'!-an . . . . . . h . . degenen d1e z1ch 
aan ZIJn legerafdeehng d1e zwh door dapper md, moed endoor dal?Perheid 

d ' b · d h · d h bb d St ondersche1den. ge rag tntengewoon on ersc e1 en e en aan en aats-
president rapporteeren, met opgave van .alle omstandigheden 
en bijzonderheden; en de Staatspresident zal de aldus gerap
porteerden, bij afzonderlijke kennisgeving, . eervol in de Gmr
verrnements-Courant doen melden. 

15.-Alle veldcommandanten en v"'eldcornetten die worden OntslagvanKrijgs-
t ld ll d k . d b" h t ' d d · ' officieren na drie-aanges e zu en esver ~Iezen e :U e mn e van ne Jaren, iarigen dienst. 

gerekend van af den dag hunner aanstelling, hun ontslag 
kunnen bekomen. * 

16.-W anneer eenig veldcommandant of veldcornet bij Nieuwe verkiozing 
h t · l d · · 1 ld · t ht b d k dier officieren na e mnc e van ne Jaren a s opgmne n1e moe e an en, driejarigen dienst .. 
zal het aan de burgers van het district of de wijk, waarin 
zulk een beam.bte ageert, vrijstaan een verzoekschrift aan den 
landdrost in te zenden, verlof vragende om eene nieuwe kie-
zing te doen plaats vinden; €n de landdrost zal eene bijeen-
komst daartoe bepalen, volgens de wet, mits dat zulk verzoek-
schrift onderteekend zij, voor de kiezing van eenen anderen com-
mandant door ten minste een honderd, en voor de kiezing van 
eenen anderen veldcornet door ten minste vijf-en-twintig stem-
gerechtigden. 

17.-De aftredende ·commandant of veldcornet zal, met HerldeslHtarhei(l 
zijne inwilliging, weder op nieuw verkiesbaar zijn. dier officieren. 

18.-In elke stad of dorp, de hoofdplaats van een district IG~zing en ann-
.. l l d ld d k t ll stelhng vandorps-ZUllC e, za een orpsve cornet wor en ge ~ozen en aanges e c . veldcornetten. . 

* Over de verkiezing van Veldcornetten zie Hoofdstuk XXVII; over hunn e 
aanstelling Hoofdstu k X. 
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De verkiezing zal plaats vinden op dezelfde wijze als 
voor de kiezing van veldcornetten is bepaald. 

Geringer'" dorpen 19.-De steden of de dorpen in dezen Staat, geen hoofd-
~ij~!:.n ° n <l e r plaatsen van districten zijnde, vallen onder de wijken waarin 

zij zijn gelegen. 
Diensttijtl . van 20.-De diensttijd van zoodanigen dorpsveldcornet zal 

%e~:?s veldcornet- dezelfde zijn als voor veldcornetten vastgesteld. 
Hun werkkring. 21.-De werkkring van zoodanigen dorpsveldcornet zal 

beperkt zijn binnen de limieten der dorpsgronden van de 
stad of het dorp, waarvoor hij is gekozen en aangesteld. 

Bep~~ingen toe- 22.-De bepalingen in deze verordening be vat betreffende 
passeluk op hen. veldcornetten, zijn, inzooverre niet uitdrukkelijk anders be-

paald wordt, ook toepasselijk op de dorpsveldcornetten. 
Diensttijd ~~ ve_r- 23.-Een commandant-generaal zal beschouwd worden 
antwoordelukheld als gekozen te ziin voor den tiid van drie maanden wanneer van Commandant- u u ' 
Generaal. er eene andere kiezing zal plaats vinden, waarbij echter de-

zelfde persoon weder verkiesbaar zal zijn. De aftredende com
mandant-generaal zal evenwel zijn post bekleeden totdat de 
nieuw verkozene in functie tree.dt. Iedere commandant-gene
raal blijft verantwoordelijkheid schuldig voor al hetgeen door 
hem tijdens zijn bevel als zoodanig is gedaan. 

Belooning v an 24.-Gedurende oorlogstijd zal elk hoofd-commandant, aan 
dienstdoendeCom- het hoofd elker afdeeling dageliiks de som van een pond 
mandan ten en ge- . ' u . . . 
noeskundigen. sterhng, en elk commandant de som van t1en sh1lhngs, als 

soldij genieten, zoolang zij in die betrekking in het veld zijn. 
\V anneer een geneeskundige door de regeering bij eene ex
peditie gezonden wordt, is hij gedurende den tijd van zijnen 
dienst gerechtigd tot eene belooning van tien shillings per dag. 

AanstellinO" en 25.-Wanneer de vaste commandant van een district ver-
soldijvan pro~isio- hinderd is zich aan het hoofd der uit zijn district tot publieken 
neelen Cornman- d' b 1 k' ·· · 
dant. 1enst opgeroepene urgers te p aatsen, 1ezen zu eenen provi-

sioneelen commandant, die gerechtigd is tot eene belooning 
van tien shillings per dag gedurende den tijd dat de publieke 
dienst duurt. 

Aanstelling van 26.-Bij gelegenheid van het uitzenden van een commando 
plaatsvervangers of gewapende expeditie zullen aanstonds nadat de burger-
van dienstdoende ·· ' k 
Krijgsofficieren. macht zal zun verzameld, plaatsvervangers worden ge ozen 

voor de aanwezige commandanten en veldcornetten voor het 
geval dat deze sneuvelen. Deze keuzen znllen, voor zoo verre 
den plaatsvervanger van een commandant aangaat, geschieden 
door de aanwezige burgers van zijn district en, voor. zooverre 
den plaatsvervangers van de veldcornetten aangaat, door de 
aanwezige burgers uit hunne wijken .. Zoodanige plaatsver
vangers worden gekozen voor den geheelen duur van commando. 

Bepalingen toe- 27.-De bepalingen in dit hoofdstuk vervat van toepas-
passelijkoppla~tts- sinO' zijnde op de commandanten en veldcornetten zullen in 
vervangers. hui~ne afwezigheid ook van toepassing zijn op hu~ne plaats-

vervangers. 
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DIENSTPLICHTIGHEID-UITRUSTING-OORLOGSMIDDELEN. 

28.-Alle ingezetenen tuschen zestien en zestig jaren oud, .. Wie onderhevig 

die geene wettige reden van verschooning hebben, zijn onder- d.~d.i::~.comman· 
hevig aan commandodienst, doch jongelingen onder achttien 
jaren oud zullen niet opgeroepen kunnen worden om comman-
dodienst te doen, tenzij de noodzakelijkheid zulks vordert. 

29.-Ieder blanke persoon die tot commandodienst wordt Bepalingen over 

()pgeroepen zal een anderen blanken persoon, en iedere kleur- substituten. 

ling die tot commandodienst wordt opgeroepen, een anderen 
kleurling in zijn plaats kunnen stellen, mits zoodanige plaats-
vervanger tusschen achttien en zestig jaar oud, tot den dienst be-
kwaam, behoorlijk uitgerust, en niet persoonlijk aan commando-
dienst onderworpen zij. Een plaatsvervanger zoowel als zijne 
uitrusting. moet door den veldcornet worden goedgekeurd, 
en indien hij op eenige onwettige of onbehoorlijke wijze den 
dienst verlaat, is de oorspronkelijk gecommandeerde persoon 
verplicht die zelf te verrichten, tenzij hij een anderen plaats-
vervanger stelle. * 

30.-Landdrosten en veldcornetten zullen het recht hebben Bepalingen over 

om rondloopende kleurlingen, of die niet verhuurd zijn·, te kleurlingen. 

commandeeren ter beschikking van eenigen burger wanneer 
daartoe aangezocht wordt, tegen behoorlijke betaling, doch 
geen tien shillings per maand te boven gaande. Geen onder 
contract zijnde kleurling zal in tijden van oorlog het recht 
hebben zijnen dienst te verlaten, zelfs wanneer het contract 
verloopen is, · maar zal verplicht zijn het contract te ver-
lengen totdat de oorlog is afgeloopen, wanneer zulks door 
den dienstheer gevorderd wordt. Geen gekleurde dienstbode 
zal kunnen gecommandeerd worden dan aileen bij dringende 
noodzakelijkheid. 

31.-Personen welke buiten 's lands woonachtig, eigenaren Oorlogsbelasting 

zijn van ongeoccupeerden grond binnen den Staat gelegen ;:fi~~s non-occu

zullen verplicht zijn in geval van oorlog een bekwaam en 
~eltoegerust persoon, die niet persoonlijk aan commandodienst 
onderhevig is, ten dienste van het gouvernement te stellen, 
of eene som van twintig pond sterling voor de eerste drie 
maanden, en tien pond sterling voor elke volgende drie maanden, 
in's lands kas te betalen, ten einde te strekken tot dekking 
van de oorlogskosten. N adat een eigenaar van grond die 
onderhevig is aan de betaling bovengenoemde belasting vol-
daan heeft, kan de grond vrijelijk aan een ander getrans-
porteerd worden zonder dat deze gedurende den oorlog, voor 
welken de belasting betaald is, op nieuw aan de betaling 
daarvan onderworpen is. Dagvaardingen tot gerechtelijke in-
vordering der belasting bedoeld in dit artikel kunnen gebracht 
worden voor het hof van landdrost en heemraden van het 

* Zie tevens Artikel 10 van Hoofdstuk XXXIV (Ter bepaling van de rechten 
van kleurlingen ten opzichte van vastgoed.) 
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district waarin de grond of een deel van den grond, waar
voor die belasting verschuldigd is, ligt, en zoodanige daO'
vaardingen zullen uitgenomen worden door de landdrostklerke~. 
In appel of revisie worden de processen strekkende tot ge
rechtelijke invordering van de voormelde belasting gevoerd 
door den staatsprocureur. 

Vrijdom van com- 32.-Leden van den volksraad en van den uitvoerenden~ 
mandodienst. 1 · d · · 1 b h I' raad, de gesa aneer e Cl v1e e am tenaren, sc o 1eren welke de 

godgeleerdheid bestudeeren, en personen lijdende aan lichame
lijke ge breken, welke hen geheel on bekwaam maken voor 
commandodienst, zullen van persoonlijke commandodienst be
vrijd zijn, doch zullen onderhevig zijn aan het commandeeren 
van benoodigdheden. Onder de civiele ambtenaren zijn niet 
begrepen veldcornetten, assistentveldcornetten, en comman
danten. Leeraren, van welke gezindheid ook, zullen bevrijd 
zijn van aile bijdragen voor commandos zoowel als van per
soonlijke diensten. W anneer een lid van de uitvoerende 
commissie-indien er eenige aangesteld mocht zijn-of van 
den uitvoerenden raad, of eenig lid van den volksraad van 
zijn huis afwezig is ter bijwoning van de raadsvergadering7 

zal geen veldcornet of ander krijgsofficier het recht hebben 
om tijdens zulke afwezigh~id den bestuurder van zijne plaats 
te commandeeren om op commando te gaan, of om eenigen 
anderen burgerdienst te doen. * -Certificaten v~n 33.-Certificaten van onbekwaamheid voor commandodienst 

onhekwaam he1d .. l d .. d 1 d ·· voor dienst, hoe ZlJn nn en van geene waar e tenzlJ op e vo g~n e WlJZe ver-
bekomen. kregen :-W anneer een gecommandeerde persoon bij den veld-

cornet de verschooning zou voorbrengen, dat hij wegens 
lichamelijke gebreken onbekwaam is tot dienst, en deze die 
verschooning niet aanneemt, zal hij zich moeten vervoegen op 
het kantoor van den landdrost van zijn district. De landdrost 
zal onmiddelijk een doctor, of als er geen doctor is een ander 
persoon dien de landdrost het meest bekwaam daartoe oor
deelt, ontbieden, ten einde zoodanig persoon in zijne tegen
woordigheid te onderzoeken; en in geval de doctor of zoo
danig ander persoon verklaart dat de onderzochte persoon 
onbekwaam is, zal de landdrost hem tijdelijk vrijstellen. De 
onderzochte persoon zal in elk geval voor den aanvang van 
het onderzoek de som van een pond en een shilling sterling 
aan den doctor moeten betalen. 

Dienstplichtig~n 34.-Niemand zal vermogen wanneer een oorlog zal zijn verboden hun WIJk ' .. . 
te verlaten na oor- verklaard of Orders gegeven zullen ZlJn tot het Ultzenden van 
logsverklaring. een commando tegen eenigen v~jand, z~jn veldcornetschap te 

verlaten zonder schriftelijk verlof van zijn veldcornet, en zich 
dnsdoende onttrekken aan den dienst van hem gevorderd, 
onder verbeurte van eene boete niet' te boven gaande zeven
en-dertig pond en tien shillings sterling, of gevangenisstraf 

* Zie tevens Artikel 1 van Hoofdstuk XXXIX (Over de Consuls.) 
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niet te boven gaande drie maanden, zullende hij in geval zijn 
veldcornet weigert bet ·gevraagde verlof te verleenen, zich 
van laatstgenoemden mogen beroepen op den landdrost van 
het district. Iedere beambte bevoegd tot het ten uitvoer 
brengen van crimineele lastbrieven zal personen die zonder 
verlof wegtrekken, mogen ~chterhalen en arresteeren, en 
ieder die kennis draagt van het wegtrekken van dergelijke 
personen, is verplicht hiervan onmiddelijk aan zoodanigen be
ambte kennis te geven op verbeurte bij verzuim eener boete 
niet te boven gaande zeven-en-dertig pond en tien shillings 
sterling. 

35.-Indien in zoodanige gevallen iemand zonder scbrifte- Dienstplichtigen 
''k 1 f ·· ld d S 1. l h'' h verbodendenStaat llJ ver o van Z~Jn ve cornet en taat ver aat, za lJ terec t- te verlateri . na 

gesteld kunnen worden voor het rondgaand gerechtshof, en, oorlogsverklarmg. 

als hij schuldig bevonden wordt, onderworpen zijn aan een 
boete van een honderd tot vijf honderd pond sterling, of eene 
gevangenisstraf van een tot vijf jaren; indien de dagvaarding 
niet op hem persoonlijk kan gediend worden, zal hij minstens 
dertig dagen voor de· zitting van zoodanig hof gedagvaard 
worden bij edicte in de Gouvernements-Courant, en indien hij 
niet verschijnt, zal de uit te spreken boete verhaald kunnen 
worden op zijne roerende of onroere:ri.de goederen. Indien de 
veldcornet het gevraagde verlof weigert, kan de aanzoeker 
zich beroepen op den landdrost van bet district, en indien 
ook deze vermeent hetzelve niet te mogen toestaan, zal hij 
het recht hebben zich tot verkrijging daarvan te wenden tot 
den Staatspresident. 

36.--Eenig gecommandeerde persoon, die zich van het Strat op geco.m-

d k b · h 'f l"k · d mandeerden zwh comman o onttre ~t u1ten sc n te lJ e toestemm1ng van en onttrekkende van 

bevelvoerenden officier der afdeeling waartoe }lij behoort, zal commando. 

met eene boete van niet minder dan tien pond en niet meer 
dan zeven-en-dertig pond en tien shillings sterling strafbaar 
zijn, en daarna dadelijk door den landdrost naar bet com-
mando teruggezonden worden. In geval van nietbetaling der 
boete, zal hij met gevangenisstraf voor niet langer dan drie . 
maanden gestraft worden, welke straf hij zal ondergaan na 
afl.oop van het commando. 

37.-:-Ieder blank manspersoon in den Oranjevrijstaat van Uitrusting ver
zestien tot zestig jaar oud, behalve degenen die in districts- eischt van blanken 

dorpen woonachtig zijn, zal verplicht zijn ten alle tijde voor- -
zien te zijn van paard, zadel, toom en een geweer in goede 
orde, alsmede van minstens een half pond kruit, dertig kogels, 
of een daarmede gelijkstaand aantal patronen, en van mond-
provisie voor acht dagen. Ieder blank manspersoon in districts-
dorpen van zestien tot zestig jaren oud, zal verplicht zijn 
ten alle tijden voorzien te zijn van een geweer in goede order, 
en van minstens een half pond kruit, alsook van dertig kogels 
en dertig dopjes, of een daarmede gelijkstaand aantal patronen, 

s 
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en wanneer tot actieve dienst opgeroepen, van mondprovi~ie 
voor acht dagen. In tijden van commando zullen zij boven
dien voorzien moeten zijn van een paard, zadel en to om.* 

Straf op niet uit- 38.-Ieder persoon, die niet voorzien is van de uitrusting 
gerusten. 

genoemd in het laatst voorgaand artikel, overeenkomstig dat 
artikel zal, indien het blijkt dat zulks niet aan onvermogen 
maar aan nalatigheid te wijten is, onderhevig zijn aan eene 
boete van niet minder dan vijf pond sterling, en tevens ver
plicht zijn zich zoodanige uitrusting aan te schaffen, op straffe 
bij nalatigheid, van een boete van zeven en dertig pond en tien 
shillings sterling, of van gevangenzetting voor drie maanden. 

Onvermogenden 39.-Ieder blank manspersoon die te onvermogend is om 
moeten zich aan- · h h b d' d h' d · meldon aan veld- z1c van et enoo 1g e 1ervorengenoem te voorz1en, zal 
c 0 r nett en, die verplicht zijn zich bij den veldcornet of assistentveldcornet 
zulks rapporteeren f . d' lk · . d' . d . ' 
moeten. o 1n 1en zu een persoon 1n een 1stncts orp woonacht1g 

is dan bij den dorpsveldcornet, a an te melden en zijn on ver
mogen te kennen te geven, en de assistentveldcornet bij wien 
de aanmelding is geschied zal daarvan kennis geven aan 
den veldcornet; en de veldcornet bij wien de aanmelding of 
kennisgeving is geschied, of, waar zulks te pas komt, de 
dorpsveldcornet, zal verplicht zijn daaromtrent onderzoek in 
te stellen of de bewering gegrond is of niet, en indien ge
grond eene lijst te maken van zoodanige onvermogende in
woners en aan den landdrost van zijn district in te zenden, 
die daarvan onmiddelijk aan den gouvernements-secretaris 
zal kennis geven. 

Uitreiking van 40.-Het uitvoerend gezag zal, na ontvangst van de lijst 
~:~~~~~na:~. on- vermeld in het laatst voorgaand artikel, zoo spoedig mogelijk 

aan zoodanigen landdrost toezenden zoovele geweren als vol
gens lijst is aangevraagd, en die landdrost zal zoodanige ge
weren aanhouden, en ten tijde van commandodienst of ge
vaar aan zoodanige onvermogende personen uitreiken tegen 
kwitantie. 

Onvermogenden 41.-Een persoon die werkelijk onvermogend is zich de 
zich niet aanmel- b ld · · h .1r 1 · t 
dende, strafbaar. ovenverme e u1trust1ng aan te sc auen en na at1g gewees 

is hiervan kennis te geven als voormeld zal onderhevig zijn 
a an eene boete van niet minder dan een pond sterling, en 
geen vijf pond sterling te boven gaande. 

Veldcornetten 42.-Ieder veldcornet en assistentveldcornet zal verplicht 
moeten onderzo~k zijn om ten minste eenmaal in ieder jaar en ieder dorpsveld-
d o en over u1t- , . d' . d 1. h .. ' . . 
rusting en nala- cornet 1n 1stncts orpen . verp lC t z:un om ten m1nste twee-
ti"'on aanklagen 1 · · d · d d'k "l d S · l t " · maa 1n 1e er Jaar en ver er zoo 1 WlJ s e taatspres1c en 

hun daartoe order zal geven, onderzoek in te stellen of ieder 
persoo·n voorzien is van de benoodigde wapens, enzoovoorts, 
zooals in deze wet vermeld, en bij gebreke daarvan zal de 
veldcornet of de dorpsveldcornet den nalatigen persoon schrif-

' 
* Zie Regulatie lO::l bevat in de Schedule gevoegd bij Hoofdstuk IV (De wet 

het.rekkelijk de Lagere Gerechtshoven.) 
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telijk aanzeggen om alsnog binnen eene week aan zijne ver
plichting te voldoen, en na verloop van dien tijd zal hij bij 
verdere nalatigheid zoodanig persoon bij den landdrostklerk 
aanklagen. 

43.-Ieder persoon die een geweer volgens het veertigste Uitgereikte gewe
artikel van deze wet in bezit heeft, zal binnen eene maand ~:nwotreJ~;.bezorgd 
na afloop van zoodanig commando of gevaar verplicht zijn 
zoodanig geweer aan den dorpsveldcornet af te geven, die 
verplicht zal zijn het aan den landdrost terug te zenden, op 
ontvangst van kwitantie. 

44.-Ieder persoon gemeld in de twee laatst voorgaande v~rzuim van be
artikels van deze wet, en zich sc?-uldig makende door verzuim r~~~g4fs~~fb!~;: 
aan de bepalingen in die artikels vervat, zal onderhevig zijn 
aan eene geldboete van vijf pond sterling. 

45.-De veldcornetten zullen het recht hebben, indien Commandeeren 
zulks voor den publieken dienst noodig is, van de meerder- rea:. oorlogsmidde
jarige ingezetenen in hunne wijk zoo veel wagens, trekossen, 
tenten, rijpaarden, en geweren te commandeeren als voor zijn 
veldcornetschap noodzakelijk is, doch zij zullen de macht niet 
hebben deze behoeften te vorderen van iemand die dezelve 
niet bezit, en aileen bij hoogdringende noodzakelijkheid de-
zelve kunnen vorderen van iemand die tot persoonlijken dienst 
gecommandeerd wordt. 

Een veldcornet is echter niet gerechtigd een geweer of 
rijpaard te commandeeren van iemand,. die slechts een geweer 
of rijpaard voor eigen gebruik heeft. 

Ook mondprovisie -en kleine benoodigdheden als graven, 
bijlen, enzoovoorts,. kunnen op dezelfde wij~e worden gecom
mandeerd van die meerd~rjarige ingezetenen die niet tot per~ 
soonlijken dienst gecommandeerd worden; maar wanneer de 
gecommandeerde · persoon beweert zoodanige benoodigdheden 
niet te bezitten, heeft hij het recht de waarde daarvan in geld 
te geven naar genoegen van den veldcornet. 

Overigens zal geen veldcornet in eenig ander geval het 
recht hebben geld te vorderen. 

Een veldcornet is tevens verplicht bij het commandeeren 
van behoeften, zoo veel mogelijk de verschillende vermogens 
in aanmerking te nemen. 

46.-Indien een persoon op commando een paard van Verantwoordelijk-
d d d · b 'k 1 h bb 1 h" heid van gebrui-een an er gecomman eer 1n ge nu za e en, za lJ ver- kers van gecom-

antwoordelijk zijn voor het verlies de verwaarloozing of ver- mandeerde paar
nieling van hetzelve, in geval het' bewezen wordt dat zulks den. 
door moedwil of achteloosheid is veroorzaakt. 

47.-Na afloop van een commando zullen de veldcornetten Verkoopnaafloop 
d d h 'd "k I' h .. d t d vanoorlog vangeer on ersc e1 ene WlJ en verp 1C t ZlJfi e res eeren 8 ver- commandeercle 
bruikbare goederen, welke gecommandeerd waren volgens go.~deren die over-

b 1. b" bl' k 'l' k bhJven. voorgaande epa~ 111gen, lJ pu 1e e vm 1ng te ver oopen, en 
de op brengst daarvan naar evenredigheid te verdeelen onder 
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diegenen van ,welke benoodigdhed~n gecommandeerd zijn; het 
zal echter ·niet noodig wezi:m dat· veldcoi·netten zich van eene. 
afslagers-licentie voorzien. . . 

Vervolgin~ens~raf 48.-:.Indien eenig inwoner weigerachtig 'Df nalatig· zal 
van hen d1e we1ge- .. · f b h f h · · 
ren diensten of be- ZlJll om d1enst te do en o om e oe ten te verse affen, zooals 
~~1~!~:n. te ver- hierboven bepaald is, wanneer hij door of namens den veld-

cornet daartoe zal zijn geroepen of gerequireerd, zal hij voot 
het gerechtshof van den landdrost moeten worden aangeklaagd, 
welk gerechtshof bevoegd zal zijn zoodanigen overtreder te 
straffen voor elke overtreding, naar den aard derzelve, en in~ 
aanmerking nemende het opzet of den graad van onwilligheid 
in elk geval betoond, en de omstandigheden der zaak, als 
ook het meer of minder vermogen van den persoon, met eene 
boete niet te boven gaande zeven-en-dertig pond en tien shil
lings sterling, of met gevangenisstraf voor niet langer dan 
drie maanden, terwijl de veldc~rnet het recht behoudt na 
elke weigering den overtreder niettegenstaande zoodanig per..: 
soon appel heeft aangeteekend tegen het vonnis van hetland-. 
drosthof, op nieuw . te commandeeren. 

Gromlen van ver- 49.-Indien eenig persoon vermeent wettige gronden tot 
-~~~~~~~~~;~g:~~~~~ verschooning te hebben, zal hij dadelijk wanneer hij gecom.., 
te worden. mandeerd wordt den veldcornet daarvan kennis geven, en 

wanneer de veldcornet zal vermeenen hem niettegenstaande 
niet te mogen verschoonen, en zulk een persoon nalatig mocht 
blijven, zal het aan de beoordeeling van het gerechtshof van 
den landdrost zijn, om hem van straffen gehee1 te verschoo
nen of niet, naar dat de bij den veldcornet ingebrachte be
langen al of niet ge·grond zullen worden bevonden. 

Jnrisdictie <1er 50.-Daar, waar volgens deze wet geene bijzondere straf 
gerechtshov~;n. is bepaald ten opzichte van overtredingen, zullen de land..:_ 

drosten jurisdictie hebben om vonnis te geven tot een bedrag 
van zeven-en-dertig pond en tien shillings sterling, of ge
vangenisstraf van drie 1naanden. 

LAGERS EN BUIT. 

Bepalingen over 51.-In geval het noodig mocht bevonden worden, dat 
lagers. de burgerij voor algemeene veiligheid· zich in lagers ver

eenigen, zal de plaats of plaatsen daarvoor gekozen worden 
door de meerderheid der burgers van de wijk. Personen, die. 
ver binnenlands hunne woningen hebben, kunnen niet ver
plicht worden die te verlaten, doch zij zullen het recht niet 
hebben zich naar een lager buiten hun district te begeven. 

Eigenen van,Jmit 52.-De personen, welke vee of eenig ander gedeelte van 
~:~1<i~i:g gO<?l'1l~~~1~: den buit eigenen, zullen zich met twee gegoede borgen als 
over. medeprincipale schuldenaren verbinden in eene st>m dubbel 

het bedrag der waarde van hetgeen door hen wordt geeigencl, 
waarna het geeigende kan worden afgegeven, waarvan aan
teekening door den commandant zal worden gemaakt. Na 
afloop van· den oorlog zal er doo.r den Staatspresident eene 
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commissie ,worden benoemd, waarvoor. zij hunne bewijzen van 
eigendom zullen moeten brengen, en indien zij nalatig blijven 
voor zoodanige commissie te verschijneii r of hun eigendom 
op zoodanigen geeigenden buit niet ten genoegen der com
missie kunnen bewijzen, zullen zij vervallen in eene boete 
gelijkstaande .met de. dubbele waarde van het geeigend goed. 
Bij de behandeling van dergelijke zaken, zal de Staatspresi
<J-ent een geschikten persoon kunnen benoemen om het gou
vernement te vert!3genwoordigen. 

53.-Indiel}. er bij eenige gelegenheid buit op den vijand b ·¥erdeeling van 

gemaakt wordt, zal daarvan in de eerste plaats het goed dat m · 

volgens het laats~ voorgaand artikel wordt geeigend, en ver-
volgens zoo · veel afgeriomen worden als noodig is om eene 
redelijke vergoeding te verleenen voor paarden en trekossen, 
welke ten behoeve van een commando gebezigd en gedood 
of vermist zijn, en voor wagens welke onder dezelfde. om-
standigheden zijn verlore.n. Van het over~ge van den buit 
zal de h,elft qehooren aan het gonvernement tot tegemoet-
koming in de oorlogs- of commandokosten, terwijl de andere 
helft . zal verdeeld worden onder al . degenen, die wer kelijk 
deel uitmaken van het commando; hetwelk de buit veroverd 
heeft. Onder de benaming van buit worden niet begrepen 
kanonnen, vuurwapenen, en krijgsbehoeften, welke het eigen-
dom worden van het gouveniewent. De weduwen en weezen 
van degenen die bij de .eene. of andere expeditie sneuvelen, 
zullen aanspraak hebben op dat aandeel in den bij die ex-
peditie gemaakten buit waartoe de gesneuvelde zou gerech-
tigd zijn geweesie, indien hij niet gesneu-yeld ware. De bevel-
voerende officier yan eene legerafdeeling za1 het recht hebben 
om in bijzondere gevallen waarin het · nemen van buit met 
buiteng~woon gevaar gepaard zal gaan of gepaard geweest 
is, .te bepalen, i.lat meer dan de helft van den buit of zelfs 
de geheele buit zal toegekend worden aan degenen die aan 
het new{jn van d~nzelven ee:n werkzaam aandeel hebben ge-
ll.Omen of zullen nemen, of dat een bnit gemaakt paard of 
geweer het bijzondere eigendom zal zijn van een bepaalden 
persoon die hetzelve met. buitengewone dapperheid of levens-
g2vaar h~eft :y;E?rmeesterd. Onder qorlogskosten in dit artikel 
worden begrepe~1. aile uitgaven door het gouvernement ten 
behoeve van den oorlog gedaan. · 

KRIJGSRAAD, ZAMENSTELLING EN MACHTEN. 

54.-Bii · ieder oommando is ·een kriigsraad bestaande nit . za;m~ns~elling en 
· . y . . . . . . . . OJ . ' • • JUnsdiCtie van den 

den commandeerenden offiCier en de com1nandanten der d1stnc- 'krijgsraad. . 
ten die bij .het commando aanwezig zijn. Indien deze te 
zamen minder dan zeven. in getal' zijn' ' zullen de tekort-
korrien<_le. leden do,0r al de. a,anwezige. officieren uit hun midden 
gekozen worden bij meerde:t"heid .van stemmen. Indien er bij · 
het commando niet meer dan zeven officieren zijn, zullen de 
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tekortkomenden door de verzamelde burgers bij meerderheid 
van stemmen worden benoemd. De Staatspresident kan de 
plaats of den omtrek vaststellen binnen welke elke krijgsraad 
iurisdictie zal hebben. 

Mis~aden nan 55.-De misdadigers ·welke onder de beoordeling van 
~eszelfs beoorclee- eenen kriiasraad zullen komen om voor denzelve te worden hng onderworpen. uo 

terechtgesteld, zullen zijn dezulken die beschuldigd zullen staan 
van hoogverraad, opstand of oproer tegen de regeering, ver
raderlijke verstandhouding 1net den vijand, of hulpbetooning 
a an zoodanigen vijand of oproermakers, hetzij gewa pend of 
ongewapend, bij monde of in geschrifte, in het openbaar of 
in het geheim, of van eenige andere misdaad of overtreding 
van gelijken aard, of medeplichtigheid daaraan, op eenige 
wijze hoe ook genaamd, mits dat zoodanige misdaad of over
treding gepleegd zal zijn gedurende den tijd dat krijgswet 
verklaard is. 

J?.eszolfslijf'straffe- 56.-De krijgsraad heeft dezelfde rechtsmacht in het op
luke rechtsmacht.leggen van straf als de rondgaande gerechtshoven. Aileen 

van straffen boven eene maand gevangenis, met of zonder 
harden arbeid, en van boeten boven de twintig pond sterling, 
is appel naar de hoogere gerechtshoven, in welk geval 'de 
krijgsraad den appellant tot zoodanige securiteit zal kunnen 
verplichten als noodig wordt geacht om hem, hangende het 
a ppel, onschadelijk te maken. De doodstraf zal niet worden 
uitgesproken door eenen krijgsraad bestaande nit minder dan 
twaalf leden, zullende minstens drie-kwart der leden in de 
uitspraak moeten overeenstemmen, en zulk vonnis zal niet 
kunnen uitgevoerd worden dan na goedkeuring van den 
Staatspresident of zijnen plaatsvervanger. Krijgsgevangenen 
zullen nimmer om het leven worden gebracht voor dat een 
krijgsraad zulk vonnis over hen zal hebben uitgesproken. 

Regulaties voor 57.-De uitvoerende raad zal regulatien maken aangaande 
denzelven. de manier van procedeeren voor den krijgsraad, welke regu

latien van kracht zullen zijn tot de eerstkomende zitting van 
den volksraad, waarna dezelve door den raad in overweging 
zullen genomen worden. 

Rechtspleging en 58.-Alle rechtsplegingen voor eenen krijgsraad zullen in 
getuigenverhoor. het openbaar geschieden en behoorlijk worden genotuleerd; 

en aile getuigen zullen worden ingezworen en ondervraagd op 
dezelfde wijze als zulks voor de gewone gerechtshoven des 
lands geschiedt; ook zullen aile getuigen bevoegd of onbe
voegd geacht worden overeenkomstig de wetten op crimineele 
zaken in dezen Staat bestaande. 

verplichting van 59.-Alle personen, door of namens den krijgsraad opge-
getuigen. roepen, weigerende te verschijnen of getuigenis af te geven, 

of overtuigd wordende valschelijk getuigd te hebben, zullen 
door of op order van den· krijgsraad mogen worden gevangen 
genomen en gestraft overeenkomstig de regulatien in crimineele 
zaken voor de civiele gerechtshoven. · 
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60.-De notulen van den krijgsraad zullen door den voor- · Verzending der 
· d' l"k d S 'd notulen z1tter, zoo spoe 1g moge lJ , aan · en taatspres1 ent worden · 

ingezonden. 
61.-De burgers of andere personen onder bevel van Gehoor:Zaamheid 

· k .. ffi · f k · · · ffi · · kk ll a an offi01eren ver-eenlgen rlJgSO Cler 0 rlJgSO Cleren Ultgetro en, ZU en schuldigd. Plicht-
aan de wettige orders van hunne officieren strikte gehoor- verzuim van dezen 

'd b ffi · stratbaar. zaamhe1 etoonen; en o meren zoowel als burgers of andere 
ondergeschikte personen zich aan eenige commando-overtreding 
schuldig makende, zullen met inachtneming van de regulatien 
door den ·uitvoerenden raad als in dit hoofdstuk te voren 
vermeld vast te stellen, door den krijgsraad mogen worden 
gestraft naar den aard of graad van zoodanige overtreding 
met eene boete niet te hoven gaande tien pond sterling of 
arrest niet te hoven gaande eene maand. 

62.-De krijgsraad heeft het recht eenigen misdadiger te . Ver~ijzing van 
· .. d ht h d 1 d m1sdad1gers naar verwuzen naar e gewone gerec s oven es an s, om voor de gewone ge-

dezelve op de gewone wijze terechtgesteld te worden; echter rechtshoven. 

niet voor eenige overtreding uitsluitend verbonden aan de 
krijgstucht bij het leger. 

GEVOLGEN VAN EENEN STAAT VAN OORLOG. 

63.-In tijden van oorlog of commando zullen alle rechter- staking van ci-

l .. k d · · · 1 k k d d h 11 viele procedures lJ e proce ures 1n mv1e e za en gestaa t wor en; oc zu en behalve executien, 
executien kunnen worden begonnen en voortgezet in zaken arresten, enz. 

waarin reeds vonnissen zijn geveld. 
Arresten, injunctien en interlocutaire orders kunnen echter 

bij voortduring, oveereenkomstig de wet worden verleend. 
64.-Alle krijgsofficieren, behoorlijk als zoodanig aange- Ma?ht van krijgs-

t ld l d d S l ·· offiCierenomeedaf s e vo gens e wetten van ezen taat, zoo ang ZlJ ge- te nemen. 

durende oorlogstijd in het veld zijn, zijn gerechtigd van eenigen 
persoon den eed af te nemen, even alsof zij met de macht 
van vrederechter waren bekleed. 

65.-Geene schutverkoopingen mogen gedurende een Schutverkoopin

commando gehouden worden. De schutmeester zal maande- gen gestaakt. 

lijks geregeld adverteeren en belooning voor het geschutte vee 
overeenkomstig den verloopen tijd genieten. 

66.-In tijden van opstand of oorlogzu llen geene oproer- Oproerige bijeen-
. b" k 1 .l.'-l " l' · k komsten verboden. 1ge ueen omsten geoor 001u zun, om over po 1tle e aange-
legenheden te raadplegen. Zulke vergaderingen mogen door 
een landdrost, vrederechter, veldcommandant, of veldcornet 
uiteen gedreven worden, en de personen aldus vergaderd, of 
hunne voorgangers of aanvoerders, mogen worden beschouwd 
en behandeld als verdachte oproermakers. 

W anneer te eenigen tijde drie of meer personen op eene 
verdachte wijze gewapend bijeenkomen, zal het elken land
drost, vrederechter, veldcommandant of veldcornet vrijstaan, 
en het zal de plicht van elken zoodanigen beambte zijn, zulke 
verdachte bijeengekolllene, personen te gebied~n dadelijk uiteen 
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te gaan en rus~ig naar hunne won:i'ngen terug te keeren; of 
blijkbaar in opstand tegen de regeering zijnde, zullen dezulke11 
of hunne aanvoerders ontwapend moeten worden of gevangen 
genomen, en in geval van tegenstand zullen zij als vijanden 
worden behandeld en met de · wa pens worden aangevallen. 

VRIJWILLIGERS EN VRI.JWILLIGERKORPSEN. 

Rechten van vrij- 67.-Vrijwilligers, geen burgers zijnde, zullen, wanneer 
willigers. zij een commando bijwonen, gelij~e rechten hebben ,als de 

burgers zelve. . 
Zich onttrekken 68.-Eenig vrijwilliger die zich aan het commando ont-

:fr~fbca~~mando trekt, buiten schriftelijke toestemming van den bevelvoerenden 
officier der afdeeling waartoe hij behoort, zal met eene boete 
van niet minder dan tien pond, eri niet meer dan zeven-en
dertig pond en tien shillings sterling strafbaar zijn, en daarna 
cladelijk door den landdrost naar het commando teruggezonden 
worden. In geval van niet-betaling · der boete zal hij met ge
vangenisstraf voor niet langer dan drie maanden gestraft 
worden, welke straf hij zal ondergaan na afloop van het 
commando. 

Regulaties voor 69.-Wanneer burgers of andere blanke ingezetenen ten 
vrijwilligers. eenigen tijde verlangen vrijwilligerkorpsen op te richten met 

toestemming van het gouvernement, dan zal de Staatspresi
dent met den uitvoerenden raad regulatien kunnen goedkeu
ren en bekrachtigen voor zoodanige vrijwilligerkorpsen ; mits 
de leden daarvan eenen eed van getrouwheid aan den Staat 
afleggen zullen, in den vorm door den Staatspresident te 
worden bepaald. 

In geen ander geval zullen zoodanige vrijwilligerskorpsen 
gerechtigd zij11 ondersteuning van Staatswege te verwachten. 

HOOFDSTUK XLI. 

OVER HET ARTILLERIE-CORPS. 
Van het corps. 1.-Het' artillerie-corps van den Oranjevrijstaat bestaat 

nit die burgers welke reeds als artilleristen ingezworen en 
geoefend zijn, 'of nog oefening in dat wapen ondergaan, zijnde 
eerstgemelden verplicht om ook als artilleristen dienst te doen 
in gevallen van oorlog of commando, of wanneer daartoe 
opgeroepen n~mens het gouvernement. . 

Wie toegelaten 2.-Die als artilleristen in dienst willen treden moeten 
kunnen worden. .. b b · · d h , d ZlJn urgers oven· zestlen Jaren ou , onge nwd, gezon van 

lichaam volgens ~ertific8,at ,van gouverne'ments- geneesheer, 
moeten toestemming hebben van hunne Ol~ders of voogden, 
waar dezulken bestaan, en moeten voor· hunne toelating den 
eed van .getrouwheid aan den Staat en deszelfs wetten, en 
gehoorzaamheid aan. hup.ne officieren, en bijzonderlijk aan de 
bepalingen dezer regulatien, afleggen. 
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3:-'-Artilleristen worden gehouden om de stipste gehoor- Gehoorzaamheid 
h 'd · ht t t · h · ll · • b verschuldigd. zaam e1 1n ac e nemen en opzw te van a e wett1ge e-

velen en orders hunner officieren, betreffende hunne dieristen, 
gedrag en levenswijze, en moeten hunne officieren tevens de 
aan hunne betrekking verschuldigde" eer bewijzen. 

4.-De artilleristen houden verblijf en hebben logemei1.t VerbliJf' en dag
op het fort of zoodanige andere plaats als hun van tijd tot verlof. 
tijd mocht worden voorgeschreven, en kunnen zich niet daar-
van verwijderen dan na bekomen verlof van den kapitein of 
zijn plaatsvervanger, welk verlof altoos· beschouwd zal worden 
te zijn vervallen zoodra taptoe geblazen wordt. 

5.-De artilleristen moeten verlof tot afwezigheid uit de Ve_rloftotafwezig
hoofdstad bekomen van den Staatspresident, die bevoegd zal held. 
zijn om het verlof toe te staan, op ·een certificaat van den 
kapitein dat zulke afwezigheid kan plaats hebben zonder na-
deel aan de plichtsbetrachting van het co:rps, en zoodanig 
verlof zal niet voor langeren tijd worden verleend dan zes 
weken in tijd van vrede. In tijd van oorlog of commando, 
zal zoodanig verzoek om verlof onder het vereischte certificaat 
van den. kapitein gericht moeten worden aan den krijgsraad, 
die alsdan daarop zal beslissen. 

6.-De artilleristen mogen niet in de kleeding van ·pri- ¥?eten steeds 
vate personen omwandelen gedurende hunnen diensttijd, maar umform dragen. 
moeten steeds in de uniform, hun van gouvernementswege 
verschaft, verschijnen. · 

7 ~-De artilleristen worden gehouden om te zorgen voor Reinheid. 
de reinheid en orde,· in hunne slaapvertrekken, in hunne 
kleeding, en van hunne personen. · . 

8.--Er zal maandelijks eene inspectie van de kleeding _Kleecling-inspec
door den kapitein worden gehouden, wanneer de artilleristen tle. 
de hun verschafte kleedingstukken moeten toonen, en waar 
eenig kleedingstuk niet geproduceerd kan worden, en de tijd 
voor deszelfs gebruik nog niet verstreken is, zal het hersteld 
moeten worden op kosten· van de.n nalatigen artillerist . 

. 9.-Elk artillerist zal verantwoordelijk zijn yoor ~de veilige Ve:antwoordelijk
bewaring van de wa penen, en z'::tdel . en to om hem van re- heJtl. 
geeringswege verschaft, en mag dezelve niet ter leen geven 
aan iymand hoe ook genaamd, :Zonder voorkennis en verlof 
van den kapitein. · 

19.-Wanneer een artillerist zich op verlof begeeft, za,l . Bezorging van 
hij ve;rplicht zijn om. vooraf zijne kleedingstukken, wapenen, goecleren. 
enzoovoorts, onder behoorlijke inventaris ; aan den luitenant. 
te over handigen ter be waring tot zijne terugkomst, en voor 
het geval . van afwezigheid in dienst wordt hij gehouden ·zijne 
goederen voor iijn vertrek behoorluk te verzorgen tegen 
schade, door dezelve weg te pakken, of te stellen onder be-··· 
waring van zijn kameraad, of van den luitenant. 

11.-De ·artilleristen moeten' op de bepaaJde dagen en Gereedheid t.>t 
uren · gereed zijn tot alle dienst.en, als · oefening in hunne·dienst. 
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wapenen, verpleging hunner paarden, rijden van expressent 
verzorging van wapenen en tuigen, en tot ontvangst van 
onderwijs in de school en muziek. 

12.-De artilleristen worden gehouden te waken tegen 
slecht gedrag of daden van ·eenigen aard waardoor hun karak
ter en dat van het corps in het algemeen kan worden bena
deeld, en moeten zich vooral wachten voor slecht gezelschap 
en onmatigheid. 

!'tal1-port van ver- 13.-De artilleristen, zoowel onder-officieren als man-
nch t1ngen. · bb · schappen, na een1g bevel ontvangen te he enter u1tvoering, 

hetzij 's daags of 's nachts, zullen van hunne verrichtingen 
rapport moeten doen onmiddelijk na de voldoening, en bij 
terugkomst van verlof onverwijld zich in persoon bij den be
velvoerenden officier aanmelden. 

Godsdienstoefe- 14.-De artilleristen moe ten geregeld elken Zondag de 
ning. 

Huwelijk. 

Diensttijd. 

godsdienstoefening bijwonen. 
15.-De artilleristen, zoolang zij in actieven dienst zijn, 

mogen niet huwen dan na bewezen te hebben ten genoegen 
van den Staatspresident, dat zij in staat zijn om buiten hun 
soldij te voorzien in de kosten voor onderhoud van een huis
gezin, en des Staatspresidents verlof daartoe te hebben be-
komen. 

16.-Diegenen die toegelaten worden tot den dienst, 
moeten zich daaraan verbinden voor den tijd van drie jaren, 
waarna hun diensttijd als actieve artilleristen verstreken zai 
zijn; maar zij zijn desniettemin gehouden om actieven dienst 
te doen bij het corps in· tijden van oorlog of commando, of 
wanneer daartoe namens de regeering gerequireerd. 

Verwisseling van · 17.-Afgetredene artilleristen worden gehouden, onder 
woonplaats. b b'' l . h 'd b , , ver eurte :u na a t1g e1 · van eene oete van een pond ster-

ling, wanneer zij eene verwisseling van woning maken daarvan 
onmiddelijk kennis te geven aan den ka pitein, die van zoo
danige kennisgeving aanteekening zal moeten doen op de rol 
van het corps. 

Hoe afgetred.enen 18.-Afgetr~den artilleristen zullen, wanneer opge:roepen 
~~a::.tieve dienst tot actieven dienst, beschou wd worden te staan onder hun 

eed als artillerist, en onderworpen zijn aan de bepalingen 
dezer regulatien voor zooverre toepasselijk. 

Van de officieren. 19.-Het artillerie-corps wordt beheerd door de hierna te 
melden officieren, die hunne instructien ontvangen van den 
Staatspresident of van den bevelvoerenden commandant van 
eenige leger-afdeeling waarbij het corps. of eenig gedeelte daar
van ten dienste zal worden gesteld. 

olci~r:!~ng van 20.-De officieren van het corps zullen zijn de kapitein 
en luitenant; de onder-officieren, sergeant, korporaal en bom
bardier. 

Verder!'l tijdelijke 21.-De Staatspresident zal het recht hebben om in tiiden 
benoem1ngen. .'1 

van oorlog of commando verdere benoemingen van offimeren 
te G.oen, die· echter aileen van kracht zullen zijn zoo lang de 
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afgetreden artilleristen velddienst doen overeenkomstig be
palingen van artikel 18. 

22.-De offi.cieren zijn gerechtigd tot uniformen van beter Onderscheiding 

qualiteit, tot onderscheiding van hun rang, en onder-offi.cieren van rang. 

worden bevorderd door den Staatspresident op voordracht 
van den ka pitein, gestaafd met bewijzen van goed gedrag en 
verdienstelijkheid, en tot onderscheiding van hun· rang zijn 
gerechtigd tot een of meer oranjestreepen op den rechtermouw. 
De uniform of eenige verandering daarin van tijd, tot tijd, 
wordt door den Staatspresident bepaald. 

23.-De offi.cieren van het corps houden hun verbliif, de Verblijf van offi-
v cieren en hunne 

kapitein in zijn kwartier, en de luitenant op het fort, en plichten. 

hebben toezicht op de manschappen, wapenen, paarden en 
tuigen, de reinheid en orde van kazerne, magazijnen en oe
feningsgronden; zorgen voor de behoorlijke nakoming der 
plichten door de manschappen; regelen onder bekrachtiging 
van den Staatspresident de uren voor eten en oefening in 

· wapenen, school en muziek, en voor de wachten; hebben acht 
op de reinhouding der stallen, verpleging der paarden door 
de manschappen, en de schoonheid en instandhouding der 
wapenen; en geven een goed voorbeeld aan de manschappen, 
in de getrouwe en ijverige nakoming van aile op hen rustende 
plichten. 

24.-Elk offi.cier en onder-offi.cier zal verplicht zijn zich met Kennis tot bevel-

h h d . . . d d . voer~g. et gesc ut, e 1nstruct1en aarover, en e man1er van exer- · 
ceeren bekend te maken, ten einde, indien vereischt, het be-
vel te kunnen voeren. 

25.-De kapitein regelt de wachten zoo wel 's nachts als Regeling van 

bij dag bij het fort en de magazijnen, en wordt bevolen nauw- wachten. 

keurig toezicht te houden op de behoorlijke afiossing derzelve. 

26.-De offi.cieren doen maandelijks eene speciale inspectie Inspectievangrof 

h f l d S ·a geschut. van et gro gesc 1ut, en rapporteeren aan en taatspres1. ent . 
over deszelfs toestand. De Staatspresident zal het recht hebben 
om wanneer vereischt, de noodige reparatien te doen ·plaats 
hebben. 

VERDERE BEPALINGEN. 

27.-Het uitvoerend gezag zal zelf, of door eene commissie, ~wartaals-insp~c
inspectie moeten doen geregeld bij het einde van elk kwar- ~1~er~~d g~:atg.lht
taal, van de kazernen, magazijnen, wa pen en, paarden, man-
schappen, kleeding, oefening, enz., ten einde zich te kunnen 
verzekeren dat geregelde orde gehandhaafd wordt, en behaor-
lijk toezicht uitgeoefend wordt op de instandhouding van 
gouvernements-eigendommen, en om verder voorzorg te kunnen 
nemen tot voorziening in wa penen en paarden. 

.. 28.-De kapitein zal. bij die gelegenheid ste~ds een schr~ft~- ~ei~pboij't~~~:r!: 
luk rapport ·attn het n1tvoerend gezag of .diens. comm1ss1e inspectie. 
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moeten indienen over den toestand van het corps, het gedrag 
en de vorderingen der manschappen,_ de. strafuitoefeningen 
die plaats gehad mogen hebben en a~ hetgeen wenschelijk 
1nocht voorkomen onder de aandacht d~r regeering te brengen. 

Aanschaffing van . 29.-Het zal den Staatspresident vrijstaan de voor het 
kl.eeding, lev ens- corps.vereischte kleeding levensmiddelen of andere benoodigd-mlddelen, enz. . · ' · . 

heden te doen aankoopen, door den kapitein der artillerie, of 
wei de levering daarvan bij tender te doen plaats vinden. 

Ontbieding- van .30.-Indien vereischt,--zal de kleeding geheel of gedeelte-
!{~~:~eren mt Eu-lijk uit Europa· of elders kunnen worden ontboden. 

Verplegiug hij 31.-In geval eenig artillerist ziek wordt aan eene aan-
ziekte. stekelijke ziekte, zal hij onmiddelijk nit de kazerne verwijderd 

moeten worden ter verpleging .. 
Plichten 32.-De onderwijzer houdt zich stiptelijk aan de uren 

Onderwijzer. van voor onderwijs die bepaald worden voor ¢I.e artilleristev. door 
(1e o:fficieren onder bekrachtiging van den St~atspresident, en 
doet rapport aan den kapitein maandelijks ~ver }1et school- · 
bezoek der artilleristen, hun gedrag in de school en hunne 
vorderingen, en zal overigens zich moeten beschouwen te 
staan onder oppertoezicht van den superintendent van onderwijs, 
en zijne instructien over de vakken en manier van onderwijs 
moeten opvolgen. 

Plichten van 33.-De kapelmeester is gehouden aan de instructien die 
Kapelmeester. hem van tijd tot tijd mogen worden gegeven door den kapitein. 

onder voorkennis van den Staatspresident ten opzichte van·. 
de uren ~n oefening van het corps in muziek, of deszelfs 
optreding bij publieke en private feestgelegenheden, en is ge
houden te waken over de behoorlijke bewaring en instand
houding der instrumenten die ten dienste van het muziek
corps worden- gesteld. 

Ammunitie tot 34.-De regeering stelt jaarlijks een zeker aantal bommen, 
oefening. kogels en schroot voor elk stuk grof geschut beschikbaar aan 

den kapitein, opdat de veldoefening der kannonen behoorlijk 
kan worden onderwezen aan de artilleristen, alsook een zeker 
bedrag van ammunitie voor oefening met de karabijnen, op
dat de artilleristen bekwaam worden om zichzelven ook te 
kunnen verdedigen in geval van nood. 

Re~ulatien over 35.-Kleeding en voeding voor.artilleristen· worden voort-
d.i~;.mg en ldee- aan geregeld bij regulatieri.· door den .kapitein te worden ver

vaardigd en door den Staatspresident te worden goedgekeurd. 
Uitb.etalingen te 36.-Geene uitbetalingen zullen mogen gedaan worden: 

fifi~~~~d~~11°\~~~i: in verband met het corps, dan na door den kapitein te zijn 
tein. gecertificeerd als verschuldigd en behoorlijk te zijn geauto

riseerd en geauditeerd. 
SolclU door wien 37.-De uitbetaling van soldij a1s anderszins geschiedt 

i:a:i'X~rcle.n uitb.e- door een der o:fficieren, speciaal · daartoe door den Staatspresi
de:nt van tijd. tot tijd aangesteld, word~nde .. d,e betrekking, 

"' van' betaalmeester der artillerie hiermede afgeschaft. · 
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38.-De uitbetaling, in het vorig artikel gemeld, zal ge- Uitbetaling door 
schieden door aanwiizingen af te geven op den thesaurier- aanwijzingen op 

u 'f he s au rieur-Ge-
generaal V~?r het ~edr~g der geautorise~rde rekening. neraal. 

39.-B:u de art1llene worden zoodan1ge boeken aangelegd BoekhoudenArtil
en aangehouden als voor het corps geschikt door den kapi-lerie. 
tein zullen worden aanbevolen en door den Staatspresident 
goedgekeurd mogen worden. Zulke boeken worden gehouden 
door den kapitein of zoodanig ander officier als de Staats-
president van tijd tot tijd daartoe moge benoemen, en nit 
zulke boeken zullen maandelijks zulke staten worden opge-
maakt en den auditeur-generaal overhandigd als de laatste 
ambtenaar, met goedkeuring van den Staatspresident, mag 
noodig achten. 

40.-De naamteekeningen der artilleristen voor ontvangst Naamteekeningen 
van eenig artikel of op eenig officieel document moeten eigen-
handig plaats hebben. 

41.-Aile h uishoudelijke bepalingen, zoo. als bijvoor beeld Huish 0 u a e lijke 
om trent het uitdooven van lichten, vall en onder te term en bepalingen. 
van artikel 23, en de verschillende signalen zullen een kwart 
unr vooraf geblazen moeten worden. 

42.-,--In dienstplicht en tucht zullen de officieren door Strafbepalingen. 
bijzondere reglementen voorzien, onder goedkeuring van den 
uitvoerenden ra~d, met dien vers,tande nochtans dat misdaden, 
door officieren, .onder-officieren of manschappen begaan word-
ende, volgens de algmneene w~tten des lands behandeld zullen 
worden. 

43.--·Afgetredene artilleristen die zonder wettige ver- strat bij plicht
schooning weigerachtig of nalatig zullen zijn om dienst te :::cl.~~~ 1~fi\1~f~1:: 
doen wanneer daartoe door de regeering opgeroepen, zu]len ten. 
vervallen onder de strafbepaling vastgesteld bij artikel 48 
van hoofdstuk XL (de krijgs- en commandowet). 

SLOTBEP ALINGEN, 

44.-Elk artillerist wordt bij zijne inzwering voorzien Verschaffingdezer 
met een kopie van de bepalingen van. dit hoofdstuk. i~lin!:i~fe~~ aan 

SCHEDULE.-:-SOLDIJ. 

De soldij wordt betaald als volgt :-

Kapitein ........................... tegen 12s. 6d. per dag. 
Lui tenant ························ " 

9s. 
" Sergeant ........................... 

" 
4s. 

" Korporaal ························ " 
2s. 

" Bombardier ........................ 
" 

ls. 6d. 
" Artillerist ........................ 

" 
ls. 

" 
terwijl de onderwijzer emi jaarlijksch salaris van £120; en de 
kapelmeester van £200 zal ontvangen. 
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HOOFDSTUK XLII. 

OVER DE RIJDENDE DIENSTMACHT. 

Bloemfontein 1.-Van de rijdende dienstmacht opgericht onder den 
h?ofdkwartier der naam van "Vrijstaatsche Rijdende Dienstmacht" zalBloemfon-
dienstmach t. . .. 

tein het hoofdkwart1er ZlJn. 
Samenstelling; 2.-Deze macht, die ten allen tijde tot dienst gereed 

Commandant. ·· 1 b · · h moet ZlJn, za estaan lnt veertlg manse appen, en staan 
onder bevel van den kapitein der artillerie, die als zoodanig 
commandant van het corps, en met de geheele administratie 
belast is. 

Tweeiniederwijk. 3.-In ieder district zullen minstens twee manschappen 
geplaatst worden, die van tijd tot tijd de verschillende wijken 
zullen patrouilleren. 

Toezicht van 4.-De manschappen in artikel 3 vermeld staan onder 
LanddrostenVeld- · h d l dd ' a· . d" . l cornet ten. to~zlC t van en an rost van t 1stnct, 1e 1n over eg met 

de veldcornetten van gemeld district belast is met de plaatsing 
en verplaatsing. 

Regulaties. 5.-De Staatspresident zal van tijd tot tijd, in overleg 
met den commandant, zoodanige regulaties voor het corps 
kunnen vervaardigen als hij zal goed vinden. 

Vermeerdering 6.-In geval van dringende noodzakelijkheid zal de Staats-
van getal man- president het recht hebben het getal van het corps te ver-
schappen. d 

meer eren. 
Patrouille-boek. 7.-Ieder man wordt voorzien van een patrouille-boek, 

waarin hij zal moeten aanteekenen zijne verrichtingen in 
actieven dienst zijnde, datum van aankomst op iedere plaats, 
klachten van de bewoners en ongeregeldheden. Dit boek moet 
hij steeds gereed hebben om aan den landdrost van 't district 
of aan den commandant ter inzage voor te leggen. 

Onderzoek naar 8.-De landdrost is verplicht van tijd tot tijd onderzoek 
en rapport over in te stellen of te doen instellen naar 't gedrag der man-
toestand van uit- h . . 
rustingen, enz. SC appen, den toestand der paarden en der u1trust1ngen, 

alsook der wapenen, van welk onderzoek hij geregeld rapport 
zal doen aan den kommandant van het corps. 

Burgers verplicht 9.-Ieder burger in den Staat is verplicht, indien geeischt, 
behulpzaam tezijn den manschappen van het corps in actieven dienst hulp te 

verleenen, onder eene boete bij weigering van niet meer dan 
vijf pond sterling, bij wanbetaling te vervangen door ge
vangenisstraf geen veertien dagen te boven gaande. 

Kwnlilicaties voor 10.-0m in 't corps te kunnen worden toegelaten, moet 
to elating tot een certi:ficaat van een gouvernements-geneesheer worden over
dienstmacht. 

gelegd waaruit blijkt dat de applicant gezond van lichaam is, 
en voorts moet de applicant niet minder dan twee-en-twintig 
jaren oud zijn, en een certi:ficaat van goed zedelijk gedrag 
en bekwaamheid overleggen, onderteekend door de autoriteit 
zijner laatste woonplaats. · 
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11.-Ieder man legt bii het in dienst treden den eed van E~d van getrouw-
• '-! • he1d te worden 

getrouwhe1d aan den Staat en gehoorzaa1nhe1d aan de aige- afgelegd. 

meene wetten af, en verbindt zich minstens voor een jaar. 
12.-De Staatspresident in overleg met den commandant Uniform en 'Ya-

. ' · ' penen door w1en 
bepaait de un1form en soort van wapenen. bepaald. 

13.-De manschappen worden van gouvernementswege Uniform en wa:-
• • .!' Ik · · · d d pen en verschaft voorz1en van un11.orm en wapenen, we e ~U 1n goe e or e door Gouverne-

moeten houden en deze biijven 't eigendom van het gou- ment. 

vernement. 
14.-Ieder man moet zijn eigen paard, zadel en to om Uitrusting van 

hebben, en die uit eigen middeien onderhouden, alles door manschap. 

den commandant van 't corps of door den landdrost van het 
district te worden goedgekeurd. 

15.-Het salaris van de manschappen wordt jaariijks bij Jaarlijkschsalaris 

de begrooting geregeld, terwijl zij voor hun Ievensonderhoud 
uit eigen middelen zullen moeten voorzien. 

16.-Ieder man ontvangt eike zes maanden een baatje, Kleederen ver-
, ' ''b k ·'I h I'k schaft door Gou-een ru roe , een paar rlJ aarzen en een paar sc oenen, we e vernement. 

hij op eigen kosten in orde mo~t houden. 
17.-Ieder man die zich schuldig maakt aan plichtverzuim, Stra~ voor plicht-

f h h 'd ' tt' b I dt verzu1m of onge-0 aan onge oorzaam e1 aan een1ge we 1ge eve en, wor hoorzaamheid. 

door den Ianddrost aan den commandant gerapporteerd. 
Tot daaromtrent andere voorzieningen zijn gemaakt zijn 

de manschappen onderhevig aan dezeifde strafbepalingen als 
vastgesteid of nog te worden vastgesteid, voor het corps der 
artillerie. 

18.-Manscha ppen in dienst zijnde zijn vrij van de be- Vrijdom van tol- en 
taiing van tol- of pontgelden. , pontgelden .. 

19.-Een geiicentieerde handelaar in wijn en andere sterke sterke drank 
dranken of een ander persoon die een of meer manschappen mag niet geleverd 
. . l . .. · worden aan man-
1n actwven d1enst zunde zonder verlof van den commandant schappenindienst. 

of van den Ianddrost, naar het geval mag zijn van wijn of 
sterken drank zal voorzien zal onderhevig zijn aan een boete 
geen tien pond te boven gaande of gevangenisstraf geen drie 
maanden te boven gaande. 

HOOFDSTUK XLIII. 

DE WET OVER W APENSCHOUWINGEN. 

1.-Er zal aile vier jaren in een of meer districten van Distri?ts-wapen
den OranJ'evriistaat op een dag en plaats door den Staats- 8 <?ho:uwmgen alle v v1er Jaren,op eenen 
president, in over leg met den commandant en de veldcornetten te bepalen dag. 

van zuik district bepaaid, een districts-wapenschouwing ge-
houden worden. Zoodanige wapenschouwing zai door den 
Staatspresident, bij proclamatie in de Gouvernements-Courant, 
minstens zes weken voor den dag der wapenschouwing, wor-
den afgekondigd. 
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Jaarltksc~e 2.-De veldcornetten zullen verplicht en gehouden zijn 
;e~pi~n~i.jl~::~~ een maal in elk jaar in hunne respectieve wijken en dorpe~ 
dorpen. wapenschouwing te houden. ·· 
Wie deel daaraan 3.-Alle burgers en ingezetenen 'tusschen de ouderdommen 

nemen. van achttien en veertig jaren, geene wettige ;redenen van ver
schooning hebbende, zooals later in deze wet bepaald, zullen 
verplicht zijn aan de wapenschouwingen in artikels 1 en 2 be
doeld deel te nemen, behoorlijk uitgerust met paard, zadel, 
to om en geweer, alles in goede order, zullende person en in 
districts-dorpen woonachtig, niet uitgerust behoeven te zijn 
met paard, zadel en toom, en verschoond zijn van wapen
schouwingen onder artikel 1 tenzij die op districts- dorpen 
worden gehouden. 

'Yatverstaandoor · 4.-0nder het woord "ingezetenen" worden voor de doel-"lngezetenen." . . 
e1nden dezer wet verstaan:-A. Aile blanke 1nwoners van het 
mannelijk geslacht die, geene burgers zijnde, minstens twaalf 
maanden · achtereenvolgend in den Oranjevrijstaat hebben ge
woond, en niet met het klaarblijkelijk of uitdrukkelijk doel 
om slechts tijdelijk alhier zich metterwoon te vestigen; en 
B. Aile blanke inwoners, geene burgers zijnde, onaangezien 
hoelang zij in den Staat woonachtig zijn geweest, die vast· 
eigendom ter waarde van welk bedrag ook op hunnen naam 
geregistreerd hebben. 

ve;;~:080~in~. van 5.-De wettige redenen van verschooning waarnaar in 
artikel 3 wordt verwezen zijn de volgende: 

(A). Ongesteldheid, of gebrek aan dienstboden of andere 
personen om opzicht te · houden over vee of andere 
bezigheden; 

(B). Ge brek a an geldelijke middelen om zich van de noo
dige uitrusting te voorzien; 

(c). Het recht om zich te onttrekken als vallende onder 
diegenen die krachtens commandowet van commando
dienst verschoond zijn; 

(n ). Per~onen achttien jaren oud of daarboven zijnde, die 
ter goeder trouw leerlingen zijn aan eenige privaat 
of gouvernementsschool, alsook de onderwijzers van 
zoodanige scholen. 

Veldcornetten 6.-Ieder veldcornet zal verplicht zijn iederen burger in 
~icr1~~~n o~i~~~: zijn wijk of dorp die krachtens de bepalingen dezer wet ver
manueeren. plicht is de wapenschouwingen bij artikels 1 en 2 daargesteld 

bij te wonen, te doen opcommandeeren tot bijwoning van de 
gemelde wapenschouwingen, en zal te dien einde gerechtigd 
zijn een of meer burgers in zijn wijk te gelasten hem behulp
zaam te zijn met het commandeeren. Zulk opcommandeeren 
zal niet later geschieden dan veertien dagen voor den dag 
der wapenschouwing. 

An;nl~lachte van 7.-De veldcornetten zullen verplicht ziin binnen den tijd 
onw1lhgen. · d fl d u · van veertlen agen na a oop er wapenschouw1ng, de namen 

van aile personen die onwillig waren aan de wapenschouwing 
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deel te nemen en die geene wettige redenen van verschooning 
hebben, aan den publieken aanklager van ziin district in ge
schrifte in te zenden, met vermelding hunner woonplaatsen. 

8.-De Staatspresident zal de macht hebben om, in over- Ammunitie v~or 
leg met. den veldcommandant en de veldcornetten, zooveel ;e~~enschouwm
ammunitie van gouvernementswege voor iedere wapenschou-
wing beschikbaar te stellen als hij mocht noodig oordeelen. 

9.-Bij iedere districts-wapenschouwing in artikel 1 be- Artillerie-corps 

ld l h t t 'll · t k · d d' moet districts-doe za e ar 1 ene-corps me annonen en e noo 1ge wapenschouwin-
ammunitie moeten tegenwoordig zijn, en gedurende wapen- gen bijwonen. 

schouwing onder den opperbevelvoerenden commandant moeten 
staan. 

10.-Bij wapenschouwingen van meer dan een district Kiezing van 

l d b l d d t k d d opperbevelvoeron-za e opper eve voeren. e comman an ge ozen wor en oor den commandant. 

de aan wezige krijgsofficieren. 
11.--V oor iedere overtreding der bepalingen dezer wet Strafbepalingen. 

zal men onder hevig zijn aan eene boete niet te boven gaande 
vijf pond sterling, welke verhaalbaar zal zijn voor het hof van 
den landdrost van het district waarin de persoon die de over-
treding heeft begaan woonachtig is door den publieken aan-
klager van zulk district die gerechtigd zal zijn, bij wanbeta-
ling van zulke boete bij het landdrosthof executie uit te nemen. 
voor het bedrag der boete, eerst tegen de roerende, en daarna 
tegen de onroerende goederen van den beboeten persoon. 

12.-Niets in deze wet vervat zal beletten dat eenige Bijwoning aan 
. . . oudere personen 

burger boven veertlg Jaren oud aan gemelde wapenschouw1ngen toegelaten. 

deel neme, vallende zoodanige daaraan deelnemende persoon 
op den dag der wapenschouwing onder bepalingen dezer wet. 

HOOFDSTUK XLIV. 

OVER DE SCHIJFSCHIETERIJ. 

1 -Elk J. aar zal op de begrooting voor elk dorp in dezen T _? e 1 a .g e ~ 0 0 r 
· · • schiJfschietenJ. 

Staat een som van tien pond sterling u1tgetrokken worden, 
als eene prijs van gouvernementswege voor schijfschieterijen, 
te worden gehouden op den dag der verjaring van dezen 
Staat. 

2 D t .. d b t h tt l Dag voor schijf.- e gouvernemen sprus voor en es en sc u er za schieterijen be-

moeten uitgeschoten worden in de differente dorpen op den paald. 

dag waarop de vrijheids-verklaring van onzen Staat gevierd 
wordt, namelijk den drie-en-twintigsten Februari van elk jaar, 
met uitzondering echter indien die dag op eenen Zondag valt, 
of dat geen schijfschieten kan plaats vinden door ongunstig 
weder of andere onvermijdelijke omstandigheden. De land-
drosten van de verschillende districten zullen bij het uit-
schieten van de prijzen het oppertoezicht houden, en zoodanige 
maatregelen nemen en geven als door hen· respectievelijk in 
hunne districten noodig geoordeelt wordt. 

'i' 
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HOOFDSTUK XLV. 

OVER HET VERSCHAFFEN VAN GEWEREN AAN 
BURGERS. 

Patronen en ge- 1.-Het Gouvernement zal jaarlijks, naar mate van de he-
w ere n moeten h f~ 1 d d b t 1 voor verkoop aan oe l;e vo gens aanvraag oor e urgers, een aan a geweren, 
burgers beschik- niet te hoven gaande vijf honderd, met een aantal patronen 
baar worden ge- . d h d d b h' steld. niet te hoven gaan e een on er per geweer, esc Ikbaar 

houden ter verkoop onder de burgers, zullende die verkocht 
worden aan die burgers die daartoe aanzoek doen, naar voor
rang op daarvan aan te houden lijsten. 

·!aarlijksche ken- 2.-De Staatspresident geeft jaarlijks in de Gouvernements-
n1sgev1ng over ap- If k · d b d' · · '11 plicaties voor ge- vourant ennis, at urgers, Ie geweren en ammunitle WI en 
:eren.-Uit~~g van aanschaffen tegen kostprijs, app1icatie moeten maken bij den 
geweren en d h d' · · .. W · d' "burger". land rost van et Istrict waarin ZIJ wonen. anneer In It 

hoofdstuk melding wordt gemaakt van geweren, worden be
doe1d zoodanige geweren als door het Gouvernement worden be
schouwd het best geschikt voor burgerdienst, en voor de 
doeleinden van dit hoofdstuk worden verstaan door burgers ook 
person en aan burgerdienst onder hevig. 

Voorschot ':erg~- 3.-Elke applicatie moet vergezeld gaan van zoodanig zellendeapphcat1e . 
verbeurd bij niet voorschot als de Staatspresident zal bepalen, welk vootschot 
~~~~en van ge- zal verbeurd worden ten behoeve van het gouvernement, in-

dien de applicant het aangekochte geweer en de ammunitie 
niet komt afhalen bij den landdrost van zijn district binnen 
een tijd te worden bepaa1d in de Gouvernements-Co'ltrant. 

Straf voor ver- 4.-Het is, onder de boeten vastgeste1d bii artike1 30 koop, enz., van ge- .I! XLV '-' . ·· 
weer. van hoo.tastuk I (de wet om trent den handel In krugs-

behoeften), een burger verboden het geweer of de ammunitie 
als voormeld aangekocht, te verkoopen, verruilen of van de 
hand te zetten . 

. verkrijgen van 5.-Wanneer een burger, die reeds een geweer onder dit n1eu we geweer 
door .. vroegerenHoofdstuk van het Gouvernement heeft aangekocht, verlangt 
verkr:gger. · t k d d b 1' een nieuw geweer aan e oopen, on er e epa Ingen van 

dit hoofdstuk, zal hij verplicht en gehouden zijn het reeds 
onder dit hoofdstuk verkregen geweer aan den landdrost van 
zijn district terug te bezorgen, zonder aanspraak te hebben 
op eenige vergoeding. 

Stempelen van 6.-Het is de plicht van het Gouvernement toe te zien 
g ewer en.- L ij s t d t 11 d d . k h ld 11 van koopers, met a a e geweren, on er eze wet ver oc t, gestempe zu en 
nommers, woon- ziin met de letters 0 v s alsmede het nummer van het ge-l1laatsen. enz. '-' • · ., 

· weer; en de landdrost zal gehouden zijn een lijst aan te hou-
den vermeldende de namen en woonplaatsen van de personen 
die geweren aangekocht hebben, alsmede de nnmmers der 
aan hen uitgereikte geweren, met datum van uitreiking. 

Veldcornetten _bij 7.-De landdrosten zullen de verschillende veldcornetten wapenschouwln-
gen vergelijken ge- en assistent-veldcornetteri in hunne districten voorzien van 
weren met opga- .I! h 'f d 1'' . h . . ·.k b ld D ven in lijsten. a1SC rl ten van e 1JSten In et VOrig arti el epaa . e 
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veldcornetten en assistent-veldcornetten zullen bij het houden 
der wapenschouwingen die .lijsten vergelijken met de geweren 
welke van het Gouvernement zijn aangekocht en zich over
tuigen dat ieder burger nog in het bezit is van het geweer 
dat hem overeenkomstig dit hoofdstuk is verschaft en daarom
trent rappor,t do,en aan den landdrost. 

8.--De Volksraad benoemt jaarlijks, indien noodig, eene . Co.J?missie doet 
· ' "f 1 d · " 'dd · · 1 Jaarluksonderzoek comm1ss1e van V1J e en tnt Z1Jn m1 en, om, 1n over eg met om trent krijgsbe-

den Staatspresident, onderzoek in te stellen naar den toestand hoeften, enz. 
van krijgsbehoeften, en aanbeveling te doen welke soort ge-
weren het meest doelmatig toeschijnt volgens de meening van 
deze wet. 

9.-In geval van overlijden van een burger, die onder de Verkoo11 van ge-
l. d · · weer door execubepa 1ngen van eze wet voorz1en lS van een geweer van teur.- vermaking 

gouvernementswege verkocht, zal de executeur in zijnen boedel, daarvan bij testa-· 
onder goedkeuring van den landdrost van het district, ge- ment. 
rechtigd zijn zoodanig geweer uit den boedel van den over-
ledene te verkoopen aan eenig burger van den Staat. Ook 
zal zoodanig burger zijn van het gouvernement aangekocht 
geweer kunnen vermaken bij testamentaire dispositie aan een 
burger van den Staat. In de gevallen in dit artikel voorzien 
zal de naam van den nieu wen eigenaar worden geregistreerd 
·Op de lijsten in dit hoofdstuk bepaald. 

HOOFDSTUK XLVI. 

DE WET OMTRENT DEN HANDEL IN KRIJGS
BEHOEFTEN. 

UITLEGGENDE BEPALINGEN. 

1.-Wanneer in deze wet "vuurwapenen" vermeld wor- Bedoelihg t'ler·· 

d l d d t d 1 · d lt woorden "vuurwaen, za aar oor vers aan wor en zoowe een1g ge ee e van penen" en "kriigs-. 
·eenig vunrwapen afzonderlijk, als het geheele vuurwapen behoeften.'? 
waartoe zulk gedeelte kan gebruikt worden ofmocht noodig zijn. 

W aar in deze wet "krijgsbehoeften" vermeld worden, znllen 
daaronder begrepen worden ook salpeter, zwavel en dynamiet. 

PRIVATE HANDEL IN KRIJGSBEHOEFTEN. 

2.-Personen handelende in steden of dorpen in dezen Licenhle ve:reischt 
St d l ll h . k . fvoor handel in aat wor en toege a ten om a e soorten van sc 1et ru1t o s chiietrkrui t: oi 
van dynamiet of van beiden te verkoopen aan blanke per- dynamiet, V~erleen-bartr door Land-
sonen, mits zij daartoe de bij de wet bepaalde licentie uitge- drost... · · 
nomen he b ben. 

Ret zal den landdrost vrijstaan eene zoodanige licentie 
te weigeren aan een verdacht persoon, indien hij daartoe ge
gronde redenen heeft, behoudens de bevoegdheid van zoo
danigen persoon om zich op den Staatspresident te beroepen. 

3.-Eenig persoon die krijgsbehoeften in dezen Staat Per~llit vereischt 
ht · f d 1 · h · V@Oll1n·endoorvoer-wensc 1n- o oor te voeren za z1c moeten voorz1en van van krijgsbchoef-

-een r)ermit zooals in het eerstvolgend artikel bepaald ten, met;r dan wa_t ' genoeg 1s voor e1• 
gen ge hruik. 
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Een persoon krijgsbehoeften aldus invoerende of doorvoe
rende zonder zulk permit zal, bij overtuiging daarvan, onder
hevig zijn aan een boete van niet minder dan vijf, en niet 
meer dan een honderd pond sterling, of bij gebreke van be
taling aan gevangenisstraf niet te boven gaande den tijd van 
zes maanden. 

Onder de bepalingen van dit artikel valt niet het vervoer 
door eenen blanken persoon van lood, percussie-dopjes, vuur-· 
steenen of eenig geweer of andere vuurwapenen door dezen 
Staat, in eene hoeveelheid niet grooter dan wat noodig is 
voor eigen gebruik van zulken persoon. 

Ui~reiking van 4.-Aanzoek voor zoodanigen permit wordt gemaakt bij 
perm1tten op nan- d l dd t · 
zoek bij Landdrost. en an ros . 

W anneer de landdrost den aanzoeker een geschikt per
soon acht mn zoodanig permit te ontvangen, zal hij den gon-· 
vernements-secretaris in geschrifte kennis geven dat de aan
zoeker (zijnen naam meldende) een geschikt persoon is om het 
gevraagde permit te verkrijgen, en hij zal het permit behoor-
1\jk uitgemaakt, overeenkomstig den vorm A vervat in de 
schedule hierbij gevoegd, aan den gouvernements-secretaris 
ter teekening opzenden. 

Op de ontvangst van zoodanig certifi.caat van geschikt
heid zal de gouvernements-secretaris op last van den Staats
president het gevraagde permit verleenen. 

Ontvanger van 5.-0nmiddelijk na de ontvangst door eenigen gelicentieer-
kruit of <.lynamiet d h d 1 h' k · f d · 1 h" moet keunis geven en an e aar van sc 1et ?nut o ynam1et, za lJ ontvangst 
aan beambten van daarvan in O'eschrift moeten rapporteeren aan den op de plaat& 
ontvangst. o . . . 

van verkoop gevest1gden landdrost of resident vrederechter; 
en die ambtenaar of zijn plaatsvervanger zal onverwijld toe
zien dat de hoeveelheid ingevoerd kruit of dynamiet met de 
verleende permitten overeenkomt. 

Een handelaar niet voldoende aan deze bepaling zal onder-· 
hevig zijn bij overtuiging daarvan voor den landdrost, aan 
eene boete van minstens een, en hoogstens tien pond sterling; 
of bij wanbetaling aan gevangenisstraf voor minstens acht 
dagen en hoogstens eene maand. 

Permit vereischt 6.-Het is verboden om aan eenen blanken persoon schiet-
voor koop van k . f d . t t k l . dt Inuit of dynamiet, ?nut o ynam1e e ver ?oopen a vorens een permit wor 
v~rleeD:lmar naar overO'elegd onderteekend door den landdrost of OI) dorpen 
d1seret1e van he- o ' ' 
amhten, voor ma- waar geen landdrost gevestigd is door den resident vrede-
tigehoeveelhGid. h f · ' 'd rec ter, o door een persoon speCiaal door den Staatspres1 ent 

aangesteld met macht om zoodanige permitten te ondertee
kenen, onder wiens jurisdi0tie de gelicentieerde handelaar in 
krnit of dynamiet sorteert, overeenkomstig den vorm B be
vat in de schedule hierbij gevoegd. 

Overtreding van deze bepaling wordt gestraft met eene· 
geldboete van minstens vijf-en-twintig pond, en hoogstens een 
honderd pond sterling; of bij wanbetaling gevangenisstraf 
voor minstens drie en hoogstens zes maanden. 
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Het zal den landdr9st, of resident vr~derechter, of per
soon speciaal aangesteld, vrijstaan een permit te weigeren tot 
den verkoop van· schietkruit of dynamiet aan eenen ver
dachten persoon, i:ri geval hij gegronde redenen heeft te gelooven 
dat het kruit of dynamiet voor onwettige doeleinden wordt 
verlangd. · · 

In geen geval zal een permit voor eene grootere hoeveel
heid dan tien pond schietkruit, of dan vijf honderd patronen 
terzelfdertijd aan een en denzelfden persoon worden verleend ;. 
of een grooter hoeveelheid aldus verkocht. 

7.-Het is verboden aan een ieder in dezen Staat om Schriftelijk or<ler 
· · 1 f k van beambte ver-eenlg geweer, p1stoo o ander vuurwapen. te ver ~oopen aan eischt voor ver-

eenigen blanken persoon zonder een schrifteliike order van koopen van vuur-u · wapenen. 
den landdrost of resident vrederechter van het district alwaar 
de verkoop geschiedt; welke order moet zijn overeenkomstig 
den vorm 0 in de schedule bevat. 

Overtreding van deze bepaling wordt gestraft bij over
tuiging zooals bepaald in artikel 30. 

8.-Het is verboden om schietkruit of dynamiet aan Verkoopvankruit 
eenigen kleurling binnen ·dezen Staat zonder permit te ver- ofdy~amietzonder permit aan ge-
koopen of te verruilen. kleurden verboden 

Overtreding van deze bepaling wordt gestraft bij over
tuiging met eene boete V1.1n minstens vijf-en..:twintig en hoog
stens een 'honderd pond sterling ; of bij wanbetaling met 
gevangenisstraf voor minstens drie, en hoogstens zes maanden. 

9.-Geene permitten mogen worden verleend om schiet- Zulke permitten 
k · f d · kl l' k f .1 aileen verleenbaar nut o ynam1et aan eur 1ngen te ver ~oopen o te vernu en op l~st vanStaats-
zonder specialen last van den Staatspresident. president. 

10.-Het is verboden eenig geweer, pistool of ander vunr- Verhan<lelen van 
wapen, of eenig lood, geweersteenen of percussie-dopjes aan ~~~w~f:~r1i~~~~· 
eenen kleurling te verkoopen of op eenige andere wiize te zonder order ~an' 

1 • •• u Landdrost, verbo-
verhandelen of te geven, zonder eene schnftellJke order van den. 
den landdrost van het district waarin hij woont. 

Overtreding van deze bepaling wordt gestraft bij over
tniging zooals bepaald in artikel 30. 

11.-Het is verboden aan eenigen kleurling om binnen Welkekleurlingen 
d S · · f · 1 f d · . ·· aileen vuurwapens ezen taat een1g geweer o p1stoo o an er vuurwapen 1n ZlJn mogen dragen. 
bezit te hebben, tenzij hij dezelve draagt of bezigt in dienst 
van een blank persoon, hetzij als veewachter of anderszins, 
of dat hij een inwoner is en van bekend goed gedrag, en 
daartoe van den Staatspresident of eenen landdrost speciaal 
verlof heeft bekomen. 

Overtreding van deze bepaling wordt gestraft bij over
tuiging door het landdrosthof met eene geldboete van minstens 
vijf shillings en hoogstens vijf pond sterling; of bij wanbe
taling gevangenisstraf met of zonder harden arbeid voor 
minstens een week en hoogstens drie maanden; met ver
beurdverklaring van zulk vuurwapen. 
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Bergen of in bez~t 12.-Het is verboden aan eenigen persoon woonachtig in 
l1ehben van kru1t '1 • • f S 
bovon zekere hoe- dezen Staat of rmzende 1n o door dezen taat, om meer dan 
veelheid zonder · · d k · · · h · ' kh · f d b veri of, v~rboden. tlen pon ?ru1t In een1g woon UlS, pa ? u1s o an ere erg-

plaats, of op eenigen kar of wagen of ander vervoermiddel 
te hebben, zonder een schriftelijk verlof verleend door den 
gouvernements-secretaris op last van den Staatspresident, of 
door eenen landdrost, zooveel mogelijk. in den vorm A bevat 
in de schedule gevoegd bij dit hoofdstuk. 

Zulk verlof tot berging van kruit in eenig gebouw zal 
voor eenen bepaalden of onbepaalden tijd mogen gegeven 
worden, en naar goedvinden weder ingetrokken mogen wor
den; doch voor het vervoer van kruit in eenen wagen of 
door eenig ander vervoermiddel verleend wordende, den juisten 
tijd of de gelegenheid moeten vermelden. 

Overtreding van deze bepaling wordt gestraft overeen
komstig artikel 30. 

PRIVATE KRUITMAG AZI.JNEN. 

13.-Handelaars in schietkruit (en dynamiet) zullen ver-
Privateha;nuelaar plicht zijn op eigene kosten, een of meer geschikte krnit
:ij~~~ ~:~~~:~a~:= magazijnen tot berging van het door hen ingevoerd kruit 
der toezic.~lt van (of dynamiet) or) te richten op eenen veiligen afstand doch 
een 1nagazunmees- . . .. ' I ' 
ter behoorlijk aan- b1nnen dne mlJlen van de stad of het dorp, welke onder het 
gesteld. onmiddelijk toezicht en beheer zal worden geplaatst van 

minstens eenen bekwamen magazijnmeester voor elke stad of 
dorp; zullende zooda11ige magazijnmeester door het gouver
nement worden aangesteld (met inachtneming van de kenze 
van den kruithandelaar) doch onder voorwaarde dat zoo
danig magazijnmeester door den kruithandelaar zelven zal 
worden bezoldigd. 

Gouvernement 14.-In geval de kruithandelaar mocht verzuimen om eenen 
stelt magazijn- .. t 1 · h 1 d 'k 1 ld meester aan hoe- magazlJnmees er, a s 111 et aatstvoorgaan art1 e verme , 
we.l ha11;delaarver- ter aanstelling aan het gouvernement voor te dragen, zal 
zu1mt 1emand te d . .. l"k 
benoemen. zoo an1g magazlJnmeester door het gouvernement dade lJ ~ 

mogen worden benoemd en aangesteld voor rekening van den 
kruithandelaar. 

Bliksemafl.e~ders 15.-Ieder zoodanig kruitmagazijn zal voorzien moeten 
aangeschaft te .. b h l"k bl'k fl . 
worden. ZlJn van eenen e oor lJ en 1 sema eider. 

Ond~:zoek van 16.-De landdrost in zijn district, en waar er geene land-
G~!f;'t~~~~~m~~ts~ drost is op het dorp alwaar handelaars in schietkruit gevestigd 
beambten. zijn, de resident vrederechter, zal ten allen tijde vrijen toe

gang hebben binnen private kruitmagazijnen, om namens het 
gouvernement zoodanig onderzoek in te stellen en orde te 
handhaven als vereischt mocht worden, ten einde den handel 
in schietkruit behoorlijk te regelen. 
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GOUVERNEMENTS-KRUITMAGAZIJNEN. 

17.-Het gouvernement zal gouvernements-magazijnmees- Aanstelling van 
ters aanstellen in ieder district waar zulks noodig is, welke ~~:a~ij~~:~~~~;:~ 
magazijnmeesters zullen belast zijn met de bewaring van aile verkoop. doo; hen' 

·· b h f b h d h h van kru1t b1nnen krugs e oe ten e ooren e aan et gouvernement, en et zekere uren. 
uitverkoopen van schietkruit, waar zulks hun van gouverne-
mentswege wordt opgedragen. Geen uitverkoop zal geschieden 
dan tusschen de uren van negen 's morgens, en drie des namid-
dags, tenzij op speciaal bevel van den Staatspresident. 

18.-De ka pitein van het Oranjevrijstaatsche artillerie- Magazijnmeester 
l t t .. . h te Bloemfontein. corps za voor aan gouvernemen s-magazunmeester van et 

district Bloemfontein zijn; doch in geval van ziekte of af-
wezigheid op verlof of anderszins zal de Staatspresident ie-
mand anders in zijne plaats kunnen aansteilen. 

19.-Ieder gouvernements-magazijnmeester zal verplicht Magazijnmeesters 
.. k · h d ll k ·· b moeten nnnteeke-zun eene getrouwe aantee ening te ou en van a e rugs e- ning houden van 

hoeften door hem ontvangen, verkocht of uitgegeven, in een krijgsbehoeften. 
boek door hem te worden gehouden overeenkomstig den vorm 
D aangewezen in de schedule gevoegd bij dit hoofdstuk. 

20.-De gouvernements-magazijnmeester zal geregeld op Z~i ??oaten maan-
d t d lk d · t .. d z d fdehJks veranten eers en ag van e e maan ' nle zun e een on ag 0 woordingdoenaan 
feestdag, aan den landdrost van het district waarin het maga- Landdrost. 
zijn gelegen is, hij het openen van diens kantoor, zijn boek 
als voormeld produceeren of doen produceeren; de geldelijke 
ontvangsten van de vorige maand, indien er eenigen zijn, aan 
hem verantwoorden en afbetalen (waarvoor de landdrost in 
het hoek zal kwiteeren); en verder eene rekening in duplo 
aan den landdrost inleveren van aile in het magazijn on t-
vangene zoowel als uitgegevene of verkochte krijgsbehoeften, 
volgens de vormen E en F vervat in de schedule gevoegd bij 
dit hoofdstuk. 

21.-W anneer een gouvernements- magazijnmeester op Voor ma~azijn-
. d l t d d h £'.J 1 t d' t · t dt meesters n1et op een1ge an ere p aa s an e oo up aa s van een IS riC· wor hoofdplaa t sen 

aangesteld, zal de Staatspresident gerechtigd zijn instructien !'-untnent. · speciale . . . 1ns rue 1es gege-
te geven met betrekk1ng tot de ·verkoop1ng van kru1t en ver- ven worden. 
antwoording van de ontvangsten daarvoor, in elk geval waar 
het mocht bevonden worden dat de voorzieningen van dit 
hoofdstuk niet door zulken magazijnmeester zuilen kunnen 
worden uitgevoerd. 

22.-De landdrost van elk district zal verplicht zijn om Landdrostenmoe
op den eersten dag van iedere maand inspectie te doen van ten ~aa~delijks .. . magazlJnen Ins pee-
de gouvernements-magazijnen in de hoofdplaats van zun dis- teeren. 
trict, en den toestand van hetzelve, alsmede de hoeveelheden 
van krijgsbehoeften daarin bewaard te onderzoeken, en certi-
ficaat daarvan in het magazijnmeesters- boek en aan den 
voet zijner maandelijkiche rekening verleenen; welk certificaat 
zooveel doenlijk zal zijn volge11;s den vorm F in de schedule 
gevoegd bij dit hoofdstuk gegeven; en indien de landdrost 
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daarin nalatig mocht zijn, zal hij bij het gouvernement aan
sprakelijk zijn voor aile tekortkomingen, die in zulk magazijn 
ten eenigen tijde zuilen worden ontdekt. 

Verkoopvan kruit, 23.-In districts-dorpen · waar geene kruitlicentien zijn 
enz., van Gouver- . · h l 

1
. . . .. 

nementswege in uitgenomen, of waar, oewe 1cent1en u1tgenomen z:un de ge-
zekere gevallen. licentieerde handelaar geen kruit ter verkoop heeft, zal de 

landdrost bevoegd zijn namens het gouvernement aan de 
burgers of gelicentieerde handelaars kruit, ammunitie, vuur
wapens en andere krijgsbehoeften te doen verkoopen, tot tijd 
en wijle die bij den gelicentieerden handelaar verkrijgbaar 
zuilen zijn, of de tijdelijke stremming in den invoer van am
munitie en vuurwapenen zal hebben opgehouden te bestaan. 

Verkoop van k~:uit 24.-De gouvernements-magazijnmeester zal geen kruit 
zonder behoorhJke ·· · f k f ] 
order verboden. of andere kr:ugsbehoe ten mogen ver ~oopen o everen aan 

· eenigen persoon zonder eene schrijftelijke order .verleend door 
clen landdrost, welke order zal vermelden de hoeveelheid 
kruit, den datum wanneer en den naam en toenaam van den 
persoon aan wien, dezelve is verleend geworden, en overeen
komstig den vorm B gegeven in de schedule gevoegd bij dit 
hoofdstuk. 

De magazijnmeester zal achter op iedere zoodanige order 
den datum van aflevering van zulk kruit of andere krijgs
behoeften aanteekenen; en zal aile zoodanige orders aan zijne 
maandelijksche rekeningen hechten. 

AMMUNITIE VOOR GOUVERNEMENTEN VAN DEZEN STAAT EN DE 

ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 

Staatspresident 25.-Aan den Staatspresident met den uitvoerenden raad 
kan wapenen ont- . 
biede.n in die n wordt opgedragen om, wanneer de Staatspres1dent met den 
noo<llg. uitvoerenden raad het noodig oordeelt, de noodige wapenen 

te doen ontbieden. 

Doo:r:v?er van am- 26.-Het zal den Staatspresident vrijstaan eene vergun-
mumhe van Z. A. . . . 
Republiek, en ver- n1ng te verleenen tot verwoer van ammun1t1e door dezen 
koop daarvan aan St t k t t a· t f · f h t G dezelw. aa op aanzoe en o 1ens o gene van e ouv-er-

nement van de Zuid-Afrikaansche Republiek benoorden de 
V aal-rivier; of aan dezelve eenige hoeveelheid ammunitie over 
te laten uit eenig gouvernements-magazijn van dezen Staat, 
wanneer daartoe eenige dringende behoefte mocht bestaan 
mits onder biilijke voorwaarden en voor .contante betaling. 

PLICHTEN VAN BEAMBTEN BETREFFENDE PERMITTEN. 

Plichten van Gou- 27.-De gouvernements-secretaris zal in een boek aan
vernements-Secre- k · h d f d h d 1 d f taris betreffende tee en1ng ou en o oen ou en van a de aangevraag e o 
permitten. door hem vergunde permitten, overeenkomstig den vorm. door 

den Staatspresident vastgesteld, waarvan hij verplicht zal zijn 
maandelijks afschrift aan den auditeur-generaal in te zenden. 
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28.-Alle zoodanige permitten moeten op last van den Permitten g~-
. . . zegeld en kop1e 

Staatspres1dent door den gouvernements-secretans geteekend verzonden te wor-

en met zijn ambtszegel gezegeld worden; en hij zal verplicht den. 

zijn om met de eerste post na het uitreiken · daarvan een ge-
certi:fi.ceerde kopie van zod'danig permit te verzenden aan den 
hoofdambtenaar der plaats van waar de krijgsbehoeften zullen 
moeten vervoerd worden. 

29.-De respectieve landdrosten, of op dorpen waar geene ~egistersvanper
landdrosten zijn, de resident vrederechters, moeten behoorlijke a:~t~~ ;~rifee~~ou
registers aanhouden van alle permitten tot verkoop van 
schietkruit, dijnamiet of andere krijgsbehoeften door hen van 
tijd tot tijd onder de bepalingen van deze wet uitgereikt. 

STRAFBEPALINGEN EN TERECHTSTELLINGEN. 

30.-Ieder persoon die overtuigd w.ordt van eene over- Stra;ffen voorover-

d. · b 1' d 1 t ·· · trelhngen; en ver-tre 1ng van een1ge epa 1ng van eze wet, za enzlJ er een1ge be u r d v e r klaring 
andere strafbepaling mocht zijn vastgesteld, onderworpen zijn van krijgsbehoef

aan een straf van geldboete niet ininder dan tien pond ster- ten. 

ling en niet te boven gaande de som van vijf honderd pond 
sterling, of aan gevangenisstraf met of zonder harden arbeid 
niet minder dan drie maanden, en niet · te boven gaande zeven 
jaren, met verbeurdverklaring van alle in beslag genomen 
krijgsbehoeften, en het middel van vervoer van dezelve, aan 
het gouvernement van dezen Staat. 

31.-De helft van iedere boete, die onder de voorzienin- Helft der boete 

d t h dt l d d 1 dd t d. komt den aangever gen van eze we ge even wor , za oor en an ros 1e toe. 

dezelve ontvangt namens het gouvernement, aan den persoon 
worden uitbetaald die de eerste informatie heeft gegeven 
welke tot de overtuiging van den overtreder geleid heeft; 
mits hij dezelve eischt binnen drie maanden van af den da-
tum van het vonnis. 

32.-De rondgaande gerechtshoven zullen kunnen kennis .Jurisdictie der 

ll d . b 1. d gerechtshoven. nemen van a e overtre 1ngen van epa 1ngen ezer wet; 
echter zal de staatsprocureur het recht hebben eenigen per-
soon daarvoor te doen vervolgen voor een der lagere gerechts-
hoven, met inaanmerkingneming van de crimineele jurisdictie 
dier gerechtshoven; mits geen verbeurdverklaring door een 
landdrosthof kan geschieden voor eene vermoedelijke waarde 
grooter dan zeven-en-dertig pond en tien shillings sterling, 
of door een gerechtshof van landdrost en heemraden voor \ 
eene vermoedelijke waarde grooter dan vijf-en-zeventig pond 
sterling. 

SCHEDULE. 

VORM A. 
PERMIT TOT IN- EN DOORVOER. 

De Staatspresident van den Oranjevrijstaat geeft hier- Permit tot in- en 
mede verlof aan C.D., wonende te , om vier duizend pond doorvoer. 
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schietkruid, twintig geweren en twee duizend pond lood op 
zijnen wagen te vervoeren van de Oranjerivier naar 
voor gebruik van 

Bij order van den Staatspresident, 

Gouvernements-Secretaris. 
Gouvernementskantoor, Bloemfontein, 

den dag van , 18 

VORM B. 

PERMIT OM SCHIETKRUIT, ENZ., TE KOOPEN. 

Permitomschiet- Permit aan J. B., om tien pond grofkruit (of dynamiet) 
~~:pie~. enz., te te koopen bij te 

Permit om vuur
Wa]!!en te koopen. 

Magazijnmeesters
dagboek. s 

:::s ..., 
~ 

A 

, den dag van 

VORM C. 

Landdrost te 
' 18 

PERMIT OM VUURWAPEN TE KOOPEN. 

Landdrostkantoor , 18 
V erlof is bij dezen verleend aan 
, o1n een geweer te koopen. 

wonende te 

Landdrost. 

VORM D. 

MAGAZIJNMEESTERS-DAGBOEK. 

Hoeveel- Hoeveel- K waliteit van krait ~ . Naam van den per-
.:1 Be drag. <1:1'< soon van wien ont-

heid ont- heid of andere krijgs- :>~ ~ 

'd vangen of aan wien N ---... =~ 
vangen. verkocht. behoeften. zO afgeleverd of ver- .. 

£ s d 
kocht il; 

' 

Ontvangen van N. 0., magazijnmeester te , zijnde 
het bedrag van ontvangsten als hoven vermeld gedurende de 
week, eindigende den 

Landdrost. 
Landdrostkantoor, 
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VORM E. 

Oranjevrijstaat, district van , 
Specifica tie 

meester te 
van krijgsbehoeften door , magazijn- Specificatie van 

k ht d d d d geldelijkeontvang-
' ver ?oc ge uren e e maan . sten voorverkoch-

DR. CR. te krijgsbehoeften 

Specifica tie Bedrag Kontant aan Be drag 
Datum der differente Prijzen Jt)htum den ,Land<drost ----"' Totaal 

artikelen. £ s d betaald. £ s d 

---Totaal 

Ik, magazijnmeester te , in het district 
, verklaar hiermede solemneel, dat het bovenstaande 

een nauwkeurige opgaaf is van de hoeveelheid krijgsbehoeften, 
door mij verkocht gedurende de maand , overeen
komstig de wetten. 

V oor mij verklaard, den 
V rederech ter. 

Magazijnmeester. 
dag van , 18 

VORM F. 

Oranjevrijstaat, district van 
Specificatie, aantoonende het getal of de hoeveelheid krijgs- Specificatie van 

b h f · h ·· £ 1 d f k h krijgsbehoeften e oe ten u1t et magazun te , a ge ever o ver ?oc t verkocht en over-
gedurende de maand , en wat overblijft. blijvende. 

Hoeveelheid krijgsbehoeften .:1 .:1 IIOEVEELHEID PONDEN • ~ 
-~ ~ 

~ ·~ r.iJ. 
oj"' I ~I~~ I Gr·'··~·,-1,~~ ~ 00 ~ 

ontvangen, afgeleverd en over- ...,~ 0 'd ~ ~ '15: ~~ ..., 
0 gebleven gespecificeerd. c!:i~ 00 c!:i Q 0 

~ 
0 ~ ~);; krUit ~J;; ~'d c!:i ~ p., 

Dr.-Hoeveelheid in magazijn I I I I I I I op .................................... 

Totaal ...... 

Cr.-Verkocht tusschen 1 en 31 
beide dagen ingesloten, blijkens 
rekening B N o.l.. ...................... 

Ik, , Landdrost van , verklaar dat boven-
staande specificatie correct is, en dat de hoeveelheid krijgsbe~ 
hoeften als op den overgebleven vermeld, werkelijk in 
het magazijn aanwezig was op heden, den eersten dag der 
maand 

N. N., Landdrost. 
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HOOF:OSTUK XLVII. 

OVER DE CIVIELE AMBTENAREN. 

VOORWAARDEN VAN AANSTELI .. ING. 

Securiteit van 1.-Van aile civiele ambtenaren belast met geldelijke ad~ 
!~~~nu~j~~ans~:I: ministratie wordt bij hunne aanstelling securiteit gevorderd 
ling. voor een matig bedrag, geevenredigd naar de verantwoorde

lijkheid aan hunne posten verbonden en ten genoegen van 
den Staatspresident; behoudens aile wetsbepalingen waarbij 
een bijzondere borgstelling voor ambtenaren vastgesteld wordt. 

Securiteit van landerijen zuilen in plaats van persoonlijke 
securiteit kunnen aangenomen worden. 

De ambtenaren die aan deze bepaling niet voldoen zullen 
beschouwd worden ip-'W facto hunne posten te hebben ver
beurd. 

Insolventen kun- 2.-Iemand die, hetzij als lid van een firma of als privaat 
n:rll niet l aange- persoon, insolvent is geweest hier of elders, al zou hij gere
s e c won en. habiliteerd worden, kan niet als ambtenaar in dezen Staat 

worden aangesteld. 
Verklaring van 3.-Eenig persoon die in de toekomst tot ambtenaar in 

solventievereischt dezen Staat wenscht aangesteld te worden zal, v66r zijne 
aanstelling, den gouvernements-secretaris ter hand steilen eene 
beeedigde verklaring dat zijnen boedel noch in dezen Staat 
noch elders onder sekwestratie is geplaatst geweest. Geen 
persoon die zoodanige beeedigde verklaring niet he&ft inge
leverd zal tot ambtenaar in dezen Staat kunnen worden aan
gesteld. 

De gouvernements- secretaris zal de aldus ingeleverde 
beeedigde verklaring overhandigen aan den secretaris van den 
volksraad, die dezelve zal doen inbinden om, indien zulks 
verlangd wordt, den volksraad bij de bekrachtiging der aan
steilingen te worden voorgelegd. 

BEZOLDIGING. 

Vaststelling van 4.-De volksraad stelt bij de begrooting de salarissen der 
·salarissen. ambtenaren vast. 

Bezoldigingl>eg!nt 5.-Geen persoon zal gerechtigd zijn om het salaris voor 
~a~1t a~\~~·aardmg eenige betrekking te genieten dan aileen van af den dag der 

aanvaarding zijns ambts, met dien verstande echter dat waar 
ambtenaren in des lands dienst verplaatst worden, dit zal 
geschieden met behoud van vol salaris, en het gouvernement 
wordt gehouden den persoon die tijdelijk de vacature opvult te 
bezoldigen. 

Salari~~el?- betaal- 6.-Geen ambtenaar is gerechtigd tot ontvangst van zijn 
oaar blJ e1nde aer I . . d h" . , 
:maand. sa ar1s voor dat de maan waarvoor u trekt ten e1nde ge-

loopen is. 
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7 .-Geen extra betaling wordt toegestaan aan ambtenaren Geen betalingtoe-. . . gestaan aan amb· 
die vast salans genwten, voor het vernehten van werkzaam- tenaren voorplich-

lk b h t t d b kk. · ·· ld ·· ten behoorendeaan heden we e e ooren o e etre 1ng waann ZlJ geste ZlJn. zijne betrekking. 

DE TUCHT. 

8.-Alle ambtenaren zijn gehouden en verplieht de wetten, Gehoorz!l-amheid 
beslniten, beslissingen, en bevelen van den volksraad stipt en ~:b~~:!~~~~l door 
bovenal te gehoorzamen, en kunnen door den volksraad tot 
verantwoording geroepen worden; hebbende zij tevens beroep 
op den volksraad in hoogste instantie, indien zij vermeenen 
in hunne betrekkingen te zijn verongelijkt. 

9.-De Staatspresident staat aan het hoofd van alle pu- Staatspresident is 
bl. k d t t ll bt d 't d · aan 't hoofd aller 1e ~e epar emen en, en a e am enaren, zon er U1 zon enng, departementen. 
zijn aan hem de stipste gehoorzaamheid versehuldigd. 

10.-De gouvernements-seeretaris staat onmiddelijk onder Positie van Gou
de bevelen van den Staatspresident, die zijne werkzaamheden :~;~~ments-Secre
regelt en bepaalt. 

11.--Alle hoofden van departementen te Bloemfontein ~e.trekking en . ~ pos1t1e van hoofd-
gevest1gd, worden als hoo1dambtenaren besehouwd. ambtenareu. 

Klerken ten hunnen kantore zijn verplieht en gehouden 
de orders en bevelen dier hoofdambtenaren te gehoorzamen, 
behoudens reeht van beroep op den Staatspresident. 

12.-Elk hoofdambtenaar regelt de werkzaamheden ten Hoofdambtenaren 
. zijnen kantore door de versehillende klerken te worden verrieht. ~~~~~I:_~ werkzaam-

13.-Alle regulatien of instruetien die eenig hoofdambte- Vervaardigingvan 
h l ''k ht ht d t ·· d t t regulaties door naar wense e lJ ae en moe a voor ZlJn epar emen hoofdambtenaren. 

zouden worden vastgesteld, moeten door hem worden ver-
vaardigd; ter goedkeuring, wijziging of afkeuring den Staats-
president worden voorgelegd; en zooals door dezen goedge-
kenrd of gewijzigd bij eireulaire den ondergesehikten am bte-
naren worden ter kennis gebraeht, die zieh daarnaar zullen 
moeten gedragen. 

14.-Eenig ambtenaar die moeht weigeren of nalatig Ambtenaren on~e-
bl.. . . . d d S 'd d k d hoorzaam aan In· uven een1ge 1nstruet1e oor . en taatspres1 ent goe ge eur structies gerap-
en hem bekend gemaakt te gehoorzamen, zal door den hoofd- porteerd te worden 
ambtenaar, wiens instruct.ien worden verzuimd of niet gehoor-
zaamd, worden gerapporteerd aan den gouvernements-seere-
taris, die de klaehte den Staatspresident voorlegt ter onderzoek 
en beslissing. 

15.-Een ambtenaar die door een ontvangen bevel of in- Onderzoek Yan 
t t . t l"kt t .. f d t t kl ht t klachten vanamb-S rue 1e 1neen veronge lJ ~ e ZlJn, o re en o ae e e tenaren tegen hun-

hebben tegen zijnen superieur, kan zieh wenden tot den ne snperieurs. 
gonvernements-seeretaris, die de grieve of klaeht den Staats-
president voorlegt ter onderzoek en beslissing. 

16.-De ambtenaren moeten zieh gedurende den tijd in Arnbtenaren hin-
h t t l d t .k l b ld . h a· .a: t k t 11 en kantooruren e eers YO gen ar 1 ~e epaa 1n unne 1ueren e ~an Oren werkzaam te zijn. 

bevinden, en zijn verplieht uitsluitei1.d de bezigheden aan 
hnnne ambtsbetrekking verbonden te verriehten. 
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Dagelijksche kan- 17.-De publieke kantoren zullen v.oor bezigheid open 
-:tooruren bepaald. d A 1 d d zijn tusschen den eersten ag van pn en en ertigsten 

dag van September, dagelijks van negen uur des morgens 
tot een uur; en van twee tot vier nur des namiddags ; e~ 
tusschen den eersten dag van October, en den een-en-dertigsten 
dag van Maart, dagelijks van negen uur des morgens, tot 
een uur, en van twee tot vijf uur des namiddags; alles met 
uitzondering van Zondagen en feestdagen, en van eenen na
middag in elke week; zullende de wekelijksche halve vacantie
dag beginnen ten een uur des namiddags, en worden bepaald 
voor de stad Bloemfontein door den Staatsprasident, en voor 
de verschillende districten door den Staatspresident met over
leg der respectieve landdrosten, doch zal het niet noodig zijn 
denzelfden dag te bepalen voor de verschillende districten. 

De werkuren in dit artikel bepaald zullen niet van toe
passing zijn op postkantoren of telegraafkantoren. 

~mbtenaren zich 18.-Geen ambtenaar mag zich gedurende de kantoor-
~~~to~:u~~1~en~: uren van zijn kantoor verwijderen, tenzij hij daartoe verplicht 
verwijderen. is tot verrichting van bezigheden aan zijne betrekking ver

bonden, om wettige redenen of op daartoe bekomen verlof. 
Gedurende kan- 19 G bt 1 · ·· k t · t l tooruren geen ge- .- een am enaar za 1n z:un an oor pnvaa geze-

zelschap te ont- schap mogen ontvangen. 
~:nng::~ verplaatst 20.-Ambtenaren kunnen door den Staatspresident, indien 
worden. hij zulks noodig oordeelt,· en daartoe redenen meent te hebben, 

worden verplaatst. 
Jaarlijksche rap- 21.-De. hoofdambtenaren ziin verplicht J'aarliiks voor of 

porten van hoofd- . . <.1 <.1 ' 
a :n b ~ e n a r e n. op den veert1enden dag der maand Maart, de ra pporten of 
DienstJaar bepaald verslagen hunner respectieve departementen den Staatspresi-

dent in te zenden; wordende het dienstjaar bepaald van af 
den eersten dag van Maart tot en met den laatsten dag van 
Februari van het daaropvolgend jaar. 

Zakenhetbegaan 22.-Het is den ambtenaren verboden 
waarvan aan amb- • . 
~enaren verboden (A). Zonder wett1ge redenen zwh van hunne kantoren te 
::tsengerapporteerd ''d b' d "d k b ld moet worden. verw:u eren 1nnen en t:u voor antooruren epaa ; 

(B). Zich onbeleefd tegenover het publiek of hunne mede
ambtenaren te gedragen; 

(c). Hunne werkzaamheden op slordige en nalatige wijze 
te verrichten; 

(n ). Zich over te geven aan misbruik van sterken drank; 
(E). Roekelooze transacties aan te gaan, waardoor zij in 

geldelijke moeilijkheden kunnen komen; 
(F.) Hunne namen te verleenen op accommodatiewissels, 

of op eenige wijze zich daarmede in te laten; 
(G). Eenigen invloed direct of indirect te gebruiken bij 

verkiezingen van een Staatspresident, een volksraads
lid of eenig ander ambtenaar, behoudende zij even
wei het recht hunne stemmen uit te brengen of 
daaraan deel te nemen voor zooverre zij ambtshalve 
daartoe verplicht zijn. 
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De hoofdambtenaren zijn verplicht van aile overtredingen 
van voorgaande bepalingen door eenigen ambtenaar in hunne 
kantoren begaan, onmiddelijk kennis te geven aan den Staats
president. 

23.-N a ontvangst van zoodanige kennisgeving als in het Onderzoek van en 
f d t .k l ld f ki ht straffen voor ge-laatst voora gaan ar 1 e verme , o van ee:ne ac van r a p porte erden 

het publiek, zal de Staatspresident een onderzoek kunnen ambtenaar. 
doen instellen, en indien dezelve gegrond bevonden wordt, 
alsdan de voigende straffen kunnen opleggen :-

1. Eene vermaning; 
2. V ermindering van saiaris; 
3. Schorsing voor e~nen bepaaiden tijd; 
4. Schorsing voor eenen onbepaaiden tijd. 

24.-De Staatspresident heeft de macht, indien hij zuiks Tijdelijke suspen
voor den pubiieken dienst noodzakelijk acht na ontvangst van sie van ambtenaar 

kl h ' . . 1. "k h b h gedurende onder• eene acht tegen eenen ambtenaar, em tljde lJ et e eer zoek. 
zijner functien te ontnemen, totdat het onderzoek :finaal is 
afgeloopen, en door den Staatspresident :finaai is beslist. 

25.-De Staatspresident kan, indien hij daartoe termen Onder:wek om-
. d d k 1 · II f d h £'..:1 bt trent voldoening Vln t, een on erzoe a ten 1nste en o en oo uam enaar aan deze bepalin-

geiasten rapport te doen, in hoeverre voidaan wordt aan deze gen. 
wets bepaiingen. 

26.-Geene ambtenaren van den Staat zullen zich, direct Koophandel 
f · a· · I k h d l t h agentschap en be-o 1n 1rect, mogen 1n aten met oop an e , agen sc appenroepsuitoefening 

of eenig beroep of ambacht winst en voordeei afwerpende hoeverre aan amb-. . . 'tenaren en hunne 
en waardoor hunne verantwoordei~kheid, phchtsbetracht1ng echtgenooten ver-

f . . d d f£ d - a· d boden. o pos1t1e zou e wor en gea ecteer ; met 1en verstan e 
evenwel~-

(A). Dat onder ambtenaren hierin bedoeid niet zijn be
grepen veldcornetten, krijgso:fficieren, private per
sonen als resident en andere vrederechters of post
meesters ageerende, of zulke personen die mochten 
worden aangesteld om tijdelijk de eene of andere be
trekking waar te nemen, zonder op finale aanstelling 
in de be trekking aanspraak te maken; 

(B). Dat niets in dit artikel vervat zai worden uitgelegd 
te verhinderen dat zulke ambtenaren vrij zullen zijn 
zulke huishoudelijke schikkingen te maken als zij . 
mogen goedvinden, mits dergelijke schikkingen zich 
niet uitstrekken tot het drijven van koophandel, agent
schappen, of eenig beroep of ambacht door middel 
hunner echtgenooten, waarvan de uitoefening hun 
zelven verboden is, of den ambtenaar of zijne echt
genoote in directe verbinding met het publiek zoude 
brengen; 

(c). Dat niets in dit artikel vervat zai uitgelegd worden 
om te verhinderen den staatsprocureur of andere 
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ambtenaren in de uitoefening van zoodanige extra 
werkzaamheden als hun bepaald door de bestaande 
wetsbepalingen worden toegelaten. 

Ambtenaren ont- 27 .-'Een ambtenaar die, voor het sluiten van zijn kan~ 
vangene g e 1 den h · · · h d · h · d 1 d · 
niet behoorlijk op- to or, door em 1n zune oe an1g e1 a s zoo an1g ontvangene 
brengende worden ld · · ·· b k h f<- b ht 1 gesuspendeerd. ge en n1et 1n zune oe en ee 1..t opge rae , za gesuspen-

deerd worden. 
Insolvente amb.te- 28.--Ambtenaren die insolvent mochten verklaard worden 
naren worden afge- . 
zet. zullen hunne betrekk1ngen worden afgezet. 
Landdrostenmoe- 29.-Landdrosten zullen verplicht zijn wanneer zij ver-
ten behoorlijk ver-I · h h t d 1 t t"d t lof voor afwezig- augen z1c van unne s an p aa sen voor eenen lJ e ver-
heicl bekomen. wijderen, om aan den gouvernements-secretaris verlof te vragen 

zulks te doen, minstens drie weken te voren op plaatsen waar 
geen telegrafen zijn; en op plaatsen waar die wei zijn, minstens 
acht dagen te voren. 

Werbaamheden 30.-De secretaris van den volksraad wordt gesteld ter 
van Secretaris van b h'kk' d St t 'd t t · d t h d Volksraad tus- esc 1 1ng van en aa spres1 en , en mn e ussc en e 
schen de zittingen. zittingen van den volksraad, zonder extra betaling op zulke 

kantoren te Bloemfontein hulp te verschaffen als door den 
Staatspresident van hem verlangd mocht worden. 

WETTIGVERKLARING VAN ZEKERE VERRICHTINGEN. 

Verrichtingen van 31.-Alle ambtelijke verrichtingen gedaan, lastbrieven ver
gediskwalificeer(~e leend of uitgevoerd, of vonnissen uitgesproken in de uitoe-
ambtenaren wettlg .£.' • b 1' h d . b a· . . 
verklaard. 1.en1ng van am tsp lC ten oor een1gen am tenaar 1e 111 

dienst van den Staat ter goeder trouw als zulks is aange
steld en goedgekeurd geworden, en tegen wien geene bekende 
diskwalificatie bestond, zijn wettig biudend en van voile 
kracht en effect, niettegenstaande het later mocht blijken dat 
zulke ambtenaar niet had behooren te zijn aangesteld uit oor
zaak van eenige diskwalificatie die eerst na zulke aanstelling 
mocht zijn ontdekt. 

HOOFDSTUK XL VIII. 

OVER PENSIOENEN VOOR AMBTENAREN. 

Pensioen~ .voor 1.-Eeu ambtenaar die vijftien achtereenvolgeude jaren 
i:~;::s~~rlo.Jaren in 's lands dienst is geweest, en door voortdureude ziekte, 

ongesteldheid, ouderdom, of lichaamsgebrekeu, buiten staat 
of onbekwaam mocht zijn en blijven om zijn ambtswerk be
hoorlijk te verrichten, is gerechtigd tot een jaarlijksch pensioen, 
gelijkstaande met het een-vierde gedeelte van het salaris door 
hem genoten tijdens zoodanige onbekwaamwording. 

Voor ambtenaar20 2.-Een ambtenaar, die twintig achtereenvolgende jaren, 
jaren in dienst. · ' 1 d d' · d d d · kt 1n s an s 1enst 1s geweest, en oor voort uren e z1e ~ e, 

ongesteldheid, ouderdom, of lichaamsgebreken, buiten staat 
of onbekwaam mocht zijn en blijven om zijn a1nbtswerk be-
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hoorlijk te verrichten, is gerechtigd tot een jaarlijksch pen· 
sioen, gelijkstaande met het een-derde gedeelte van het salaris 
door hem genoten tijdens zoodanige onbekwaamwording. 

3.-Een ambtenaar, die vijf-en-twintig achtereenvolgende .vana;mb~enaar25 
. . ' 1 d a· t . t d td d . kt Jaren lll dienst of Jaren 1n s an s 1ens Is gewees , en oor voor uren e z1e e, 65 jaren oud. ' 
ongesteldheid, of lichaamsgebreken, buiten staatof onbekwaam 
mocht zijn en blijven om zijn ambtswerk behoorlijk te ver-
richten, of den ouderdom van vijf-en-zestig jaren heeft bereikt, 
is gerechtigd tot een jaarlijksch pensioen gelijkstaande met de 
helft van het salaris door hem genoten tijdens zoodanige 
onbekwaamwording, of het bereiken van dien ouderdom. 

4.-Een ambtenaar die dertig achtereenvolgende J'aren in ~oor a.mb~enaren . . . 30Jaren 1n d1enst,en 
's lands d1enst 1s geweest, en door voortdurende z1ekte, onge- 65 jaren oud. 
steldheid of lichaamsgebreken buiten staat of onbekwaam 
mocht zijn en blijven om zijn ambtswerk behoorlijk te verrich-
ten, en tevens den ouderdom van vijf-en-zestig jaren heeft 
bereikt; is gerechtigd tot een jaarlijksch pensioen gelijkstaande 
met twee-derde gedeelte van het salaris door hem genoten 
tijdens zoodanige onbekwaamwording, of het bereiken van 
dien ouderdom. 

5.-0nder ambtenaren VOOr de bedoelingen dezer bepa- Welke ambtena-
1. d t ren gerechtigd zijn 1ngen wor en vers aan :- tot pensioen. 

De Gouvernements-Secretaris, 
Thesa urier-Generaal, 
Administrateur der Fondsen, 
Landmeter-Generaal, 
Staa tsprocureur, 
A uditeur-Generaal, 
P ostmeester-Generaal, 
Postmeester van Bloemfontein, en z:un Assistent, 
Registrateur van Acten, 
Weesheer en zijn vertegenwoordiger, 
Registrateur der Hoogere Hoven en zijn Assistent, 
De Landdrosten der Districten, 
Inspecteurs van Publieke Delverijen, 
Inspecteur van Publieke W erken, 
Bestuurder van het Telegrafisch Departement en Tele-

grafisten, 
Inspecteur van Onderwijs, 
De Klerken van bovengenoemde Ambtenaren, 
De Rector van het Grey College, 
Resident V rederechters, 
De Kapitein en Hoofd-Officieren der Artillerie, 
Privaat Secretaris van den Staatspresident, 
Secretaris van den V olksraad, 
Concierge van de Gouvernements-Kantoren te Bloem

fontein. 
6.-Een ambtenaar die onder deze bepalingen vermeent Aanzoek voor 

aanspraak te kunnen maken op pensioen moet daartoe aanzoek pensioen. 
u 
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doen bij den Staatspresident, en in geval van ziekelijke om
standigheden tevens overleggen een certi:ficaat van twee be
voegde en behoorlijk geadmitteerde geneeskundigen, inhoudende 
dat zij den applicant nauwkeurig hebben onderzocht, en de 
redenen waarom zij hem voor actieven dienst onbekwaam en 
tot ontslag en pensioenen gerechtigd oordeelen, of in geval van 
ouderdom voldoende bewijs dat hij de bepaalde ouderdom be
reikt heeft. 

Beslissing op 7.-0p ontvangst van zoodanige aanvraag en certi:ficaat, 
aanvraag; beroep d ::'i 'd d 1 d · 
tegen beslissing. legt e 8taatspres1 ent eze ve voor aan en tutvoerenden 

raad, die op de gewone wijze beslist of het aanzoek al dan 
niet zal worden toegestaan, en toegestaan zijnde, wordt den 
applicant ontslag verleend en het pensioen toegekend. In geval 
van weigering heeft de ambtenaar recht van beroep op den 
volksraad. 

Hers~el van ge- 8.-Een ambtenaar die pensioen ontvangt, onder de be-
i~:t!~~~r~erden palingen van artikelen 1 of 2, en later blijken mocht hersteld 

te zijn, zoodat hij in staat is in 's lands dienst terug te 
keeren, kan door den Staatspresident of den volksraad weder 
tot dezelfde, of eene andere betrekking benoemd worden, 
mits echter het salaris daaraan verbonden gelijk staat met 
hetgeen door hem genoten werd ten tijde hem pensioen 
werd toegelegd. . 

A 9.-In geval zoodanig gepensioneerd ambtenaar in's lands 
anvraag van . h k l . h . 'k l b ld pensioe~ na. terug- d1enst moe t terug eeren, a s 1n et vong art1 e epaa , 

treden m dienst. en later op nieuw aanzoek mocht doen om gepensioneerd te 
worden, onder bepalingen van artikelen 3 en 4, zal hij ge-
rekend worden voortdurend in dienst te zijn geweest, mits 
echter, dat alsdan de tijd dien hij pensioen genoten heeft 
niet als diensttijd zal gerekend worden. 

Weigering om 10.-In geval een gepensioneerd ambtenaar weigeren 
terug te keeren in mocht om op nieuw in dienst te treden als bepaald in ar
dienst. tikel 8, kan de Staatspresident gelasten 'dat aan hem geen 

pensioen meer zal worden uitbetaald, zullende hij echter in 
dat geval zich op den volksraad kunnen beroepen. 

C 
'fi t 11.-Een ambtenaar gepensioneerd als bepaald in de ar-

erti caa van 'k l 1 2 3 f 4 I l' h .. lk l onb~kwaamheid t1 e en , , , o , za verp lC t ZlJn om te enma e, wanneer 
vereischt. door den Staatspresident of den uitvoerenden raad verlangd, 

over te leggen een certi:ficaat van twee geadmitteerde ge-
neeskundigen in Zuid-Afrika, dat hij voortdurend onbekwaam 
is in 's lands dienst terug te keeren. 

T 1 d 12.-In geval het te eeniger tiid, na het aftreden van erug 1ou en van . . <J • 

pensioen vanamb- eenen ambtenaar aan w1en een penswen lS toegestaan, mocht 
tenaarrlieniet vol- bl"k d h" . ld d a· .. d 
doende vera n t- lJ en at lJ n1et vo oen e verantwoor 1ng van zune a -
woordingheeft ge- ministratie heeft gedaan wordt de Staatspresident gemachtigd 
d tan v a n g-elde- . ' . , 
J .ike administra- het penswen van zulken ambtenaar te doen ophouden 1n t 
tie. geheel of voor een bepaalden tijd, naar gelang van om-

standigheden, hebbende die ambtenaar recht van beroep op 
den volksraad. 
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13.-Niets .in dit hoofdstuk bepaald zal verhinderen dat onverhinderd de 
de volksraad het recht behoudt in biizondere omstandigheden macht van Vo~ks-

• ' t:J ' raad om penswe-
. eenen am btenaar een penswen toe te kennen, ofschoon hij nen toe te kennen. 
niet mocht vailen onder de bepalingen van dit hoofdstuk. 

HOOFDSTUK XLIX. 

DE WET OP HET OPENBAAR ONDERWIJS VOOR 
BLANKE KINDEREN. 

I.-ALGEMEENE BEPA.LINGEN.~ 

1.-De Volksraad stelt jaarlijks eene som gelds beschik- Geld baschi~baar 
baar ten behoeve van het openbaar onderwijs in den Oranje- voor onderWlJS. 
vrijstaat .. 

2.-Deze som wordt, beheerd door den uitvoerenden Beheer daarvan. 
raad. 

3.-Zij strekt tot ondersteuni11g. van onderwij~ers en Doel daarvan . 
. scholen in den Oranjevrijstaat, tot het opricll.ten van school
kamers en onderwijzerswoningen, tot het schel}..kep. van. toe
lagen aan leerlingen en kweekelingen' tot het ondersteu,nen 
van on vermogende kinderen' en tot het bezoldigen van zoo
danige ambtenaren als zuilen worden aangesteld om over het 
openbaar onderwijs opzicht t~ hebben. 

IL-DE SuPERINTENDENT VAN 0NDERWIJS EN DE lNSPECTEUREN 
VAN ScHoLEN. 

· 4.~De Volksraad draagt het hoofdbestuur van het open- Ho~fdbestuur <?P
baar onderwijs op aan een superintendent van· onderwijs, bijge- ~;d~~g:~ :~n ..;:-~ 
staan door een of meer inspecteuren van scholen. onderwijs. 

5.-De superintendent van onderwijs doet jaarlijks verslag .Jaarlijksch ver
aan den V olksraad van den staat van het onderwijs, welk i~~~nd~~~. super
verslag afzonderlijk wordt gedrukt. 

6.-Dit verslag bevat bericht aangaande den toestand:- Inhoud van ver-
slag. 

(A). Van aile gouvernementsscholen. · · 
(B). Van aile gouvernementsschoolgebouwen. 
(c). Van de verschiilende exam ens, die in eenige be

trekking staan tot het departement van . onderwijs. 
(D). Van private scholen door het gouvernement onder-

steund. · · 
(E). Van het depot van schoolbehoeften. 

7 .-Aile gouvernementsscholen worden minstens eenmaal 
1 
Ofderzoek van 

.,s jaars door den superintendent van onderwijs of, op zijne sc 1<) en. 
aanwijzing en volgens zijne; schikkingen, door een inspecteur 
van scholen onderzocht. 

8.-De superintendent van onderwijs ziet toe dat de Toezicht over i~: 
· t h 1 b · t t specteur, onderWIJlnspec euren van sc 0 en, su - lnspec euren, gouvernemen s- zers en schoolcom-. 
·Onderwijzers, schoolcommissieleden en anderen die plichten missies. 
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in verband met het onderwijs te vervullen hebben, die plichten 
~~trouw betrachten. 

Onderzoek van ~.-De superinten~ent van onderwijs neemt, indien n.oodig, 
~!~~1ij~~~s~egenon- kenn1s van klachten 1ngebracht tegen aile personen 111 het 

vorig artikel bedoeld, en onderzoekt dezelve; wanneer hij 
zulks noodig oordeelt, legt hij deze klachten den uitvoerenden 
raad ter beslissing·. voor. 

schorsing en af- 10.-De superintendent van onderwijs heeft de macht om 
z~~ting van onc.ler- alle personen bedoeld in artikel 8 van dit hoofdstuk voor-wuzers. . 

loopig in hunne betrekk1ngen te schorsen; maar over aile 
klachten, die het verlies van eer en betrekking ten gevolge 
kunnen hebben, beslist de uitvoerende raad. 

Leerboeken en 11.-De superintendent van onderwijs zorgt voor de 
eenvo:i~ghoiuvaneenvormigheid van het openbaar onderwijs, en bepaalt de 
onderwtJs. leerboeken en de wijze van onderwijs in elke school. 

Advies a::tn uit- 12.-De superintendent van onderwijs brengt voor den 
voerenden raad ter • d d 11 h b d · bevordering van u1tvoeren en raa a es, wat em ter evor enng van het 
ontlerwijs. onderwijs nuttig en noodig schijnt. 

Wer.kzaamheden 13.-De inspecteur of inspecteuren van scholen zal of 
van 1nspecteuren ll ·· · t · t' 't ·· h t k buiten inspectie. zu en, wanneer ZlJ n1e op 1nspec 1e Ul ZlJn, op e antoor 

van den .. superintendent van onderwijs op zijne aanwijzingwerk
zaam zun. 

III.-ScHooLcoMMISSIEN. 

A.-ALGEMEENE BEPALINGEN. 

Quorum. v.an 14.-Het quorum van aile schoolcommissien zal uit eene 
schoolcommissien. volstrekte meerder heid bestaan. 
Duurt\jd van func- 15.-Ieder lid eener schoolcommissie blijft in functie tot
ties der leden. dat zijn wettige opvolger zal zijn aangesteld. Deze bepaling 

is niet toepasselijk op geschorste leden. · 
vacature <1 o or 16.-Indien een lid eener schoolcommissie twee achter-

bt~~~t~~;r;n.van een volgende gewone zittingen niet bijwoont, zonder schrif
telijke opgaaf van wettige redenen, zal-hij ipso facto ophouden 
lid te zijn, en zal tot de aanvuiling der door hem veroor
zaakte vacature worden overgegaan. 

Voorzitter, scriba 17.-Elke schoolcommissie kiest uit hare leden een voor-
en penningmeester zitter, die bij het staken der stemmen ook eene beslissende 

stem zal hebben, benevens een scriba en een penningmeester. 
De twee laatstgenoemde betrekkingen kunnen door een per
soon worden vervuld. 

Verslag van staat 18.-De schoolcominissien leveren aan het einde van elk 
van onderw\is door · I 1 d · t t a· schoolcomm.issien. Jaar een a gemeen vers ag van en s aa van opvoe 1ng en 

onderwijs in hunne afdeelingen aan den superintendent van 
onderwijs, en vullen de staten door hem gevorderd nauw
keurig in. 

Omlerzoek van 19.-Zij onder:Zoeken klachten tegen de onderwijzers in 
klrtchten tege:t;Lon-1 £d l' · b 1 t d 't ] d.erwijzers, 1unne a ee 1ngen 1nge rae 1 , en rapporteeren en Ul sag 

van haar onderzoek aan den superintendent van oiiderwijs~ 
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20 -Zii hebben de macht om indien zulks noodzakeliik Verwijclering va.n 
· v . '.. v leerllngen mt 

18, leerlingen u1t de school te verwlJderen. school. 
21.-Zij zorgen voor den noodigen voorraad boeken en Zorgvoorboeke~ 

schoolbehoeften, volgens opgave van den superintendent van ~~n. schoolbehoe±-
onderwijs. 

22. Alle advertentiEm met betrekking tot opvoeding en Adver~.enties be-.. . . . trekkel!Jlt onder-
onderWlJS, welke schoolcomm1ss1en voor reken1ng van het wijs. 
gouvernement in couranten willen doen plaatsen, moeten aan 
het departement van den superintendent van onderwijs opge-
zonden worden, en naar goedvinden worden gepubliceerd. 

B.-DISTRICTS-SCHOOLCOMMISSIEN. 

23~-Er zal in elk district een districts- schoolcommissie Samenstf'l1ing-
.. 1 "f } d t d d S van cl is t r i c t s-ZlJn, en we van VlJ e en, waarvan wee oor en taats- schoolcommissie. 

president, op aanbeveling van den superintendent van onder-
wijs, voor drie jaren zullen · benoemd worden, en drie door 
de stemgerechtigde burgers van het district voor denzelfden 
tijd gekozen. 

24.-De eerste benoeming zal in de maand Juli van het Benoeming en 
jaar 1891 moeten geschieden, en de eerste kiezing plaats kiezing van Ieden. 
grijpen niet later dan het eind van de maand Augustus, en 
wel op een dag door den Landdrost te worden bepaald op 
het districts-dorp, na behoorlijke kennisgeving . vier weken 
vooraf in de Gouvernement8-Courant. 

25.-In geval een lid eener commissie, om welke red en en Aanvulli11g van 
ook, binnen den tijd waarvoor hij aangesteld is, ophoudt lid vacatures. 
te zijn, zal zijne plaats, hetzij hij benoemd of gekozen was, 
tijdelijk en wel tot na afloop van dien tijd, door den Staats-
president worden aangevuld. 

26.-De districts-schoolcommissie heeft mede toezicht op Toezicht de r 
al de gouvernementsscholen in het district en in het biizonder commissie 0 v e r ' v schooleJa. 
op de districtsschool. 

27.-De districts-schoolcommissie houdt elke maand eene T.ijd voor vergn
gewone vergadering op een dag door de schoolcommissie te clermgen. 
worden bepaald, en buitengewone vergaderingen wanneer 
twee harer ledf3n zulks noodig oordeelen. 

28.-De districts- schoolcommissie laat de districtsschool Bezoek van dis-
d l"k d f h 1 d ffi · 1 b k trictsschool. maan e lJ s oor een o meer van are e en o c1ee ezoe en, 

de andere scholen zooveel mogelijk. 
29.-Zij houdt in elke districtsschool tweemaal 's jaars Publiek examen. 

een publiek examen. 

C.-WIJKSSCHOOLCOMMISSIE. 

30.-Er zal in elke wijk eene wijksschoolcommissie zijn samenstellingvan 
van vijf leden, waarvan twee door den Staatspresident op wijk~schoolcom
aanbeveling van den superintendent van onderwijs voor drie missie. 
jaren zullen benoemd worden, en drie voor denzelfden tijd, 
door de burgers der wijk gekozen. 
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. B!3noeming en 31.-De eerste benoeming zal in de maand Juli van het 
k1ezmg van leden.. 9 h' d d t k' · , Jaar 18 1 moeten gesc 1e en, en e eers e 1ez1ng plaats. 

grijpen niet later dan het einde van de maand Augustus, en 
wel volgens de bepalingen omtrent kiezing van veldcornetten. 
artikel 25 van dit hoofdstuk is ook in het geval van wijks- · 
schoolcommissien van kracht. 

Toezicht de r 32.-Deze commissieii houden in hare wiiken algemeen 
commissie o v e r tJ 
scholen. toezicht op de dorps-, wijks- en rondgaande scholen, op de 

kost-inrichtingen in verband met deze scholen, en op de door 
het gouvernement ondersteunde private scholen. 

'rija voor verga- 33.--De wijksschoolcommissie houdt alle drie maanden 
deringen. d · b · eene gewone verga enng, en eene u1tengewone wanneer 

twee harer leden zulks noodig oordeelen. 
Publiek examen. 34.-Zij bezoekt al de gouvernementsscholen in hare wijk 

minstens viermaal in het jaar officieel, en houdt minstens 
eenmaal 's jaars een publiek examen in iedere school. 

Huur-contracten 35.-De wijksshoolcommissie gaat contracten aan namens 
o v e r s c h o o 1- h G h h 1. 1 lk plaatsen. et ouvernement omtrent uur van sc oo p aatsen, we ~e 

contracten echter vooraf door den superintendent van onder
wijs moeten goedgekeurd worden. 

Verzekering van 36.-De wijksschoolcommissie moet de zekerheid hebben 
voldoend aantal d h l k l" 1 d · d h b" le~rlingen v o or oor et a ten tee ~enen van usten. a s an ersz1ns, at et U 
WlJksschool. de wet vereischte aantal kinderen gedurende den bepaalden 

tijd op school zal gehouden worden. 
Verplichting van 37.-De verhuurder van de gebouwen van eei1e wijks-

vorhuurder van f d d h 1 d "k h 1 schoolgebouw. o ron gaan e sc oo moet een contract met e WJJ sse oo -
commissie aangaan voor minstens een jaar voor eene vaste 
wijksschool, of zes achtereenvolgende maanden voor eene 
rondgaande school, en is verplicht voor de instandhouding der 
gebouwen te zorgen. 

Zorg voor kost- 38.-Indien de w\jksonderwijzer ongehuwd is, zorgt 'de 
leerlingen. h l · · d · d k sc oo comm1ss1e er wljk voor geschikte personen, om e ~ost-

leerlingen te verzorgen. . 
Bepaling de r 39.-De wijksschoolcommissie bepaalt de plaats waar de 

p 1 a a t s v o o r "k h l 1 · 1 f d scholen. WJJ ~sse oo za gestic 1t worden, o waar de rondgaan e on-
derwijzers school zullen houden. 

Subcommissies. 40.-Indien zij het noodig vindt, zal de wijksschool-
commis:;;ie het recht hebben, om sub-commissien, bestaande 
nit drie leden, aan te stellen voor de verschillende scholen 
in de wijk, onderworpen aan bekrachtiging door den super- . 
intendent van onderwijs. _ -

Hunne rechten 41.-Deze sub-com:tnissien hebben alle rechten. en plichten 
en plichten. · 1 van de wljksschoolcommissien, buiten het bepalen der schoo -

pla.atsen, het benoemen' van' onderwijzers,· en het onderzoeken 
van klachten tegen de .onderwijzers. 

Onderzoeken van 42.-De wijksschoolcommissien worden· door de. aanstel-
scholen. l' a' b . . l l' h . 1ng van eze su -comm1ss1en outs agen van de verp 1c t1ng 

om elke school minstens viermaal per jaar te onderzoeken. 
Zij zullen echter verplicht zijn, zulks eenmaal 's jaars te doen. · 
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IV.--AANSTELLING, BEZOLDIGING EN PLICHTEN VAN 

ONDERWIJZERS. 

A.-ALGEMEENE BEPALINGEN. 

319 

43.-Het Gouvernement van den OranJ'evriistaat onder- On<lerste:1ning 
'-~ van scholen. 

steunt:
(A). De onderwijzers van inrichtingen van hooger onderwijs; 
(n). Districtsonderwijzers; 
(c.) De wijks- en wijksdorpsonderwijzers; 
(D). De rondgaande onderwijzers; 
(E). De hulponderwijzers ; 
(F). Privaat onderwijzers ; 
(G). Kweekelingen. 

44.-Sollicitanten naar de betrekking van Gouvernements- .A~emeene ver

onderwijzer moeten voorzien zijn van voldoende getuigschrif- ~~r~~=~rs~an on

ten van goed zedelijk gedrag, en voorts van een certificaat 
van eene · erkende commissie van examinatoren. Onderwijzers 
echter van erkende bekwaamheid en beproefde ondervinding 
kunnen op aanbeveling van den superintendent van onder-
wijs aangesteld worden zonder een examen afgelegd te hebben. 
Alle sollicitanten moeten bewijzen overleggen van lidmaat-
schap van een protestantsch kergenootschap. 

45.-Een certificaat der derde klasse, of een van gelijke '-:.ereisch~en _voor 

d 1 . d "k d d d .. WIJl•s-, d1stncts-. waar e, za van 1e eren WlJ s- en ron gaan e on erWlJZer of d<_>.rpsschoolon~ 

gevorderd worden ; en een certificaat van de tweede klasse derwlJzer. 

of een diploma, dat daarmede gelijk staat, zal worden ver-
eischt van iederen onderwijzer van eene districtsschool. 

46.-Alle gouvernementsonderwiizers worden door de Aans~~lling van 
. • u · • onderwlJzers. 

schoolcomm1ss1en gekozen en door den Staatspres1dent aan-
gesteld, op voordracht van den superintendent van onderwijs, 
nadat hunne getuigschriften en certificaten door dezen onder
zocht en in orde bevonden zijn. 

47.-Alle gouvernementsonderwijzers zijn verplicht ge-
1
0n

1
derwijzerts 

. sc 100 gaan aan e 
regeld aanteeken1ng te houden van het schoolgaan der leer- teekenen. 

lingen en van de door hen gemaakte vqrderingen, en de 
staten door den superintendent van onderwijs gevorderd nauw-
keurig in te vullen. 

48.-In· iedere school moet een behoorliiken rooster van Rooster van werk-
u . zaamheden. 

werkzamheden aan den schoolmuur worden opgehangen, vol-
gens welken het onderwijs wordt gegeven. 

49.-De onderwiizers brengen ter kennis der school- Rapport van on-
;) derwijzers aan 

commissien alles wat tot nadeel der scholen strekt of ver- schoolcommissies. 

betering vereischt. 
50.-:-K weekelingen zijn jongelieden, die voorbereid worden ~.weekelingen, wie 

t t d d .. d ZlJU. o en on erwlJzersstan . 
51.-Bij ieder examen, dat een kweekeling met goed ge- Ges?~10nk aanon-

1 fl. 1 .. d .. b l . . .f d derWIJzers voor ex-
YO g a egt, za ZlJn on. erWlJZer eene e oon1ng van VlJ pon am ens met goed 
sterling ontvangen. . (· gevolg afgelegd. 
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Overslaan van 52.-De onderwijzers zullen geen schooltijd mogen over-
schooltijd,wanneer 1 d d d 1 d t d' h d · D tt alleen veroorloofd. s aan an on er e vo gen e oms an 1g e en.- e geze e 

vacantien, publieke feestdagen, ziekte des onderwijzers, e~ 
verlof der schoolcommissie, indien voor niet langer dan zeven 
dagen verlangd; van zoodanig verlof wordt dadelijk kennis 
gegeven aan den superintendent van onderwijs. Eenig ver
lof voor langer dan zeven dagen moet worden aangevraagd 
bij, en verleend door den superintendent van onderwijs. 

Neerleggen. van 53.-0nderwijzers, die hunne betrekking wenschen neer 
betrek~~ng do or te leggen, zullen van hun voornemen om zulks te doen, 
onderWIJZers. . d · d f d h 1 · · m1nstens ne maan en voora aan e sc oo comm1ss1e moeten 

kennis geven. 
Aanstelli~~ van 54.-Waar, wegens het groote aantalleerlingen of andere 

hulponderwiJzers. omstandigheden door den superintendent van onderwijs te 

Salaris van hoofd
onderwijzer. 

beoordeelen, een ot meer hulponderwijzers vereischt worden, 
zal de Staatspresident de macht hebben eene gouvernements
toelage ter gedeeltelijke ondersteuning van zoodanigen hulp
onderwijzer toe te staan. De hulponderwijzer wordt door de 
schoolcommissie benoemd, in overleg met den hoofdonder
wijzer, en deze benoeming wordt aan de goedkeuring van 
den superintendent van onderwijs onderworpen. · 

B.-DISTRICTSSCHOOLONDERWIJZERS. 

55.-De hoofdonderwijzer van eene districtsschool geniet 
zoodanig salaris als jaarlijks. bij de begrooting wordt vastge
steld, en huishuur of vrije bewoning van de door het Gou
vernement gestichte kostinrichting, benevens de schoolgelden 
der leerlingen . 

. O~derwijs doc;>.r 56.-De districtsonderwijzers zijn verplicht, zoo noodig, 
1hstnctsonderw1J- d .. · 1 d kk h d " 
zers. on erWlJS te geven In a e va en van et on erw1Jzers-

examen der tweede klasse, gedurende niet minder dan vijf-en
twintig uren per week, behalve tijdens de vacantien. 

OnderwUs in Hoi- 57 .-Zij zorgen voor grondig onderwijs in de Hollandsche 
k~:e~ssc~~ en en d~ Eng~lsc~e taal. .. .. . 

Salaris van hulp- o8.-D1stnctsonderwuzers Z1Jn verphcht, wanneer zulks 
onderw\izers. door den superintendent van onderwijs noodzakelijk bevonden 

wordt, bij te dragen tot bezoldiging van hunne hulponderwij
zers. Het bedrag dier bijdrage wordt door de schoolcommis
sie, in overleg met den hoofdonderwijzer bepaald, en zal niet 
minder mogen zijn dan een-derde van de gouvernements-toe
lage, zoodanig als die jaarlijks bij de begrooting wordt vastgesteld. 

C.-WIJKS- EN WIJKSDORPSONDERWI.JZERS. 

Salaris van w\iks- 59.-De onderwijzer van eene Wijksdorpsschool ontvangt 
d~~psschool-onder- zoodanig salaris als J·aarliiks bii de begrooting wordt vast-wuzer. v v 

gesteld, en huishuur of vrije bewoning van de door het gou-
vernement gestiohte kostinrichting benevens de schoolgelden 
zijner leerlingen. 
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60.-Wanneer eene wijks- of wijksdorpsschool vijf-en- "\yanneer wijks-of 
· k" d t 1 d G d .. a· wu ksdorpsschool dert1g 1n eren e t, en e ouvernementson erw:uzer 1er als districtsschool 

·school een certificaat van de tweede klasse bezit, kunnen aan behandeld. 

bedoelde school dezelfde toelagen en voorrechten als aan eene 
districtsschool toegekend worden. 

61.-De onderwijzers van wijksdorpsscholen zullen wat Wijksd?_rpsschool-
. . . onderwiJzers staan 

salans betreft op gel:uken voet worden geplaatst met de onder- gelijk met wijk.~-
wiizers van wiiksscholen s c h 0 0 1 - onderwlJ-

'-' u • zers. 
62.-De onderwijzer van eene vaste wijkschool op eene Salarisvan w\i_ks-

buitenplaats ontvangt zoodanig salaris als jaarlijks bij de be- school-onderwiJzer 

grooting wordt vastgesteld, benevens vrije woning en de school-
gelden · zijner leerlingen. 

63.-Wijks- en wijksdorpsonderwijzers zijn verplicht, in- V~kken vanonder

dien het vereischt wordt, onderwijs te geven in al de vakken WlJs. 

van het onderwijzers- exam en der derde klasse, niet minder 
dan vijf-en-twintig uren per week, behalve gedurende de 
vacantien. 

D.-RONDGAANDE ONDERWIJZERS. 

64.-De rondgaande onderwijzers ontvangen zoodanig Salaris van ron~
salaris als jaarlijks bij de begrooting wordt vastgesteld, bene- ~::s~de- onderwlJ· 

vens de schoolgelden der leerlingen. 
65.-Rondgaande onderwijzers zijn verplicht, indien het Va~~ken van on~ 

vereischt wordt, onderwijs te geven in al de vakken van het derwlJs. 

onderwijzers-examen der derde klasse, niet minder dan vijf-
en-twintig uren per week, behalve gedurende de vacantien. 

66.-Geene toelage zal aan den rondgaanden onderwijzer qeen toelagevoor 

· geschonken worden, wanneer de onderwijzer minder dan zes :~~~~en~an zes 

maanden op eene plaats zijn verblijf houdt, tenzij omstandig-
heden het noodzakelijk maken dat de schoolcommissie die 
school moet verplaatsen of sluiten. 

E.-PRIVAAT ONDERWIJZERS. 

67.-Aan privaat onderwijzers (van goed zedelijk gedrag, Toelage voor pri-

d . l d ·· h k k h vate scholen en 1e e en z:un van een protestantsc er genootsc ap) op · 
buitenplaatsen, wier scholen niet aan al de bepalingen van 
dit hoofdstuk voldoen, zal de superintendent van onderwijs 
Bene toelage kunnen toestaan, mits deze scholen minstens zes 
maanden op dezelfde plaats blijven, en door een gemiddeld 
getal van minstens tien kinderen bezocht ·worden, en degelijk 
onderwijs gegeven wordt in de gewone vakken van lezen, 
schrijven en rekenen. 

68.-De superintendent van onderwijs benoemt jaarlijks Aa.nstolling van 

f b k l b · t d sub-1nspecteuren. een o meer e warne personen a s su -1nspec euren, om e 
private scholen, wanneer vereischt, te inspecteeren. De .sub-
inspecteur ontvangt voor reiskosten zoodanig bedrag, als 
jaarlijks bij de begrooting wordt vastgesteld. 

69.-De sub- inspecteur onderzoekt eene private school .Onderzoek van 
· .• . . .. · . pnvate seholen. 
1n z:un d1stnct of w:uk op last van den supenntendent van 
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onderwijs bij wien aanzoek daartoe wordt gedaan overeen
komstig vorm A, hieraan gehecht. 

Voorwaard~n voor 70 -De onderwiizer eener private school die eene gou-ondersteuning van · '-' . . 
privaatschool. vernements-toelage wenscht te gen1eten, moet aanzoek doen 

bij zijn sub -inspecteur om een schoolregister, en geeft aan 
de schoolcommissie der wijk, waaronder zoodanige school res
sorteert, kennis dat hij zijne school onder de bepalingen der 
wet. plaatst, te rekenen van den dag van zoodanige kennis
geving. 

Rapport van on- 71.-Het onderzoek van den sub-inspecteur geschiedt bij 
derzoek der school. h · d d d k · · · · k et e1n e van zes maan en na e enn1sgev1ng In art1 el 

70 bedoeld, overeenkomstig de standaards door den superin
tendent van onderwijs .verschaft. Onmiddellijk na het onder
zoek zal de sub-inspecteur zijn schriftelijk rapport den superin
tendent van onderwijs moeten toezenden. 

Bedrag van toe- 72 -Voor ieder kind tegenwoordig op den dag der in-lageu. · , 
spectie, waarvan bewezen wordt, dat het gedurende de laatste 
zes maanden geregeld onderwijs heeft genoten, ontvangt de 
onderwijzer per half-jaar, behoudens de bepalingen van het 
volgend artikel :-

Indien hij een diploma als onderwijzer bezit £2 
Indien hij geen diploma als onderwijzer bezit 1 

welk bedrag hij gelijkelijk zal moeten deelen met den op
richter der school. Bovendien ontvangt de onderwijzer voor 
iederen leerling, die passeert in de standaards voor elementair 
onderwijs, zooals vastgesteld door den superintendent van 
onderwijs, de volgende toelage per . half-jaar :-

1ste 
2de 
3de 
4de 
5de 
6de 
7de 

£ S. D. 

Standaard .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 0 5 0 

" 
" 
" 
" 
" 

................................. 0 10 0 

................................. 0 15 0 

................................. 1 0 0 

................................. 1 5 0 

................................. 1 10 0 

................................. 1 15 0 

Bew1js van vorde- 73.-De leerlingen van zoodanige school moeten bij iedere 
ringderleerlingen. inspectie bewijs geven, dat zij goede vorderingen hebben ge-

maakt' . en moeten alle jaren minstens een standaard hooger 
passeeren. 

Wijze van uitbo- 74.-De voormelde toelagen worden aan privaatonder-
taling der toelage. .. d · h h h 1 · b ld d WlJzers en e oprw ters van unne sc o en u1t etaa oor 

den landdrost van het district, waaronder zij sorteeren, op 
vertoon van een certificaat van den superintendent van on
derwijs, oyereenkomstig vorm B, hieraan gehecht. Geene 
toelage, aan eenige private school gegeven, zal de som van 
dertig pond . voor den tijd van zes maanden mogen te boven 
gaan. 
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75.-Eenig privaatonderwijzer, die aanspraak wenscht te Onderwij~ gratis: 
maken op de ondersteuning van gouverne1nentswege, zal vanarmekmderen~ 
voor ieder getal van tien leerlingen, voor · welke hij eene 
grati:ficatie erlangt, indien door de schoolcommissie verlangd, 
twee arme kinderen gratis moeten onder';_ij,~,en. 

V.-VERSCHILLENDE ToELAGEN. 

A.-SCHOLEN EN SCHOOLGEBOUWEN. 

76.-Geene school op een districts-dorp zal eene gouve.r- voorwaarden voor 
nements - toelage genieten, tenzij het gemiddeld aantal leer- genot van toela
lingen, dagelijks tegenwoordig, minsten vijf-en-twingtig zij. gen door scholen. 
Op wijksdorpen of vaste wijksscholen moet het gemiddeld 
aantal leerlingen, dagelijks tegenwoordig, minstens vijftien 
zijn, en op rondgaande scholen minstens tien. 

77.-Het gouvernement van den Oranjevrijstaat zorgt Oprichting van 
voor het oprichten van behoorliike schoolgebouwen naar ge- schoolgebouwen 

• <J ' door Gouverne-· 
lang de landsmlddelen zulks toelaten. ment. 

78.-Geene toelage voor oprichting van nieuwe school- Volksraad mach
gebouwen wordt toegestaan, tenzij vooraf daartoe door besluit tigt oprichting. 
van den volksraad machtiging is verleend. · 

79.-De plannen en speci:ficatien van zulke op te richten Plannen, specifi-
gebouwen moeten door den inpecteur- generaal van publieke catiten ten bouw . .. con rae en. 
werken en den supenntendent van onderWlJS · goedgekeurd 
worden; en alle contracten moeten vooraf door het· gouver
nement worden bekrachtigd. 

80.-Alle schoolgebouwen, die geheel of gedeeltelijk op schoolgebouwen 
gouvernmnents- onkosten opgericht ziin zullen op het gou- moeten overge-· 

• <J .. · maakt op Gouver-
vernement ten behoeve van opvoed1ng en onderWlJS .overge- nement. 
maakt worden. · 

8l._:._Als er geen gouvernements- schoolgebouw in een Huren vanschool
dorp bestaat, en geen geschikt lokaal gratis te krijgen is, zal gebouwen. 
de som van vijf-en-twintig pond sterling voor schoolhnur 
kunnen toegestaan worden. 

82.-De schoollokalen 'en woningen, zoo wel van de Toezicht over 
d · d 1 d "k d ·· 11 h t schoollokalen enz-ron gaan e a s van e WlJ son erwlJzers, . zu en aan e ' 

oppertoezicht van den superintendent van onderwijs onder-
worpen zijn. 

83.-Eene toelage, de som van vijftig pond sterling per Toelagevoorwijks
jaar niet te boven gaande, te worden bepaald overeenkomstig school-gebouwen. 
de huurwaarde van schoollokalen en onderwijzerswoningen, 
met de gronden en weide en waterrechten benoodigd, zal 
toegestaan worden aan eene vaste wijksschool, waar de ge-
bou wen ruim en geschikt zijn om een aanzienlijk getal leer-
lingen te huisvesten. 

84.-W aar het noodzakelijk is, heeft de superintendent Toelage voorrond
Van onderwijs de macht om op aanbeveling van de wijks- gaande school-

h l 
. . l . · d . . . . dgebouwen. 

sc oo comm1ss1e, eene so1n van n1et meer .. an tw1nt1g pon 
sterling per jaar naar de waarde der, gebouwen toe te staan 
als schoolhuur voor iedere rondgaande school: 
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Meerdere s0holen 85.-Er zullen in elke wijk eene of meer vaste wijks-
in een wijk. scholen benevens eene of meer rondgaande scholen kunnen 

bestaan, onderworpen aan de goedkeuring van den Super
intendent van onderwijs. 

Kostenvanschool- 86.-De uitvoerende raad wordt gemachtigd om de helft 
meubelen. van de kosten van schoolmeubelen aan schoolcommissien over 

den geheelen Staat te doen uitbetalen uit het bedrag voor 
het onderwijs door den volksraad toegestaan, wanneer zulks 
door den superintendent van onderwijs wordt aanbevolen. 

Loopende onkos- 87.-Eene jaarlijksche som van vijftien pond sterling 
ten. wordt voor iedere school beschikbaar gesteld tot dekking van 

loopende onkosten; hiervan zijn uitgezonderd de rondgaande 
scholen, waarvoor jaarlijks de som van vijf pond sterling be
schikbaar gesteld wordt. De gespecificeerde rekening van zoo
danige onkosten moet door den superintendent van onderwijs 
goedgekeurd worden. 

B.-ONDERWIJ ZERS. 

Extra-toelage voor 88.-Aan gouvernements-onderwijzers, wier scholen aan
onderwijzers. 1nerkelijk vooruitgegaan zijn, zoowel in degelijkheid van onder

wijs als in aantal leerlingen, en die bijzondere vlijt en ijver 
in hunne plichtsvervulling getoond hebben, zal eene extra 
toelage, vijf-en-twintig pond sterling per jaar niet te boven 
gaande, op aanbeveling van den superintendent van onderwijs, 
kunnen toegekend worden. 

Toelage voor 89.-0nderwijzers, die behoorlijk onderwijs geven of doen 
extra vakken van · · k k l''k h d k onderwijs. geven 1n gymnast1e , tee enen, vrouwe 1J e an wer en en 

het zingen naar muziek-noten, zullen eene toelage genieten 
van twee shillings en zespence per kind per vak, waarin 
het passeert, of zoodanig ander bedrag als bij de begrooting 
wordt vastgesteld. 

C.-ARME KINDEREN. 

Onderwijs van 90.-v oor elke twintig pond sterling door het Gouver-
behoeftige kinde- t h 1 d · l''k h d ren. nemen aan eene sc oo toegestaan, e Jaar lJ sc e waar e 

van vrije woning medegerekend, zal een kind van onvermogende 
ouders, door de schoolcommissie aan te wijzen, kosteloos 
onderwijs kunnen ontvangen. 

Bestrijking van 91.-W anneer de helft der onkosten, vereischt voor op-
helfte ller onkos- a· d h d k' d b h f . d ten. voe 1ng en on er ou van 1n eren van e oe tlge ou ers 

ten platten laude, door de schoolcommissie en den superin
tendent van onderwijs aan te bevelen, bijeengebracht wordt, 
zal de Staatspresident de macht hebben de andere helft voor 
dat doel toe te staan, onder zoodanige voorwaarden als hij 
moge goedvinden te bepalen; echter, tot nadere bepaling, de 
som van vijf honderd pond sterling voor den geheelen Staat 
niet te boven gaande, of zoodanig ander bedrag als bij de 
begrooting wordt vastgesteld. 
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92.-Voor den geheelen Staat wordt eene som van acht B~.dragvooronder
duizend pond sterling beschikbaar gesteld, of zoodanig ander ;~;:d~~~ onvermo

bedrag als jaarlijks bij de begrooting wordt vastgesteld, welk 
bedrag gelijkelijk zal worden . verdeeld, overeenkomstig het 
zielental, tusschen de verschillende wijke:o., met het doel de 
kosten van scho~lgeld en inwoning van werkelijk onvermo-
gende leerlingen, door de schoolcommissie aangewezen, op 
van gouvernementswege ondersteunde scholen te dekken. 

93.-Zoodanige leerlingen moeten tuschen elf en dertien Voorwaarde~. voor 
jaren oud zijn, en niet binnen een om trek van twee mijlen zulk onderwlJs. 

van eenige van gouvernementswege ondersteunde school wonen, 
en hunne ouders of voogden moeten zich verbinden hen ge-
durende een jaar op de school te laten. 

94.-Personen die aan onvermogende leerlingen kost en ~etalin~ voor 

inwonig verschaffen ontvangen als kostgeld voor iederen zoo- g!cl.k.::.tmg van 

danigen leerling zoodanige som als door de schoolcommissie 
zal worden overeengekomen, echter niet te boven gaande vier-
en-twintig pond sterling per jaar, kwartaalsgewijze te worden 
betaald door den landdrost van het district; bij overlegging 
van een certificaat van de schoolcommissie dat het kind ge-
durende het kwartaal als kostleerling gehuisvest was; en zal 
zoodanig kind overigens gratis moeten worden onderwezen. 

VI.-SCHOOLGELDEN, 

95.-De vaststelling van het bedrag der schoolgelden zal vaststelling van 
aan de schoolcommissien overgelaten worden binnen de vol- bedrag van school

gende beperkingen; namelijk, dat niet minder dan vijf shillings gel den. 

en niet meer dan tien shillings per maand moge gevorderd 
worden voor de vakken van lager onderwijs, uitgezonderd 
voor rondgaande scholen, waarvan de schoolgelden niet minder 
dan twee shillings en zespence per maand zullen bedragen ; 
voor elk bijzonder vak kan eene kleine verhooging bepaald 
worden. De besluiten der schoolcommissien, ten opzichte 
van deze en andere huishoudelijke zaken zullen aan de goed-
k.~uring van den superintendent van onderwijs onderworpen 
ZlJn. 

96.-De schoolgelden zullen door den penningsmeester Inning vanschool

der schoolcommissie, of door een ander persoon daartoe door gelden. 

de commissie aangesteld, of desverkiezende door den onder-
wijzer namens den penningmeester geind worden. W anneer 
iemand, na schriftelijke aanmaning, nalatig blijft de verschul-
digde schoolgelden te betalen, heeft de penningmeester, of 
zijn vertegenwoordiger, het recht hem, namens de school-
commissie, te doen dagvaarden ter betaling van het ver-
schnldigde. 

97.-Alle schoolgelden 1noeten maandelijks vooruit be- Maandelijl{sche 
taald worden. betaling. 
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VII.-VACANTIEN. 

98.~ De schoolvacantien zullen op de volgende tijden 
zijn :-Viertien dagen aan het einde van J uni, en vier weken 
na het examen in December. Tevens zal het aan de commissien 
vrijstaan, om eene week aan · het einde van Maart, en eene 
week aan het einde van September te geven. 

VIII.-ScHooLDEPOT. 

D e p o t ':' an 99.-Er zal een depot van schoolmeubelen, kaarten, en 
! ~ h 0 ~~i{~~~fst:1~~ boeken te Bloemfontein gehouden worden onder het opzicht 
boeken. van den superintendent van onderwijs, waaruit deze school

behoeften aan schoolcommissien in den Staat zullen verkocht 
worden. De regeering zorgt voor het vervaardigen en 
drukken van boekeii in de Hollandsche taal ten gebruike van 
gouvernementsscholen, in Hollandsche taalkunde, rekenen, aar
drijkskunde, geschiedenis van Zuid-Afrika, algemeene geschie
denis, bijbelsche geschiedenis en wat verder moge noodig zijn 
ter bevordering van het onderwijs in de gouvernementsscholen 
door midde.l ·van· de Hollandsche taal. 

IX.-ONDERWI.JS. 

Grey College en lC)().--Het Grey College en het Instituut "Eunice" worden 
I1_1;stituut ':E.un~ce" beschouwd aan het hoofd te staan van het onderwiisstelsel in 
z:un hoofdmnch- d O . .. . d . · d b h d '-' k · tingen. en ranJeVrlJstaat,r en wor en 1e er e eer overeen omstlg 

een afzonderlijk reglement. Deze beide inrichtingen worden 
ook als normaalscholen gebruikt, waar jongelieden, die zich 
wenschen ·toe te wijden aan den onderwijzersstand, hunne op
leiding, zoowel in de vakken voor het onderwijzersexamen 
vereischt, · als in theoretische en practische opvoedkunde, 
kunnen voortzetten en voleindigen. 

Vakken van onder- 101.-Aan het Grey College en het Instituut "Eunice" 
wijs in die inrich- d d .. d' · d 1 d kk tingen. wor ton erWlJS gegeven zoo noo 1g, 1n e vo gen eva en:-

Lezen, schrijven, rekenen ; de Hollandsche en Engelsche, 
Latijnsche en Grieksche, Fransche en Hoogduitsche taal en 
letterkunde ; Bijbelsche, algemeene en bijzondere geschiede
nis ; aardrijkskunde, zullende het onderwijs in de vier laatst
genoemde vakken door middel van de Hollandsche taal ge
schieden, zoodra de boeken in die vakken, in die taal zijn 
vervaardigd en gedrukt; algebra; geometrie; natuurkunde; 
scheikunde; werktuigkunde ; handwerken (voor meisjes) ; 
zangkunst en muziek ; teekenen ; gymnastiek ; opvoedkunde 
(theoretisch en practisch), enz. 

Bijbel-geschiede- 102.-De lessen over de bijbelsche geschiedenis worden 
nisendogma. aileen door die leerlingen bijgewoond wier ouders geene be-

zwaren daartegen opperen ; en, indien de schoolcommissie 
zulks verlangt, zal gedurende een half uur per dag op gou
vernementsschoolen in wijken binnen de gewone schooluren 
dogmatisch onderwijs kunnen worden gegeven. . 
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103.-0p alle scholen ten plattenlande, door het gou- Taal van onderwijs 
vernement ondersteund, zal het onderwijs door mid del van ten plattenlande. 

het Hollandsch moeten gegeven worden zoodra de daartoe 
noodige boeken in die taal zullen zijn vervaardigd en. gedrukt. 

104.-Het onderwijs op dorpen zal gegeven .worden door Taal van onderwijs 

middel van eene taal, Hollandsch of Engelsch, naar verkiezing in dorpen. 

der ouders, tot en met standaard II, en daarna zullen beide 
talen kunnen gebezigd worden, met dien verstande, dat 
minstens de helft der vakken door middel van de Holland-
sche taal worde geleerd. 

105.-De scholen worden iederen dag geopend met gebed Opening en slui
·en het lezen van een gedeelte van den bijbel, en des na- ting der school. 

middags gesloten met gebed door den hoofdonderwijzer. In 
alle scholen zullen gepaste psalmen of evangelische gezangen 
gezongen worden. 

X.-ONDERWI.JZERSEXAMENS. 

106.- Geen onderwijzer zal eene toelage van het gou- Certificaten ver
vernement genieten, tenzij hij een certi:ficaat van eene erkende ei~cht voor onder

commissie van examinatoren bezit, of, na afgelegd examen, WlJzers. 

een certificaat van de algemeene commissie van publieke exami-
natoren heeft ver kregen, behoudens het bepaalde bij artikels 44 
-en 67-75. 

107.-De examens zullen plaats hebben tweemaal 's jaars PnbliekeExamens 

te Bloemfontein, op den laatsten W oensdag van J anuari en 
den laatsten W oensdag van J uli, of op zoodanige andere 
tijden als de commissie van examinatoren moge goedvinden 
te bepalen; welke commissie het recht heeft om in zeer speciale 
gevallen het examen elders te doen afnemen. Degenen, die 
wenschen zich als candidaten aan te bieden moeten hunne 
namen, met getuigschriften van goed zedelijk gedrag, aan 
den secretaris van de algemeene commissie van publieke exami-
natoren inzenden, minstens eene maand v66r het examen. 

108.-0erti:ficaten van drie klassen zullen worden ge- Klassenenrangen 

t t ' ' d kl van examens. geven, me wee rangen 1n 1e ere asse. 
109.-De vakken van het examen der derde klasse zullen ex:nae~kde~ d~~d~ 

de volgende zijn :- klasse. 

(A). Lezen, schrijven, dicteeren, taalkunde en stijl
oefening in Hollandsch en Engelsch, met vertaling 
uit de eene taal in de andere; 

(B). Wiskundige en beschrijvende aardrijkskunde; 
(c). Bijbelsche geschiedenis en de geschiedenis van Zuid

Afrika; 
(D). Rekenen tot en met gewone en tiendeelige breuken, 

en de leer der evenredigheden, benevens interest
en effecten-rekening; 

(E). Zangkunst, theoretisch en practisch; 
(F). Practisch onderwijzen en de beginselen van school

inrichting; 
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E~gelsch niet 110.-Candidaten voor de betrekking van rondgaanden 
vereischt voor d .. k h t t'fi t d d d kl k .. rond~aanden on- on erw:uzer unnen e cer 1 caa er er e asse r:ugen 
derwijzer. zonder examen in de Engelsche vakken gedaan te hebben. 

Vakken voor 111.-De vakken van het examen der tweede klasse ziin 
examendertweede 1 d d d d d kl d d b v klasse. a e on er e er e asse genoem e, en aaren oven :-

(G). Geometrie (eerste IV boeken van Euclides, met 
meetkunstige werkstukken); algebra tot en met 
enkelvoudige vergelijkingen; de leer en het gebruik 
der logarithmen ; 

(H). Latijnsche taalkunde en het construeeren en ver
talen van een gemakkelijken Latijnschen schrijver. 
Men kan echter, desverkiezende, de Fransche 
of de Hoogduitsche taal in de plaats van Latijn 
stellen; 

(I). Hoogere rekenkunde; 
(K). Staat- en natuurkundige aardrijkskunde; 
(L). Algemeene geschiedenis, vooral na A. D. 1450; 
(M). Beginselen der natuurkunde ; 
(N). Teekenen; 
( o ). Bekendheid met de verschillende leerwijzen en het 

handhaven van orde en tucht in de school; 
Vakken voor 112.-De vakken van het examen der eerste klasse be-

examen der eerste ll d' h d d d d kl klasse. vatten a e, 1e voor et exam en er twee e en er e a sse 

Maximum aantal 
punt en. 

opgenoemd zijn, en daarbenevens :-
(P). De Latijnsche en de Grieksche taal; 
(Q). De Fransche en de Hoogduitsche taal; 
(R). Hoogere meetkunde, stelkunde en driehoeksmeting; 
( s). Hollandsche en Engelsche letterkunde; 
(T). Natuurkunde; 
(u). Muziek, theoretisch en practisch; 
(v). Pedagogiek, theoretisch en historisch. 

113.-0m een certificaat te krijgen, moeten de candidaten 
minstens een derde van het maximum aantal punten behalen 
in hoofdvakken, reeds vastgesteld of nog te worden vastge
steld door de algemeene commissie van publieke examinatoren. 

XI.-REISKOSTEN VAN ONDERWIJZERS. 

rei~~~;~::i~n vo~~ 114.-De werkelijke en noodige reiskosten van onderwij
derwijzers, komen- zers die uit de Kaapkolonie of andere deelen van Zuid-Afrika 
tle van plaatsen ' d O · .. k f d .. · l 
h i.1~ n en z u i d- naar en ranJevr:ustaat omen, o van on erw:uzers 1n c en 
Atnka. Staat reizende om betrekkingen te aanvaarden, zullen aan hen 

terugbetaald worden, mits in geen geval dertig pond sterling 
te boven gaande, en mits dat zij voor een jaar in hunne nieuwe 
betrekking werkzaam blijven, en bij vroeger vertrek of out
slag die reisgelden pro rato zullen terug betalen. 

Vergoeding van 115.-De werkelijke en noodige reiskosten van onder-
reiskosten van on- .. a· b ·t z ·c1 Af ·k d 0 · .. t t derwijzers, komen- w:uzers 1e van U1 en Ul - n ~a, naar en ranJevr:us aa 
<1_~.;i~~~~uitenZuid- komen, om alhier de betrekking als onderwijzer te aanvaar-
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den, zullen aan hem worden terugbetaald, mits in geen geval 
zeventig pond sterling te hoven gaande en mits dat vooraf 
eene overeenkomst worde aangegaan, dat zij voor drie jaren 
in die betrekking zullen werkzaam blijven, en bij eerder ver
trek of ontslag die reisgelden naar rato zullen terug betalen. 

116.-Aan onderwijzers binnen den Staat reizende om zich Kostenvanonder

op eene andere plaats als onder":ijz~rs te vestigen ~.ullen geene bi~~:! de~n 8~!~:. 
reiskosten worden toegestaan, 1nd1en de werkel1Jke afstand 
door hen afgelegd minder is dan zes-en-dertig mijlen. 

XII.-K WEEKELINGEN. 

117.-Jongens en meisjes, den vollen ouderdom van vijf- Toelating all\ 

tien jaren bereikt hebbende, die wenschen tot eene driejarige kweekelingen. 

opleiding als kweekelingen aangenomen te worden, moeten . 
hunne namen, met getuigschriften v~n goed zedelijk gedrag . 
door hun onderwijzer en hun predikant onderteekend, aan 
den superinte1;1dent ·van onderwijs inzenden. 

118.-Zij moeten zich vooraf verbinden de drie jaren van Hunne verbintenis 

hun kweekelingschap uit te dienen, en daarna twee jaren als 
onderwijzers op te treden. In geval zij aan dat contract niet 
voldoen, zullen zij verplicht zijn de som van het gouverne-
ment ontvangen terug te betalen. 
, 119.--Zij zullen door een examen moeten bewijzen, dat Vereischten voor 

zij Hollandsch en Engelsch vloeiend lezen en spellen kunnen, hen .. 

en eene goede hand schrijven. Zij zullen verder een bevre-
digend examen moeten afieggen in Hollandsche en Engelsche 
spraakkunst (verbuigen en vervoegen), aardrijkskunde van den 
Oranjevrijstaat, bijbelsche geschiedenis (de vijf boeken van Moses), 
en rekenen tot en met herleiding. 

120.-Degenen die het examen met goed gevolg afgelegd Aanstelling als 

hebben zullen, met toestemming van den onderwijzer en van kweekeling. 

de plaatselijke schoolcommissie, voor twee jaren als kweeke:.. 
lingen aangesteld worden bij een onderwijzer door den super-
intendent van onderwijs bekwaam gerekend tot het opleiden 
van zulke kweekelingen. 

121.-·Zij zullen gebezigd worden tot het onderwijzen van Wien en hoa zij 

de lagere klassen onder het opzicht en naar voorschriften van onderwijzen. 

den· onderwijzer, minstens drie uren gemiddeld per dag; en 
daartegen zal de onderwijzer gehouden zijn, benevens het op-
zicht en de noodige lessen in het pract.i ~ch onderwijzen ge-
durende de schooluren, minstens vijf uren in de week bijzonder 
onderwijs aan de kweekelingen te geven. 

122.-Als het eerste jaar hunner verbintenis verloopen is Examen naeerste 

zullen zij weder een examen afieggen, en wel in de volgende jaar. 

vakken :-Lezen, schrijven, dicteeren en vertalen in beide talen; 
Hollandsche en Engelsche woordontleding en stijloefening; 
aardrijkskunde van Zuid-Afrika; bijbelsche geschiedenis van 
het Oude Testament; rekenen tot en met "practice." Dit 
examen met goed gevolg gedaan, en getuigschriften van goed 

v 
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zedelijk gedrag ingeleverd hebbende, zullen zij gerechtigd zij~ 
tot eene staatstoelage van vijftien pond sterling. 

Examen van 123.-Aan het einde van het tweede jaar zullen zij weder 
tweede jaar. examen afleggen, en wel in de volgende vakken :-Lezen 

schrijven, dicteeren, vertalen, stijloefening en woord- en zins~ 
ontleding in beide tal en; algemeene aardrijkskunde van de 
werelddeelen; Bijbelsche Geschiedenis van het Nieuwe Testa
ment; Geschiedenis van Zuid-Afrika tot A.D. 1806; rekenen 
tot en met breuken, en regel van drieen. Dit examen met 
goed gevolg gedaan, en voldoende getuigschriften van zede
lijk gedrag ingeleverd hebbende, zullen zij gerechtigd zijn tot 
het ontvangen van eene staatstoelage van vijf-en-twintig pond 
sterling. 

Studie gedurende 124.-Gedurende het derde jaar zullen zij hunne studien 
~!~d~4~:~:.neinde voortzetten aan het Gr:ey. College of het Instituut "Eunice," 

of aan eene andere door den superintendent van onderwijs 
goedgekeurde hoogere school, waar zij verder opgeleid zullen 
worden zoowel· in de vakken voor het onderwijzersexamen 
vereischt als in de kunst van onderwijzen, theoretisch en prac
tisch. Aan het einde van den cursus zullen zij het onder
wijzerscertificaat van de derde klasse moeten verkrijgen, en 
zullen gerechtigd zijn tot het ontvangen van eene staatstoe
lage van zestig pond sterling. 

Driemaandelijksch 125.-W aar het noodig geacht wordt, kan er een driemaan-
voorschot bij goed delijksch voorschot aan de kweekelingen uitbetaald worden 
.gedrag, enz. · fi d d · · d h ' op vertoon van een cert1 caat van en on erw:uzer at un 

gedrag en de vorderingen bevredigend zijn. 

XIIL-OPENBARE W EDSTRr.rn DER 8cHOLEN. 

Examens. 126.-Elk jaar zal er een openbare wedstrijd van scholen 
plaats vinden op den eersten Woensdag van December, door 
middel van het schriftelijk beantwoorden van vragen die aan 
de verschillende scholen gezonden zullen worden onder bij
zondere bepalingen door de algemeene commissie van publieke 
examinatoren opgesteld. 

Wie candidaten 127.-Candidaten moeten minstens twee achtereenvolgende 
zjn kunnen. jaren onmiddelijk v66r het examen geregeld onderwijs in den 

Oranjevrijstaat genoten hebben, voor dat zij to·egelaten kunnen 
worden om mede te dingen. De leerlingen van het Grey. 
College, het Instituut "Eunice," en dergelijke inrichtingen, 
te Bloemfontein· woonachtig, zullen niet naar de gouverne
mentsbeurs kunnen dingen. 

Slechtstweemaal 128.-Dezelfde candidaat kan niet meer dan tweemaal 
t.oAgelaten.- Ou· tot den wedstri]'d toegelaten worden Iemand die den ouder-d<>rdom van mede- • . · 
,l;ngers. d~m van achttien jaren bereikt heeft, zal de beurs niet kunnen 

Vakken 

w1nnen. 
van 129.-De vakken van het examen zullen die van het 

ouderwijzersexamen der derde ldasse zijn, met uitzondering 
van het laatstvermelde vak, namelijk, practisch onderwijzen 
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en de beginselen van schoolinrichting; teekenen kan ook de 
plaats .. innem~~ van zangkunst. De vakken kuJ?-nen echter 
van tud tot tud veranderd worden met goedkeunng van het 
Gouvernement, mits een jaar vooraf kennis van deze veran
dering worde gegeven. 

130.-Candidaten moeten hunne namen aan den secre- Inzending va;n 
· d 1 · · bl' k . namen van candi-tans er a gemeene comm1ss1e van pu 1e e exam1natoren daten; ge tuig-

. d · t d ' ' h t t schriften enz. 1nzen en m1ns ens eene maan voor e examen, me een ' 
getuigschrift door den landdrost of den vrederechter onder
teekend, waarin verklaard wordt dat het uit het schoolregister 

.blijkt dat op den eersten December van het loopende jaar de 
candidaten twee achtereenvolgende jaren onmiddelijk v66r het 
examen geregeld school gegaan hebben. 

131.-Het gouvernement zal drie beurzen, elk van zestig Beschikbarebeur

pond sterling per jaar, geldig voor den tijd van twee jaren, zen. 

beschikbaar stellen voor candidaten (jongens of meisjes), welke 
het hoogste aantal punten bij het examen verkrijgen, mits 
dat aantal hoven een bepaald minimum zij. 

132.-Deze beurs zal genoten worden aileen op voor- Voorwaarde voor 
waarde dat de winner de beide eerstvolgende jaren zal door- genot der beurzen. 

brengen aan eene door den superintendent van onderwij~ 
geapprobeerde school, ter verden:~ voortzetting zijner studien. 

133.-Leerlingen die de bepalingen van dit hoofdstuk E.ere-diploma; voor 
. . met- gerecht1gden 

n1et toelaten om naar de beurs te d1ngen kunnen nochtans tot beurzen. 

het examen doen, zonder echter aanspraak op de gouver-
nementsbeurs te maken; en aan degenen die zich onder-
scheiden en het vereischte aantal punten behalen zal een 
eere-diploma uitgereikt worden. 

X[V.-SCHOLEN OP DEI.VERIJEN. 

134.-W anneer wegens de talriikheid der bevolking o:t Oprichting van 
' .. tJ h · h Gou vernements· andere voldoende redenen, het bluken zal dat et opnc ten scholen op delve-

van een gouvernementsschool op een delverij in den Oranje- rijen. 

vrijstaat wenschelijk is, zal de Staatspresident de macht hebben 
uit het schoolfonds eene som niet te hoven gaande een honderd 
Bn vijftig pond sterling als onderwijzers- salaris, en vijftig 
pond sterling, als huishuur toe te staan, alsmede eene toelage 
ter oprichting van schoolgebouwen, waar zulks noodig is. 

135.-Zoodanige laatstgemelde school zal bestuurd worden Bestuurvanzulke 

d . . d "k b d 't d scholen. oor eene comm1ss1e van e WlJ , estaan e u1 e gouver-
nements-inspecteur van de mijn als officieellid, en vier andere 
leden door de ingezetenen te worden gekozen. 

SCHEDULE. 
VORM A. 

Aanzoek tot inspectie van private scholen, overeenkomstig A~chedule.-Vorm 
hoofdstuk XLIX van het wetboek. 

N aa1n der plaats 
N a am van bewoner 
N aam van onderwijzer 
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Datum van opening der school 
Getal kinderen die onderwezen worden 
N amen der kinderen met vermelding hoelang ieder op 

school is geweest 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
Enz. 

Dt~ onderwijzer bezit 
Hij is op de plaats 

diploma. 
als onderwijzer werkzaam 

gedurende maanden. 
De ondergeteekende verzoekt dat zijn school te 

district zal worden geinspecteerd. 
, district 

18 
Applicant. 

VORM B. 

Schedule.-Vorm Certificaat van den superintendent van onderwijs voor uitbe-
B. taling van toelagen aan privaat onderwijzers, overeenkom

stig hoofdstuk XLIX van het wetboek :-
Ik certificeer dat die een (of geen) 

diploma als onderwijzer bezit (blijkens mijne persoonlijk in
spectie of rapport van den sub-inspecteur van onderwijsvoor het 
district naar het geval moge zijn) 
gedurende den tijd van zes maanden van af den tot 
den ter plaatse district als 
privaat onderwijzer is werkzaam geweest en gerechtigd is tot 
eene toelage van £ ontstaande als volgt :-

leerlingen onderwezen @ £ 
Leerlingen gepasseerd :-

1ste Standaard . . . . . . . . . . . . . . . . .. @ £ .... .. 
2de , .................. @ £ .... .. 
3de , .................. @ £ .... .. 
4de , .................. @ £ ..... . 
5de , ... ............... @ £ ..... . 
6de , .................. @ £ ..... . 

Totaal £--Kantoor van den superintendent van onderwijs, 
Bloemfontein, 18 

De superintendent van onderwijs, 
Voorzitter. 
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ROOFDSTUK L. 

OVER RET GREY COLLEGE. 

1.-De trustdeed van Sir George Grey, gedateerd op den Trustdeed va~Sir 
· d d J · 1859 d · d k Geor~eGreybmten t1en en ag :van un1 , waar oor, on er ze ere voor- werlnng gesteld. 

waarden (of trusts), het eigendomsrecht in de Erven No 13, 
14 en 15 St. George's-Straat, Bloemfontein, in dezen Staat, 
wordt overgedragen aan zekere trustees, zal herroepe:n. en 
buiten werking gesteld zijn. · 

2.-Ret eigendomsrecht in de erven, in artikell bedoeld, Gou vernement 

l k 11 d . t f l . a· h t n e em t over en a soo van a e an ere. vas e o osse mgen ommen a an e zorgt voor deszelfs 
Grey College toebehoorende zal gevestigd zijn in het gouver- vastgoed. 

nement van den Oranjevrijstaat, · welke gouvernement alsdan 
op zich neemt voor de behoorlijke instandhouding van voor-
melde gebouwen zorg te ·aragen. 

3.-Eene commissie van curatoren voor het Grey College, Samenstelling 

b t d 't 1 d · d · d d lk d van, en regle1nent es aan e Ul zeven e en, waarvan ne oor en vo sraa voor, curatorium. 

en vier door de Synode der N ederduitsch Gereformeerde Kerk 
van den Oranjevrijstaat zullen worden benoemd, en waarvan 
minstens vijf te Bloemfontein woonachtig moeten zijn, zal 
aangesteld . worden, welke curatoren verplicht zullen zijn om 
zich te houden aan het reglement voor het Grey College, en 
dienovereenkomstig te handelen. 

4.-In geval van vacature ontstaande uit ontstentenis van Aanvulling van 

l 'd d ld · · • d d lk. d b d vacatures in Cura-een 1 er voorme e comm1ss1e oor en vo sraa enoem , torium. 

zal die door den uitvoerenden raad worden aangevuld, onder
worpen aan de bekrachtiging van den volksraad; en in geval 
van vacature ontstaande uit ontstentenis van een lid door de 
synode benoemd, zal die· worden aangevuld door de synodale 
commissie, onderworpen · aan de· bekrachtiging der synode. 

5.-Ret zal aan de curatoren, te worden benoemd op de Wijzigingen van 
" 1 · 'k 1 3 4 ld ·· Reglement. wuze zooa s 1n ar.t1 e en en verme , vrustaan om van 

tijd tot tijd het reglement voor het Grey College in · artikel 3 
bedoeld, in den geest van deze wet te wijzigen, zullende zoo
danig gewijzigd reg1ement kracht van wet hebben na goed
keuring door het uitvoerend gezag en publicatie van hetzelve 
in de Gouvernements-Courant, tot aan de eerste daaropvolgende 
:zitting van den volksraad, als wanneer het aan de goed- of 
afkeuring van den volksraad zal onderworpen zijn. 

ROOFDSTUK LI. 

OVER RET ONDERWIJS-FONDS. 
1.-Ret kapitaal.:.bedrag dat boven twee honderd duizend Kapit!l'a~ hoven 

d t 1. f . "d . "d . .1 £ d £200,000 m s lands pon s er 1ng nu o van tlj tot tlj , 1n 1et on s voor op- kas te storten. 

voeding en onderwijs aanwezig is, wordt aan 's lands kas 
inbetaald. · 
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Tekortinfondste 2.-Indien te eeniger tijd het fonds voor opvoeding en 
komen uit 's lands onderwiis tot beneden de som van twee honderd duizend pond kas. v . 

sterling mocht komen, zal het te kort komende u1t 's lands. 
kas worden aangevuld. 

HOOFDSTUK LII. 

OVER PUBLIEKE BOEKERIJEN. 

Bijdra;gen van 1.-Wanneer de inwoners van eenige wijk van den Oranje
~~~e~i1Ii~t~;:~~! vrijstaat de so1n van niet minder dan tien pond sterling 
in wijken. zullen hebben bijeengebracht voor het doel om boeken daar

mede aan te koopen, wordt het uitvoerend gezag gemachtigd 
om den thesaurier-generaal te gelasten aan de commissie, be
staande uit vijf leden, en gekozen door de inteekenaren, nit 
de landskas te betalen eene smn gelijkstaande met de hier
boven vermelde som van niet minder dan tien pond sterlingr 
en niet te boven gaande vijftig pond sterling. 

Aankoop van 2.-Het bedrag van niet minder dan tien pond sterling, 
boeken; minstens te zamen met de smn door de regeering er biigevoegd zooals helft in [Holland- . . v · ' 
sche taal. In artikel 1 vermeld, zal besteed wordeD: voor het aankoopen 

van zoodanige boeken als eene commissie vap. vijf leden door 
de inteekenaren te worden gekozen zal goedvinden. Mits 
echter, dat niet minder dan de helft van voormeld gezamen
lijk bedrag besteed zal worden tot het aankoopen van boeken 
geschreven in de wettige hoofdtaal van den Oranjevrijstaat 
als zulks bepaald en vastgesteld. 

zorgen uitleening 3.-Een geschikt persoon, door de commissie te benoemenr 
der boeken. zal de zorg der aangekochte boeken op zich nemen, en die 

aan de inwoners der wijk uitleenen, onder zoodanige voor
waarden en onderworpen aan zoodanige regelen als door de 
commissie daaromtrent zullen worden vastgesteld. 

Bij drag en van 4.-Wanneer de inwoners van eenig dorp of stad in den 
~:~e~i1~li~t811';:~~! Oranjevrijs~aat de som van nie~. minder dan vijf-en-twintig 
instedenendorpen pond sterhng zullen hebben blJeengebracht voor het doel 

om boeken daarmede aan te koopen zal het aan het uit
voerend gezag vrijstaan den thesaurier-generaal te gelasten 
aan de commissie door de inteekenaren gekozen uit de lands
kas te betalen eene som gelijkstaande met de hier boven ver
melde som van niet minder dan vijf-en-twintig pond sterling, in 
geen geval vijftig pond te boven gaande. 

Aankoop van 5.-Het bedrag van niet ininder dan vijf-en-twintig pond 
boe~e~; mmstens sterling te zamen met de som door de regeering er biige-helft m Holland- v 
sche taal. voegd, zooals in artikel 4 vermeld, zal be steed worden tot 

het aankoopen van zoodanige boeken als de commissie in 
artikel 4 vermeld zal goedvinden; welke boeken uitgeleend 
zullen worden onder zoodanige voorwaarden en onderworpen 
aan zoodanige regeling als de commissie voornoemd daarom
trent zal vaststellen. Mits echter, dat niet minder dan de helft 
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van vo.ormeld gezamenlijk bedrag besteed zal worden tot het 
aankoopen van boeken, geschreven in de wettige hoofdtaal 
van den Oranjevrijstaat, als zulks bepaald en vastgesteld. 

6.-De superintendent van onderwijs zal belast worden Oppertoezieht van 

h t · ht d b · 1 k h Sup e ri n t e nden t met et opper oezlC van eze open are ees amers, met et van Onderwi~s. 
recht om den toestand derzelve van tijd tot tijd te onderzoeken 
en verslag daarover aan den volksraad jaarlijks te doen; en 
zal verder de commissies behulpzaam zijn bij het opstellen 
van regulaties, aanschaffen van boeken, enz. 

7.-Het benoodigde bedrag bije~ngebracht zijnde, zal Aan wie bed.rag 

h l t d d b t ft d l dd h d o or r e g e e n n g etze ve, wa e orpen e re a an en an rost van et w 0 r d t overhan-
district of aan den resident vrederechter, naar het geval digd.-.Ki!'zingvan .. . d "k h . CommlSSie en der-
mocht ZlJn, en 1n e WlJ en aan et raadshd of den veld- zelver Voorzitter. 

cornet, worden overhandigd, die daarvan rapport doet aan 
het uitvoerend gezag. 

De landdrost bepaalt alsdan den tijd wanneer, en de 
plaats waar, de commissie zal worden gekozen. 

De commissie kiest uit haar midden eenen voorzitter, en 
drie leden vormen een quorum. 

8.-Het recht van eigendom in de boeken der leeskamer Eigendomsreeht in 
· · d · d · · boeken. 1s gevest1g 1n e comm1ss1e. 

HOOFDSTUK LIII. 

OVER DE ALGEMEENE COMMISSIE VAN PUBLIEKE 
EXAMINATOREN IN LETTEREN EN WETENSCHAP. 

1.-De Staatspresident wordt gemachtigd, en hem wordt Aanst.elli;ng van 

d "d "d d " h' · d' h J:d CommlSSle vau opge ragen van t~) tot tlj , op e WlJZe lerna 1n 1t 001, - Examinatoren. 

stuk breeder omschreven, negen personen aan te stellen om 
te zijn een lichaam, dragende den naam van " De Algemeene 
Commissie van Publieke Examinatoren in Letteren en W eten-
schap van den Oranjevrlistaat." 

2.-Deze commissie zal gemachtigd zijn om, onder de Uitrei.kin~ do01.· 

hierna in dit hoofdstuk volgende bepalingen, certificaten van ~e~ti~~~:1~,e ;·:ijr: 
bekwaamheid in letteren en wetenschap, in het onderwijzers- zen, ~nz. 
vak, in de rechtsgeleerdheid, in de theorie der landmeetkunde 
en in het vertalen en tolken uit de reiken, en om zoodanige 
beurzen, prijzen, belooningen of eerbewijzen toe te kennen als 
ter harer beschikking zullen worden gesteld. 

3.--Drie leden der commissie zullen moeten zijn exami- Examinatoren in 
' d 1 d · · d h d · · d de verscheidene natoren 1n e etteren; ne 1n e wetensc ap; en ne 1n e vakken. 

rechtsgeleerdheid, zullende het echter der commissie vrijstaan 
om eenen examinator in een dier departementen tevens als 
examinator in een ander departement aan te stellen; met dien 
verstande echter, dat de examinatoren in de rechtsgeleerd-
heid zullen moeten zijn rechtsgeleerden. De commissie zal 
verder het recht hebben iemand anders dan een lid der com-
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rnlSSle aan te stellen, om onder opzicht der commissie in eenig 
s peciaal vak te examineeren. 

Aanstellingvoor5 4.-De aanstelling der commissie zal bij publieke kennis-
ti~e;·d~a~~~~:sge- geving in de Gouvernements-Courant van regeeringswege moeten 

geschieden, en de leden daarvan zullen voor vijf jaren aan
gesteld worden. 

Aanstelling bij 5.-Bij onstentenis, resignatie, dood, of onbevoegdheid 
vacature. om te kunnen ageeren, van eenig lid der commissie zal de 

Staatspresident gemachtigd zijn om bij publieke kennisgeving 
in de Gouvernements-Courant een ander geschikt persoon aan 
te stellen, om de vacante plaats in te nemen. 

Kiezingvan Voor- 6.-De leden der commissie zullen een hunner als voor-
s~t;:;t;r~~tulen.- zitter der commissie kiezen; en bij diens afwezigheid zullen 

zij eenen waarnemenden voorzitter kunnen kiezen. 
De commissie zal behoorlijk zorg dragen voor de bewa

ring der notulen harer verrichtingen, onder toezicht van den 
secretaris der commissie. 

De led en der · commissie worden gemachtigd zoodanigen 
secretaris aan te stellen uit of buiten hun midden. 

Regulatien. 7.-Het zal een der plichten der commissie zijn om, 
onderhevig aan de voorzieningen van dit hoofdstuk, regulatien 
op te stellen betrekkelijk de onderwerpen der examens, de 
plaatsen waar zij zal vergaderen, en de wijze waarop zij zal 
bijeengeroepen worden, en in 't algemeen betrekkelijk eenige 
zaak in verband met het behoorlijk uitvoeren harer taak; en 
de commissie zal de macht hebben om van tijd tot tijd ver
anderingen in voormelde regulatien te maken. Met dien 
verstande, echter, dat alle examens in het openbaar zullen 
moeten plaats vinden; en verder, dat alle zulke regulatien 
aan den Staatspresident ter goedkeuring zullen moeten voor
gelegd worden, en niet van kracht zullen zijn voor dat zij 
door den Staatspresident zijn goedgekeurd, en als zoodanig in 
de Gouvernements-Courant gepubliceerd. 

T ij den r v 0 or 8.-De tijden waarop de verschillende exam ens in dit 
examina bepaald. hoofdstuk vermeld zullen· worden afgenonien, worden jaarlijks 

door de commissie bepaald en tijdig gepubliceerd. 

Van deze bepaling zijn uitgezonderd het onderwijzers
examen en de openbare wedstrijd der scholen, die plaats 
hebben op de tijden bepaald door de wet op het openbaar 
onderwijs. * 

Verslag harer 9.-0p of voor den eersten dag der maand Mei van elk 
verrichtingen. · 1 d · · } h · h ' Jaar za e comm1ss1e een vers ag arer verne tlngen aan 

den Staatspresident moeten inzenden, hetwelk bij den volks
raad zal moeten overgelegd worden, bij zijne eerste daarna 
volgende zitting. 

• Hoofdstuk XLIX. 
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10.-De commissie zal op de tijden, hiervoren in artikel 8 Examens; bepa-
bepaald vergaderen om candidaten te examineeren voorlingen dienaan-. ' · gaande. 
-certifica ten 

(A). In de letteren en wetenschap, van den eersten en van 
den tweed en graad; zullende het certificaat voor den 
tweeden graad in aanmerking kunnen komen als een 
certificaat van toelating tot den publieken dienst bij 
zoodanige bepalingen als de Staatspresident van tijd 
tot tijd bij kennisgeving in de Gouvernements-Courant 
zal goed vinden vast te stellen; 

(B). Van bekwaamheid in de rechtsgeleerdheid te we ten: 
certificaten van bekwaamheid in den eersten, den 
tweeden en den derden graad en van bekwaamheid 
voor het notarisambt; 

Mits de onderwerpen van een examen voor een certificaat 
van bekwaamheid in eenen hoogeren graad, altijd zullen moeten 
insluiten de onderwerpen van de examens voor het certificaat 
van eenen lageren graad, en dat de onderwerpen voor het 
notarisambt zullen moeten insluiten die van de certificaten 
voor den tweeden graad; met dien verstande, echter, dat 
iemand, die een certificaat van den tweeden graad reeds ver
kregen heeft, gerechtigd zal zijn tot een certificaat van be
kwaamheid voor het notarisambt, na een examen afgelegd te 
hebben slechts in- de onderwerpen waarin hij niet vroeger 
werd geexamineerd. 

11.-Niemand zal toegelaten worden tot de examens voor vereischten voor 
bekwaamheid in de rechtsgeleerdheid van den eersten graad examens in Rech-

.. h'' 'fi b k h 'd · d l 'ten en voor Nota-tenZlJ lJ eerst een certl caat van · e waam e1 1n e etteren risambt. 
en wetenschap van den eersten graad zal verkregen hebben, 
of zoodanig ander certificaat, uitgereikt door eenig exami-
neerend lichaam, als door de commissie voornoemd wordt be-
schouwd van niet mindere waarde te zijn dan het examen in 
de letteren en wetenscha p van den eersten graad. 

Niemand zal toeg.elaten worden tot de examens voor be
kwaamheid in de rechtsgeleerdheid van den tweeden graad, 
of voor het notarisambt, tenzij hij eerst een certificaat van 
bekwaamheid in de letteren en wetenscha p van den tweed en 
graad zal verkregen hebben, of zoodanig ander certificaat, 
uitgereikt door eenig examineerend lichaam, welk certificaat 
door de commissie 1nocht beschouwd worden van gelijke 
waarde te zijn met zoodanig certificaat van bekwaamheid in 
de letteren en wetenschap. 

12.-De onderwerpen voor het examen in letteren en Onderwerpenvoor 
wetenschap van den eersten graad zullen door de commissie examens m lette-. ren en wetenschap. 
worden bepaald, onderworpen aan de goodkeunng bedoeld 
bij artikel 7. 
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Candidaten voor een certi:fi.caat in de letteren en weten-· 
scb.a p van den tweed en graad moeten een examen afleggen 
in de volgende vakken :-

(A). Hollandsche en Engelsche talen, spraakkunst, stijl
oefening, dicteeren, en vertaling uit de eene taal in de 
andere; 

(B). Beginselen van Latijn; taalkunde, en het construeeren 
en vertalen van eenen gemakkelijken Latijnschen 
schrijver; 

(c). Staat- en natuurkundige aardrijkskunde, en in het 
bijzonder de aardrijkskunde van Zuid-Afrika; 

(D). Algemeene geschiedenis en de geschiedenis van Zuid
Afrika; 

(E). Rekenen tot gewone en tiendeelige breuken, wortel
trekking, regel van drieen, interest, en e:ffectenreke
ning, enzoovoorts; 

(F). Algebra, tot en met eenvoudige vergelijkingen; 
(G). Gemnetrie, de eerste twee boeken van Euclides. 
13.-Candidaten voor een certificaat van bekwaamheid 

Ond erwerpen voor · h h · d ·· fl 
exam ens in de 1n de rec tsgeleerd m moeten examens a eggen:-
rechtsgeleerdheid. V oor een certi:fi.caat van bekwaamheid in den eersten graad: 

111 de volgende vakken :
(A). Romeinsch recht; 
(B). Romeinsch-Hollandsch recht; 
(c). De plaatselijke wetten, zooals bevat in het wetboek 

en .de ordonnanties van den Oranjevrijstaat. 
V oor een certi:fi.caat van bekwaamheid in den tweeden graad 

1n de volgende vakken :-
(A). Romeinsch-Hollandsch recht; 
(B). De plaatselijke wetten, zooals bevat in het wetboek 

en de ordonnanties . van den Oranjevrijstaat. 
Voor een certi:fi.caat van bekwaamheid in het Notarisambt, 

1n de volgende vakken :-
(A). Romeinsch-Hollandsch recht; 
(B). De plaatselijke wetten, zooals bevat in het wetboek 

en de ordonnanties van den Oranjevrijstaat; 
(c). Notarisambt; zullende de candidaten voor het notaris

ambt verplicht zijn om acten te kunnen opstellen. 
En voor een certi:fi.caat van bekwaamheid in den derden 

graad, in de volgende vakken :-
(A). Romeinsch-Hollandsch recht; 
(B). De plaatselijke wetten, zooals bevat in de constitutie· en 

de regnlatien over de manier van procederen voor de 
lagere hoven, de wet op getuigenis en de huwelijkswet. 

De commissie van publieke examinatoren in letteren en 
wetenschap zal de macht hebben om de textboeken voor de 
examina in de rechtsgeleerdheid te bepalen; en ook mn andere , 
onderwerpen te voegen bij die in dit artikel gemeld; mits 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



HOOFD. LIII.] PUBLIEKE EXAM IN A TOREN. 339 

van dergelijke wijziging in de Gouvernements-Courant kennis 
gevende. . . . 

14.-Candldaten voor een certrficaat van bekwaamhmd Onderwerpen voor 

in de theorie der landmeetkunde, zullen een exam en moeten :~a~e~n fJ1~~c~;:e~1: 
afleggen in de volgende vakken :- kunde. 

1. De rekenkunde (arithmetic) ; 
2. De stelkunst (algebra); 
3. Geometrie; 
4. Vlakke driehoeksmeting ; 
5. Bol vormige driehoeksmeting; 
6. Geodalsie en astronomie. 

15.-Candidaten voor de verschillende certificaten van Onderwer.Pen voor 

bekwaamheid in het onderwiizers-vak en die aan den open- ex.~mens m onder
..., 1 w lJ z e r s - v a k en 

baren wedstriid der scholen wenschen . deel te nemen zullen open bare wedstrijd 
'-' . ' der scholen. 

examens moeten afleggen 1n de onderwerpen bepaald door 
afdeelingen X en XIII van hoofdstuk XLIX (Over het open-
bare onderwijs.) 

16.-Candidaten voor een certificaat voor het vertalen Onderwerpen voor 

en tolken zullen zoowel mondeling als in geschrifte examen f~~~~1~8olke~~rta
moeten afleggen in taalkunde en construeeren en in het ver-
talen van die talen waarin zij als vertalers en tolken wenschen 
te worden toegelaten. 

17.-Behalve de examens hierboven bepaald, heeft de Macht om andere 

commissie van publieke examinatoren in letteren en weten- f:;:mens te bepa· 

schap de 1nacht om zoodanige andere examens te bepalen als 
zij zal nuttig en noodig ordeelen. De onderwerpen voor zoo-
danige examens en de voorwaarden waaronder daaraan zal 
kunnen worden deelgenomen zullen door de commissie worden 
bepaald, onderworpen aan de goedkeuring bedoeld bij artikel 7. 

18.-Niemand zal als candidaat voor eenig certificaat in Betalingen voor 

dit hoofdstuk voormeld toegelaten worden, tenzij hij minstens examens. 

eene maand voor het examen waarbij hij als candidaat wenscht 
op te treden, aan den thesaurier der commissie zal betalen de 
volgende bedragen, te weten :-

(A). Elke candidaat in de letteren en wetenschap, voor 
den eersten graad £10 ; voor den tweeden graad £3 ; 

(B). Elke candidaat in de rechtsgeleerqheid, voor den eersten 
graad £15; voor den tweeden graad £12; voor het 
notarisarnbt, £12; en voor den derden graad £9; 

(c). Een candidaat in de theorie der landmeetkunde, £12; 
(D). Elk candidaat voor het vertalen en tolken, £5; 
(E). Een candidaat voor andere examens ( overeenkomstig 

het voorgaand artikel vast te stellen) zoodanige be
dragen als de commissi~ van publieke examinatoren in 
letteren en wetenschap van tijd tot tijd zal vaststellen. 

19.-Zoodanige sommen gelds als door den volksraad van Uitbetaling van 

tijd tot tijd op de begrooting zullen worden uitgetrokken, om beurzen, enz. 

ter beschikking van de algemeene commissie van publieke • 
examinatoren te worden geplaatst voor prijzen, beurzen, ot 
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om de onkosten in verband met de werkzaamheden der 
commissie te bestrijden, of voor andere doeleinden in betrekking 
tot voormelde commissie zullen door den thesaurier der commissie 
uitbetaald worden op zoodanige wijze als door de commissie 
zal worden bepaald in de regulatien hiervoren in artikel 7 
van dit hoofdstuk vermeld. 

mtbetaling van 20.-De beurzen beschikbaar gesteld bij de wet op het 
beurzen aan Com- b d .. d'd a· h h l missie. _ open aar on erwus, voor can 1 aten 1e et oogste aanta 

pnnten bij den openbaren wedstrijd der scholen verkrijgen, 
worden in de maand Januari van ieder jaar, aan de commissie 
van examinatoren in letteren en wetenschap overhandigd; en 
de uitbetaling daarvan geschiedt overeenkomstig de bepalingen 
van het laatst voorgaand artikeL 

HOOFDSTUK LIV. 

DE WEESKAMERWET. 

Bepalingen over 1.-Het departement van den weesheer wordt geregeld 
Weeskamer. 

De Weesheer. 
overeenkomstig de hiervolgende bepalingen. 

2.-Een afzonderlijk ambtenaar met den titel van "Wees-
heer van den · Oranjevrijstaat" is belast met het opzicht over 
de behandeling en de administratie der boedels van personen 
die reeds overleden zijn of nog overlijden zullen, wier boedels 
geheel of ten deele in dezen Staat zijn, en houdt toezicht en 
waakt over de belangen van minderjarige erfgenamen. 

R
1
egdister van 3.-De weesheer is verplicht een alphabetisch register te 

over e enen. 
houden van alle overledene personen, welk boek wordt ge-
noemd "register van overledene personen." 

Boekhouden en 4.-De weesheer zal ook verplicht wezen om behoorlijk 
Iee;::.kening van boek te houden van alle leges en andere gelden door hem 

ontvangen, volgens zoodanige · vormen als door den Staats
president hem zullen worden voorgeschreven, en zal ook, op 
of v66r den vijftienden dag van iedere maand, eene behoor
lijke rekening van alle leges door hem ontvangen gedurende 
de laatste afgeloopene maand opmaken, dezelve aan den 
thesaurier-general uitbetalen, en zoodanige rekening aan den 
auditeur-generaal inleveren, met eene kwitantie van den the
saurier-generaal dat hij zoodanige leges heeft ontvangen. De 
thesaurier-generaal zal verplicht wezen eene kwitantie in duplo 
te geven. 

Verdere verant- 5.-De weesheer zal ook, op of v66r den vijftienden dag 
woording. van iedere maand, eene rekening opmaken van alle gelden 

door hem gedurende de laatst afgeloopene maanden ontvangen, 
welke aan eenigen boedel behooren, meldende den dag wanneer 
die gelden ontvangen zijn, het nummer van den boedel, val
gens het register in artikel 3 bedoeld, den vollen naam en 
de gewezene woonplaats van den oveJledene, den naam en de 
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capaciteit des persoons door wien zoodanig geld werd gestort, 
en wat met hetzelve is gedaan, welke rekening zal zijn over
eenkomstig de hieraan genannexeerde schedule A. Hij zal 
verder aan het einde van ieder jaar daarvan eene andere 
rekening opmaken, in denzelfden vorm, die overeen. moet ko
men met de maandelijksche rekeningen. 

6.-De weesheer zal gerechtigd wezen om alle zoodanige Leges. 

leges te chargeeren en te ontvangen die zijn bepaald, of van 
tijd tot tijd door den volksraad hieromtrent worden bepaald. 

7.-De weesheer zal verplicht zijn eenig kapitaal dat ter Kapitalenenerf

weeskamer zal worden gedeponeerd, met aanwijzing van den geld-fonds. 

naam van den inbrenger, datum van inbrenging, namen en 
voornamen der rech the b bend en, en van den boedel tot welke 
hetzelve behoort, dadelijk na ontvangst tegen kwitantie ten 
kantore van den beambte belast met de administratie der fond-
sen te storten, en de kwitantie bij de stukken van den boedel 
te voegen. Op aanvrage, en volgens wettige certificaten van 
den weesheer, zullen die gelden door den beambte belast met 
de administratie der fondsen rechtstreeks aan de belanghebben-
den worden terugbetaald met de renten (indien eenige), of 
de rente afzonderlijk, in ieder geval gerekend tegen vijf per-
cent per jaar, en van die betalingen evenzeer maandelijks onder 
hetzelfde hoofd in zijne uitgaven doen blijken.* 

8.-De geld en aan weeskinderen toekomende, en welke Uitbetaling aan 

k .. d d Jl 'dd l"k h weeskinderen. ter wees amer z:un ge eponeer , zu en onm1 e :u aan en 
worden uitbetaald, zoodra zij die gelden wettiglijk van den 
weesheer kunnen vorderen, hetzij die geld en op renten z:un 
uitgezet of niet. 

9.-In alle processen door of tegen den weesheer, in Benoemi.ng van 
.. · · · h h f · d St t t W eesheer 1n pro-z:une ca paCitmt, voor een1g gerec ts o 1n ezen aa e wor- cessen. 

den ingesteld, zal het genoeg wezen hem te beschrijven met 
den titel: "W eesheer van den Oranjevrijstaat," zonder zijnen 
naam te noemen. 

10.-Er zullen van tijd tot tijd in iedere wijk en in elk Beeedigde taxa-

d d · S f d h bl' k tenrs · bepalin()'en orp van ezen taat een o meer personen oor et pu 1e ~over.' "' 

gekozen worden als beeedigde taxateurs. Die kiezing zal ge-
houden worden overeenkomstig de bepalingen tot het kiezen 
van veldcornetten; en de Staatspresident zal zoodanige person en 
die gekozen zijn aanstellen, en zoodanige aanstelling in de 
Gouvernements- Courant do en publiceeren, zonder eenig on-
noodig verzuim; en die taxateurs zullen den eed afleggen, 
volgens schedule B, bij den landdrost van het district alwaar 
z\j woonachtig zijn. 

11.-Alle taxateuren voor de weeskamer kunnen bij het Duur van fnnctie 
· d d · · f d d h · · van taxateurs. mn e van ne Jaren van a en ag unner 1nzwenng wor-

den ontslagen. W anneer een taxateur bij het einde van drie 
jaren niet mocht bedanken zal het aan de inwoners van zoo-

* Zie ook Artikel 115 van Hoofdstnk CIV (De Wet over de Insolventie). 
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danige wijk, waar hij ageert, vrijstaan een verzoekschrift aan 
den landdrost in te dienen om eene nieuwe kiezing. te doen 
plaats vinden, mits zoodanig verzoekschrift door· minstens 
vijf-en-twintig inwoners onderteekend zal zijn. 

Werkzaamheden 12.-Zoodanig beeedigd taxateur zal verplicht wezen om 
.~~x~~~~1~~~ng van binnen den tijd van zes dagen nadat hij daartoe door de~ 

weesheer schriftelijk zal worden gelast, of daartoe door den 
belanghebbende in eenigen boedel verzocht, zich naar de 
plaats alwaar de boedel is te begeven, en dezelve volgens 
zijne beste kennis en wetenschap te taxeeren, en daarvan in
ventaris en taxatie, zonder onnoodig verzuim, aan den wees
heer in te zenden, met bijvoeging van zoodanige aanmerkin
gen om trent dezelve als mocht noodig zijn; hij zal voor zijne 
werkzaamheden en het maken van zoodanigen inventaris en 
taxatie gerechtigd wezen tot ontvangst van de reiskosten, 
commissie, en andere leges in schedule C vermeld. 

Landdrosten ver- 13.-De landdrost van ieder district, met uitzondering 
~:~ew:e~h~~~~ers van dien van Bloemfontein, zal in zijn district de vertegen

woordiger wezen van den weesheer voor de uitoefening der 
bepalingen van dit hoofdstuk, voor zoo ver zulks noodig 
mocht zijn, en ieder hunner zal volgens de geschrevene in
structien in elke zaak van den weesheer te handelen hebben, 
en verplicht wezen met de eerste post na het einde van iedere 
maand alle leges en andere gelden, door hem voor de wees
kamer ontvangen, met behoorlijke rekeningen, zooals in ar
tikels 4 en 5 zijn voorgeschreven, aan den weesheer op te 
zenden, ten einde door hem aan den thesaurier- generaal te 
worden inbetaald, of er mede te handelen volgens de bepaling 
van dit hoofdstuk.* 

Oproeping~ van 14.-De weesheer zal verplicht zijn om alle twaalf maan-
onbekende erfge- 1 · k · · 11 d d 11 d b namen om rechten c en een1ge enn1sgev1ng, me c en e e vo e namen er oe-
op fondsen te doen .dels, en het bedrag van gelden in zijne hand en gedeponeerd, 
gelden. f b k .. · G en waarvan de er genamen on e end zun, 1n de ouverrne-

ments-Courant te doen publiceeren, en daarin alle belang
hebbenden op te roepen om hunne rechten op zoodanige 
gelden in te leveren, met de noodige bewijzen. 

Ongeeigende f:oml- 15.-Wanneer zoodanige gelden, gedurende den tijd van 
sen worden mgen- l · d · · f d bl' · .. · d dom van Gouver- c ne en erhg .Jaren van a e eerste pu 1cat1e, ongee1gen 
nement na 33 jaar. blijven, of geeigend z1jnde, de partijen in gebreke zijn ge-

bleven om hun recht daartoe voldoende te bewijzen, dan 
znllen dezelve in de algemeene kas worden gestort, en gou.
vernements-eigendom worden; en niemand zal daarna onder 
eenige omstandigheid hoegenaamd gerechtigd wezen om zoo
danige geld en ten eenigen tijde daarna te reclameeren; en de 
boedel waaraan dezelve te voren behoorde, zal geheel afge
sloten worden, mits dat dezelve behoorliik alle twaalf maan
den gedurende dien tijd volgens artikel 14 is gepubliceerd 
geworden. 

* Zie ook artikel 63 (c) van Hoofdstuk r~IX, (Over het Postwezen). 
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16.-De weesheer zal een brievenboek houden, waarin Brievenboek. 

kopien van alle brieven door hem geschreven volgens nommer 
en datum zullen ingeschreven worden. 

17.-De weesheer zal jaarlijks een schriftelijk rapport Rapport van 

van ziJ'ne verrichtingen gedurende het afg· eloopen dienstiaar Weesl~~ervoorden 
, J Volksia,ad. 

aan den Staatspresident inzenden, hetwelk op den eersten 
·dag van de Mei-zitting door hem aan den volksraad zal 
worden ingeleverd. 

18.-Ieder persoon die inzage of kopien ·van eenig do- Leges voor inzage 
· h k d h b k k vandocumenten.-cument In et yantoor van en wees eer egeert an zul s Bewijskracht van 

verkrijgen b\j betaling van de bij de wet vereischte leges; kopien. 

en zulke kopien, door den weesheer of zijnen vertegenwoor-
diger voor kopie conform gecertificeerd, zullen bij de gerechts-
hoven als bewijsstukken kunnen worden toegelaten. 

OVER BOEDELS VAN PERSONEN DIE EEN TESTAMENT NALATEN. 

19.-Wanneer een persoon in dezen Staat zal komen te Verzending van 
·-overlijden en een testament nalaten, dan zal de naastbestaande, sterfkennis en 

.. .. testament. 
of de persoon in wiens huis h1J of ZlJ gestorven is, verplicht 
wezen om binnen zes weken na het overlijden van zoodanig 
persoon eene sterfkennis onder zijne of hare handteekening, 
volgens schedule D hieraan gehecht, aan den weesheer of 
zijnen vertegen woordiger, in te zenden, te zamen met het 
testament, onder verbeurte, bij het nalaten van deze bepaling 
van eene boete niet te boven gaande vijf pond sterling, be
halve vergoeding aan den boedel van eenige schade door 
zoodanig verzuim veroorzaakt. 

20.-Bij ontvangst van de sterfkennis en het testament ~r!even.van A.d
bedoeld in artikel 19 zal de weesheer zonder verzuim de mmis~ratie.- Uit-

' land1 ge Execu-
noodiO'e brieven van administratie in den vorm volgens sche- teurs domicilie te 

h • b d f kiezen en securi• dule E aan den In het testament enoem en executeur a geven, teit te stellen. 

bij betaling van de door de wet bepaalde leges en zegelgel-
den; doch in geen geval zullen eenige brieven van administra-
tie uitgereikt worden aan personen niet woonachtig in dezen 
Staat tenzij door zoodanigen executeur of executeuren testa-
mentair domicili1(;m citandi et executandi binnen dezen Staat 
gekozen wordt, en securiteit voor de behoorlijke bereddering 
wordt gesteld ten genoegen van den weesheer, behoudens echter 
de bepalingen van het eerstvolgend hoofdstuk. 

21.-Na het ontvangen van brieven van administratie, Oproeping door 

l . h b' k Executeur(bijken• za de executeur verphc t wezen 1nnen zes we en eene nisgeving) van de-
kennisgevinO' in de Gouvernements- Cmn·ant alsmede in zoo- biteuren en credi-. o ' teuren van boedel. 
danige andere couranten als hij naar omstandigheden mocht 
noodig vinden, te doen publiceeren, de crediteuren en debi
teuren oproepende hunne vorderingen in te leveren, en hu:r:?-e 
schuldE;n te betalen binnen eenen door hem te bepalen t~1d, 
!nits niet minder dan zes weken, welke kennisgeving in alle 
gerechtshoven zal aange.nt>men worden als voldoende aan elk 
en ie'der persoon die belang heeft in den boedel, zonder dat 
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het noodig zal zijn voor den executeur om te bewijzen dat 
hij of zij de kennisgeving heeft gezien. 

pistributie-reke- 22.-De executeur in iederen boedel zal verplicht wezen 
nmgen van baten. .. d . · h t t t t b ld · 7 

tenzu daaromtrent an ers 1n e es amen . epaa 1s, om 
binnen den tijd van zes maanden van den datum zijner aan
stelling door den weesheer, eene behoorlijke rekening van de 
administratie des boedels, tezamen met eene distributie-reke
ning van het batig saldo des boedels onder de crediteuren en 
erfgenamen, met een lijst van alle alsdan nog uitstaande 
schulden ten faveure des boedels, aantoonende welke goed en 
welke slecht z_ijn, alsook van het nog onverkochte eigendom 
des boedels, met de redenen waarom hetzelve niet is verkocht 
geworden, ten kantore van den weesheer in te leveren; en 
hij zal in de Gouvernement/f- Courant daarvan eene kennisge
ving doen publiceeren, alle belanghebbenden oproepende om 
binnen den tijd van minstens vier weken na de publicatie 
hunne objectien tegen zoodanige rekening van administratie 
en distributie ten kantore van den weesheer in te leveren; 
en welke kennisgeving vermelden zal den naam van den 
overleden persoon, en (waar die bestaat) den naam van den 
nagebleven echtgenoot; en de executeur zal verplicht zijn om, 
tenzij daaromtrent anders in bet testament bepaald is, binnen 
zes maanden van af de goedkeuring der eerste rekening voor
meld, eene tweede rekening op dezelfde wijze in te leveren 
en te publiceeren waar zulks te pas komt; en zoo vervolgens 
iedere zes maanden totdat de boedel zal zijn afgesloten. Mits 
in geval bepalingen in het testament voorkomen, de liquidatie 
des boedels verschuivende tot lateren tijd, de crediteuren des 
overledenen gerechtigd zijn hunne aanspraken in rechten te 
doen gelden nadat zes maanden na de uitreiking der brieven 
van administratie zullen zijn verloopen. 

Uitstel van inleve- 23.-Indien de executeur door onvoorziene omstandig-
ring van distribu- h d b 1 d d k · 1·· b' d tie-rekening. e en e et wor t om e re en1ngen en usten 1nnen en 

tijd in artikel 22 vermeld op te maken en in te leveren, tenzij 
daaromtrent anders in het testament bepaald is, dan zal hij 
verplicht wezen om minstens veertien dagen voor het verloop 
van dien tijd eene schriftelijke applicatie aan den weesheer 
in te zenden, meldende hoeveel langer tijd hij vermoedt noodig 
te hebben, en vergezeld van eene beeedigde verklaring ver
meldende de omstandigheden waardoor hij belet is geworden 
om aan de bepalingen van artikel 22 te voldoen, en daarop 
zal de weesheer zoodanige order geven, en zooveel uitstel ver
leenen, als onder de omstandigheden hem het best voorkomt, 
en daarvan ten koste des boedels eene kennisgeving in de 
Gmwe1·nement8-Courant do en publiceeren. 

<Joe?-ke';lring van 24.-W anneer binnen den tiid als in artikel 22 bepaald 
distributie-reke· . ' • • <J • 
ning. voor het 1nleveren van obJect1en tegen de reken1ngen van 

administratie en distributie des boedels, geene objectien zijn 
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ingeleverd, zal de weesheer zoodanige rekeningen goedkeuren, 
en de uitbetaling gelasten.* 

25.-Elke objectie tegen eenige boedelrekening moet ge- B.eha.~deling ·van 

staafd zijn door minstens eene beeedigde ver klaring' d uidelijk ~~~~~ti~=· t e g en 

vermeldende de gronden van o bjectie, en vergezeld van a p-
plicatie van de objecteerende partij, persoonlijk of door eenen 
gevolmachtigde, en in het laatste geval ook van eene pro-
curatie, en de weesheer zal alsdan de boedelrekening met de 
objectie, in eenigen boedel tot een buitendistrict behoorende, 
onmiddelijk opzenden naar den landdrost van het district als 
zijnen vertegenwoordiger, en een dag van verhoor bepalen bij 
kennisgeving in de Gouvernements-Courant; zullende de par-
tijen recht van appel hebben van d~ uitspraak des vertegen-
woordigers naar het eerstvolgende rondgaand hof; met dien 
verstande nochthans, dat objectien tegen boedels in het district 
Bloemfontein door den weesheer worden beslist, onderworpen . 
aan appel naar het Hoog Gerechtshof. 

26.-Eenige executeur die eenige vordering tegen den Exec!lteur testa~ 
boedel uitbetaalt binnen zes maanden na zijne aanstelling, ~eiijla~oo~ab:a~~: 
uitgezonderd de leges zegel- en andere gelden aan het gou- gen uitbet.aald 

' . . door hem bmnen 
vernement competeerende, de reken1ng voor geneeskund1ge zes ma~nden na 

d. t d' .. d 1 t t • kt d aanstellmg; met 1ens en en me lClJnen van e aa s e z1e e van en over- uitzonderingen. 

ledene, en de kosten der begrafenis, zal, in geval binnen dien 
tijd blijkt dat de boedel werkelijk insolvent is, persoonlijk ver-
antwoordelijk zijn aan den boedel voor alle bedragen door 
hem, met uitzondering voormeld, alzoo uitbetaald. 

27.-W anneer de executeur, na gedaan onderzoek, zal Insolventie van 

bevinden dat de boedel insolvent is, dan zal hij dadelijk zijne boedel. 

rekening van administratie opmaken, en de boedel als insol-
vent doen verklaren, tenzij de crediteuren tevreden zijn om 
in algeheele voldoening hunner vordering een dividend te 
ontvangen, waarvan aan den weesheer de bewijzen moeten 
geleverd, en daarmede overeenkomstig de rekening van ad-
ministratie alsdan opgemaakt zal worden. 

28.-Na uitbetaling der vorderingen tegen den boedel, Verdere werk~ 
l d d b ·a l k . d b 1. zaamhedenenont~ za e executeur met en oe e overeen omst1g e epa 1ngen slag van executeur 

van het testament handelen, en bij gebreke van bepaalde voor- testamentair. 

schriften zal hij de erfportien der meerderjarige erfgenamen 
zonder onnoodig verzuim uitbetalen, en die der minderjarigen 
zullen, onder de bij artikel 33 vereischte securiteit, onder den 
langstlevende mogen blijven berusten, indien bij het testament 
niet anders bepaald is; daarna zal hij ten kantore van den 
weesheer inleveren eene beeedigde verklaring dat hij aile in-
gezondene of bewezene vorderingen tegen den boedel heeft vol-
daan, waarna de weesheer hem zijn ontslag als executeur in 
zoodanigen boedel zal verleenen. 

* Zie teTens Artikel 8 van Hoofdstuk LXVIII (Over de Successierechten.) w 
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Kracht en gevolg 29.-Het ontslag door den weesheer van eenen executeur 
van ontslag. als in artikel 28 vermeld, zal een voldoend antwoord weze~ 

op, en in, elke actie die daarna tegen hem zal worden inge
steld, tenzij dat het zal bewezen worden dat zoodanige exe
cuteur zich heeft schnldig gemaakt aan eenig bedrog in de 
administratie des boedels of op eenige andere wijze daarmede 
on wettiglijk gehancleid heeft. 

Belooning voor 30.-Iedere executeur zai, tenzij daaromtrent anders biJ' 
executeuren testa- b ld · " k h d · h ' mentair. testament epaa 1S, VOOr ZJJne wer zaam e en 1n et ad-

ministreeren en liquideeren van iederen boedei voor beiooning 
daarvan knnnen chargeeren, te weten: vijf percent op het be
drag van aile baten des boedeis spruitende nit losse goederen 
en schuidvorderingen, aismede twee-en-een-half percent op het 
bedrag van aile baten spruitende nit vaste goederen. W aar
van, indien tegen . den boedei berekend, . ten behoeve van het 
gonvernement, door den executeur zai betaaid worden vier 

·percent op het bedrag zijner cmnmissie, hetweik niet tegen 
den boedei in rekening zal gebracht mogen worden. 

Handelingen waar 31.-W anneer eenig persoon, wiens boedel of een gedeelte 
persoon,een boedel d · d St t I " Id l k hebbende in dezen aarvan, 1n ezen aa za zun, e ers za y01nen te sterven, 
Staat,elderssterft. dan zuilen de sterfkennis en andere documenten, in artikel 19 

vermeld, zoo spoedig mogeiijk worden ingezonden, en zal ver
volgens de boedei in dezen Staat worden behandeid onder 
de bepalingen van dit hoofdstuk. 

Uitsluiting van 32.-W anneer er in het testament van den overledenen 
~:~a_:e~:.heer bij persoon bepalingen zijn gemaakt over het beredderen zijns 

boedeis en de administratie der erfportien zijner erfgenamen, 
of het verzekeren derzeive, alsmede over de voogdijschap der 
minderjarige erfgenamen, met uitsiuiting van den weesheer en 
andere beambten van bemoeijing met dezeive, dan, en in zulke 
gevailen,: zai de weesheer aileen bevoegd zijn om de gewone 
documenten voigens artikeien 19 en 22 te eischen, en zorg 
te dragen dat de erfportien der minderjarige kinderen volgens 
de bepaiingen des testaments zullen zijn versecureerd; maar 
anders zai hij zich · voistrekt niet met de administratie des 
boedeis bemoeijen, en de executeur zal verpiicht wezen om zich 
stipteiijk voigens de bepaiingen des testaments te gedragen. 

Securiteit te vor- 33.-Indien bij testament geene bepaiingen ziin gemaakt 
deren wanneer b I d d I"k .Ir '-' '--' • b 
daaromtrentgeene dat de oede a e lJ moet vereuend worden, of daann e-
~~-~~Fcij~~n ge- paald wordt dat de erfportien der minderjarige erfgenamen 

van gehuwde personen in het bezit van den langstlevende 
znilen biijven berusten, zonder uitdrukkeiijk te bepaien dat er 
securiteit, of weike securiteit, daarvoor zai worden gegeven, 
clan is de weesheer gerechtigd of twee weigesteide personen 
als borgen onder een acte van kinderbew~js, of anders eerste 
verband van vast eigeridom binnen dezen Staat, indien in den 
boedei voorhanden, te eischen ais securiteit voor zoodanige 
erfportien, maar wanneer in zuik testan1ent de aard der 
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securiteit vermeld Is, vermag hij geene andere securiteit daar
voor te eischen. 

34.-W anneer in den boedel van gehuwde personen, waar- Vrijwillig over-

1 d ' d l tl d · tt t d h t handigen van erf-van een over e en IS1 e angs even e, nie egens aan e e rortien aan W ees-

testament bepaalt dat de erfportien der minderjarigen onder leer. 

zijne of hare berusting mogen blijven, verkiezen zal om zoo-
d~nige portien aan den weesheer te overhandigen, zal hij of 
zij daartoe het recht hebben, en de weesheer zal verplicht 
wezen om dezelven te ontvangen onder behoorlijke kwitantie. 

35.-In alle. boedels waar beide ouders overleden zijn, en Deponeeren van 
· l b'' t t t d t t b 1· ·· erfportien bij 111 geva lJ es amen aarom ren geene epa 1ngen ZlJn ge- W eesheer waar 
1naakt, zal de executeur verplicht zijn de gelden toekomende b!:ide ouders dootl 

• l • • k d Z\)11 • . aan de mine erJangen ter wees amer te eponeeren, om vol-
gens wet te worden geadministreerd. 

3G.-De executeur in iederen boedel zal, met het bered- Handelingen van · 

l d b l l ~ · d d 't t d 11 b executeuren over-{ eren es oec e s en In vor eren er UI s aan e ge c en en e- eenkomstig testa-

l)alinaen omtrent de roerende en onroerende g·oederen tot den ~ent en anders
o . . z1ns; verkoop van 

boedel behoorende, volgens de bepahngen van het testament boedel; obj.ectien 
handelen, en bij gebreke van bepalingen omtrent de invor- tegen taxatie. 

dering der nitstaande schulden, die schulden zoo spoedig doen-
l~jk invorderen, en in geval het testament geene bepalingen 
bevat op welke wijze met het roerend of onroerend eigendom 
,des boedels zal gehandeld worden, dan is de langstlevende 
gerechtigd on1 te kiezen of die eigendommen of eenige en 
welke derzelven znllen worden getaxeerd, of wel in publieke 
veiling of onder goedkeuring van den weesheer (wat de on-
roerende goederen betreft na belanghebbenden te hebben ge-
hoord) nit de hand zullen worden verkocht, en de executeur 
is verplicht te handelen onder zulke omstandigheden overeen-
komstig den wensch van zulken langstlevende. 

In geval de overblijvende echtgenoot mocht besluiten 
,eenen boedel, of eenig deel daarvan, pnbliek te cloen ver
koopen, of, met toestemming van den weesheer (wat de on
roerende goederen betreft, na belanghebbenden te hebben ge
hoord) uit de hand te doen verkoopen, of in geval de wet 
gebiedt dat een boedel moet worden verkocht, zal het niet 
noodzakelijk zijn eenen inventaris te doen opmaken, met 
taxatie door eenen gezworen taxateur van zulk eenen boedel 
{)f zulk deel daarvan als besloten is te worden verkocht, maar 
_zal de boedel geheel of gedeeltelijk, naar het geval mag z~jn, 
overeenkomstig de vendu-rol geliquideerd worden. 

Y~l anneer bij den weesheer of zijnen vertegenwoordiger 
,o bjectien tegen eenige taxa tie binnen den tijd van vier weken 
gema,.akt worden, zal de weesheer, of diens vertegenwoordiger, 
gerechtigd zijn eenen tweeden gezworen taxatenr te be
noemen, en wanneer zoodanige objectien ongegrond worden 
bevonden znllen de kosten komen ten laste van de o bjec
teerende partij, Inets dat zulke objectien onderworpen z~jn aan 
revisie voor het rondgaande hof en de uitspraak van het 
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rondgaande hof onderworpen zij aan appal naar het Hoog 
Gerechtshof, met dien verstande, nochtans, dat objectien ge
maakt tegen taxatien in boedels behoorende tot het district 
Bloemfontein dadelijk in revisie worden gebracht naar het 
Hoog Gerechtshof. 

Regis~ratie van 37.-In ieder geval waar omtrent vastgoed bij testament 
~;br::;:i~~~~ 0~~~ eenige vermaking of bepaling zal zijn gemaakt is de weesheer 
vastgoed. verplicht, dadelijk na ontvangst van het testament, eene door 

hem gecertificeerde kopie der vermaking of bepaling te over
handigen aan den registrateur van acten, die dergelijke tes
tamentaire vermakingen of bepalingen in zijne boeken zal 
registreeren, zullende de daarvoor verschuldigde leges en zegels 
door den executeur moeten worden betaald, bij ontvangst der 
brieven van administratie. 

OVER DE BOEDELS VAN PERSONEN DIE GEEN TESTAMENT NALA'rEN •. 

Verzending van 38.-W anneer iemand wiens boedel of geheel dan wel 
sterfkennis, enz.. d It l''k . d St t l . l k t l''d onder boete bij ver- ge ee e lJ 1n ezen aa ge egen lS za ~omen e over lJ en 
zuim. zonder testament na te laten, dan zal de naastbestaande of 

eenige belanghebbende, of de persoon in wiens huis, of op 
wiens plaats, hij of zij gestorven is, verplicht wezen om 
binnen zes we ken na den dood de sterfkennis en, voor zoo 
ver zulks hem doenlijk is, inventaris zijner of harer goederen 
op te maken, en met zoodanige andere informatie als moge
lijk aangaande zijne of hare nalatenschap, alsmede taxa tie 
van den boedel door een bezworen taxateur, aan den wees
heer of zijnen vertegenwoordiger op te zenden, onder ver-· 
beurte bij nalatigheid van eene boete niet te hoven gaande 
vijf pond sterling, behalve vergoeding van eenige schade 
door zoodanig verzuim veroorzaakt. 

Edict belangheb- 39.-Dadelijk na ontvangst van de stukken in artikel 38 
benden oproe1Jen- ld 1 d h l' ht · d G • de tot kiezing van verme , za e wees eer verp lC wezen om 1n e ouveJ ne--
Execnteur Datief. ments-Co~trant van dezen Staat een edict te doen publiceeren, 

meldende den vollen naam van den overledene, en de plaats 
zijner laatste woning, en waarin hij de naastbestaande bloed
verwanten, crediteuren, en andere belanghebbenden zal op
roepen ten zijnen kantore, of ten kantore van een der land
drosten van dezen Staat, op zoodanigen datum als hem 
onder de omstandigheden voorkomt het best geschikt tot dat 
einde, om alsd~,n een executeur datief te kiezen. 

G_ep~efereerden bij 40.-Bij de kiezing van een executeur datief, zooals in 
k1ezmg;• annstel- t"k l 39 ld 1 d b kk" .£' d ling van twee of ar 1 ~e verme , za voor e etre ~ 1ng gepre1ereer en 
meer. aangesteld worden:-

(1). De nageblevene echtgenoot, hetzij man of vrouw; 
(2). De naastbestaande bloedverwant, of een der naastbe

staande bloedverwanten; 
(3). Een of meer der crediteuren; 
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Doch za1 de weesheer gerechtigd zijn, wanneer omstandig
heden zulks b1ijken te vorderen, om twee of meer vertegen
woordigers van voormelde klassen gezamen1ijk te doen benoemen. 

. 41.-Bij het bewijzen van vorderingen door crediteuren, estemmh!3knt hoe 

11 
. . . h g rangsc 1 . 

en in alle geva en waar cred1teuren 1n aanmerk1ng wensc ·en 
te komen als executeur of executeuren datief, za1 de weesheer 
of 1anddrost betrekke1ijk het rangschikken en waarde der 
stemmen ·zich houden aan de voorschriften van artike1s 27 
tot en met 39, van hoofdstuk CIV (De wet over de Inso1ventie). 

42.-De weesheer of de 1anddrost voor wien zoodanige :Notulenderbijeen-
.. k 1 · 'k 1 39 · b 1d h d d 1 komst;revisienaar blJeen omst a s 1n art1 e lS epaa , ge ou en wor t, za hoogere hoven. 

verp1icht wezen om volledige notu1en van a1 de verrichtingen 
derze1ve te houden, en wanneer deze1ve door den 1anddrost 
gehouden wordt, za1 hij verp1icht zijn om zoo spoedig doen-
lijk de origineele notulen naar den weesheer op te zenden, ten 
einde ten zijnen kantore te worden bewaard, welke notulen 
eigenhandig door de tegenwoordig-zijnde belanghebbenden, 
of hunne gemachtigden, en den weesheer of landdrost zullen 
worden geteekend, zullende de 1anddrosten gecertificeerde 
kopien daarvan moeten houden; en partijen zullen het recht 
hebben van de uitspraken bij zoodanige blieenkomst door den 
1anddrost als vertegen woordiger van den weesheer gehouden, 
in revisie te komen naar het eerstkomende rondgaande ge-
rechtshof of hoogste hof. 

43.-Wanneer de executeur zijne toestemming daartoe Verleenen van 

d · h · · · £ · d. brieven van admi-gegeven, en e vere1sc te secunte1t ter sat1s act1e van en nistratie. 

weesheer geste1d heeft, zal de weesheer verp1icht wezen om 
zoo spoedig mogelijk aan hem de noodige brieven van ad-
ministratie te verleenen, volgens den vorm in scheduleE bepaa1d. 

44.-In geva1 des over1edenens boede1 niet meer dan vijf-en- Benoeming v~n 
' d I' · d 1 b 1 1 d h Executeur Dat1ef zevent1g pon ster 1ng 1n waar e za e oopen, za e wees eer van geringe hoe-

bij machte zijn, en wordt hij mits deze gelast om dade1ijk, dels. 

name1ijk zonder publicatie van edicte en het houden van 
biieenkomsten a1s voormeld, iemand meest geschikt daartoe 
a1s executeur datief te benoemen, ten einde den boedel te 
beredderen. 

45.-Indien zoodanig persoon a1s in artikel 38 verme1d Langstl!'lven<l.e 
.. ' echtgenoot1n beztt 

zonder testament komende te overllJden gehuwd was, zal de van boedel te h1U-

1angst1evende in bezit van den boede1 mogen b1ijven, indien ven. 

hij of zij securiteit stelt, naar genoegen van den weesheer. 
46.-Dade1ijk na ontvangst val{ de brieven van admi- Werkzaa.mhe<lt>n 

· · 1 d l' h · h d · d en beloon1ng van n1strat1e za e executeur verp lC t wezen ZlC ver er 1n e Executeur Datief. 

bereddering van den boede1 te gedragen volgens de voor-
schriften van artike1s 21 tot 29, en gerechtigd wezen tot de-
ze1fde belooning a1s in artike1 30 aan een executeur testa-
mentair toegestaan. 

47.-Wanner eenig testament om eenige reden wordt ter Verkiezing v:tn 
"d ld f • · · Executeur Dattef ZlJ e geste , o 1n een1g testament geen executeur 1s aange- b~ geb:eke van 

ste1d, of wanneer de aanstelling tot executeur om eenige aanstellmg. 
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wettige reden verklaard wordt te zijn vervallen, zal met de 
verkiezing van executeur datief gehandeld worden overeeu
komstig artikel 40 en volgende artikelen, zullende alsdan de 
legatarissen na de crediteuren geprefereerd en aangesteld 
worden. 

OVER VOOGDEN TES'L'AMENTAIR. 

Plichten van voog- 48.--\V anneer eenig persoon door het testament van (len 
den testament air. overledene als voogd of voogdesse over de minderjarige erf

genamen is benoemd, en door den weesheer aangestelcl, zal 
hij of zij zich in zijne of hare voogdijschap stiptelijk moeten 
gedragen volgens voorschriften van zoodanig testament, en 
zal daarvan een verslag aan den weesheer moeten doen, tenzij 
znlks door het testament onnoodig is verklaard of verbode1~ 
is, kunnende echter niemand tegen zijn wil met voogdijschap 
worden belast. 

voogdesse testa- 49.-Wanneer eene voogdesse testamentair mocht her-
mentair. be~~oudt trouwen zal znlks rreen beletsel ziin dat zii de voogdiischal) 
aanstellmg bu her- ' .. b .. '-' '-' '-' 
trouwen. behoudt, tenzu daar01ntrent blJ het testament andere bepa-

lingen zijn gemaakt. 

OVER VOOGDEN DATIEF. 

K . . 50.-In 0rreval de overledene geen testament he eft na00'e-1ez1ng van voog- .. 
den datief. laten, of bu testament geen voogd of voogdesse heeft benoemd, 

zal, zoo vee l doenlijk, tot kiezing van een voogd over de 
minderjarige erfgenamen worden gehandeld als voorgeschreven 
voor het kiezen en aanstellen van een executeur datief, mits 
dat aileen bloedverwanten en doopgetnigen, zoo verre zij niet 
door de wet onbevoegd z\jn, tot kiezing van. voogd of voog
desse zullen gerechtigd zijn. 

Handelwijze van 51.-Bij .gebreke van ouders, za.l de weesheer handelen 
Weesheer, bij ge- overeenkomst1g de navolgende bepahngen, onderworpen aan 
l>reke van ouders, d · · d' · h H G h h f d · h h betreffende voog- e JUriS wt1e van et oog erec ts o at 1n et oogste 
dijschap. ressort de oppervoogdijscha p uitoefenen zal :-

(A). De weesheer wordt belast met de oppervoogdijschap 
van alle minderjarige kinderen wier ouders heiden 
overleden zijn, en is verplicht, voor zooverre zulks 
doenlijk is en ter zijner kennisse komt, zorg te dragen 
voor, en toezicht te houden over, de opvoeding en 
behandeling van zoodanige onmondige kinderen; 

(B). Wanneer iemand komt te overlijden, en daardoor geen 
der ouders meer in leven is, en zulk een persoon een 
testament heeft nagelaten, waarin bepaaldelijk is op
gege"\'en hoedanig te handelen betreffende de voogdij
schap van minderjarigen, dan zal de weesheer aileen 
toezien dat die bepalingen eerlijk en behoorlijk, volgens 
den zin en de meening van zoodanig testament, op
gevolgd worden voor zooverre zij niet in strijd z\jn 
met de bepalingen der wet. In geval van niet nit-
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voenng der bepalingen zal de weesheer het rech t 
hebben de minderjarigen van den persoon onder 
wiens opzicht zij zijn weg te ne1nen, en bij een ander 
te plaatsen onder zoodanige termen en conditien als 
het testament bepaalt. 

(c). Eene vrouw verliest, door huwelijk of hertrouwen, Voogdijschap niet 

h d d h · verloren <loor hu-eene aar opge ragen voog sc ap 1uet. welijk van voog-
desse. 

SLOTBEP ALING EN. 

52.-In alle processen die door of tegen eenigen execu- Be:wijs van aan
teur of voogd voor eenig gerechtshof zullen worden gebracht stellmgvanvoogcl. 

zal het in rechten genoegzaam zijn om, ten bewijze van z~jne 
bevoegdheid, een door den weesheer of zijnen vertegenwoor-
diger gecertificeerde kopie zijner aanstelling over te leggen. Vonnissen exeeu-

53.-W anneer door eenig competent gerechtshof een vonnis ~~~elb~:~:t baten 

zal worden uitgesproken tegen eenigen boedel, dan zal het-
zelve tegen de baten van den boedel excutabel wezen, indien 
niet uitdrukkelijk in het vonnis anders is bepaald. 

Geen taxateur zal voor zijne verrichtingen in eenigen Taxateur niet 

b d l k l"'k k d t ld · k t aansprakelijk voor oe e aanspra e lJ unnen wor en ges e voor emnge os en. kosten. 

54.-W anneer er meer dan een executeur testamentair Meerdere exeeu-

f d · f · b d 1 ·· 1 d 11 · · d b 1 · teuren verdeelen o at1e 1n eenen oe e ZlJn za , an zu en ZlJ e e oon1ng belooning. 

in artikel 30 toegestaan, onder zich verdeelen, zooals zij met 
elkander mogen overeenkorrien, maar mogen geenszins meer 
vorderen. 

55.-W anneer er meer dan een executeur testamentair of Elk van meer-

d · f · b d 1 · 1 d 1 1 k l""k ·· dere executeuren at1e 1n eenen oe e 1s za e een aanspra ~e lJ- ZlJn voor veran twoordelijk 
de handelingen van den andere, tot het voile bedrag des voor 't geheel. 

boedels. 
56.-W anneer de executeuren in eenig boedel schuldig Verbeurte van 

ll b d ·· · d "ll" · · h belooning en ver-ZU en evon en ZlJn aan een1g moe W1 1g verzu1m 1n unne goeding van scha-

plichten, als in dit hoofdstuk voorgeschreven, dan zullen zij de de we_gons plicht-

b 1 · · "k 1 30 b d b verzu1m van exe-e oon1ng 1n art1 e toegestaan ver euren, en aaren oven cuteur; boete. 

verplicht wezen om alle schade aan den boedel door zoodanig 
verzuim veroorzaakt uit hunne eigene middelen te vergoeden ; 
en de weesheer wordt gemachtigd om door tusschenkomst 
van den staatsprocureur per motie voor het bevoegd gerechts-
hof van het district, alwaar de boedel sorteert of de execu-
teur woonachtig is, eenigen nalatigen executeur tot nakoming 
van zijn plicht te noodzaken, onder verbeurte bij nalatigheid 
eener boete van twintig pond sterling, tot inlevering der 
boedel-rekening; mits bewezen worde dat hij de betrekking 
als executeur heeft aangenomen. 

57.-Elk erfgenaam, mede-executeur of crediteur is even- Verplichten van 

ht. d 1 t' t d l£'.J .. Executeur tot na-eens gerec 1g eenen na a 1gen execu eur op eze ue wuze komen van plieh· 

als de staatsprocureur, tot nakoming zijner plichten en tot ten. 

inlevering der boedelrekening te noodzaken; en zal de exe-
cuteur, indien vonnis tegen hem gegeven wordt, verplicht zijn 
de kosten uit eigene middelen te betalen. · 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



Schedule A.-Re
kening van ont
vangene gelden. 

352 WEESK.AMERWET. (HOOFD. LIV, 

SCHEDULE A. 
REKENING VAN GELDEN BEHOORENDE AAN DE BOEDELS VAN OVER

LEDEN PERSONEN7 DOOR DEN WEESHEER ONTVANGEN IN 

........................... , 18 ..... . 

1 Namen en capa-
N aam, beroep en Bedrag in-

Datum van 
Hoe die gelden 

citeiten van de betaald. zijn besteed 
No. l?ersonen van woonplaats van inbetaling. geworden en wan-

w1en ontvangen. den overledene. near. 
£ s. d. 

SCHEDULE B. 
Schedule B.-Ver- Ik, C. D., van beroep , wonende te , als 
:;~~~ng van Taxa- taxateur door het gouvernement van den Oranjevrijstaat voor 

de weeskamer van dezen Staat, voor het district aan
gesteld, zweer plechtig, dat ik als zoodanig, zonder gunst of 
vooringenomenheid, iederen boedel zal taxeeren volgens de 
znivere waarde van denzelve, naar het beste van vermogen, 
kennis en wetenschap. 

(Geteekend) C. D. 
V oor mij beeedigd · op heden, den dag van 

18 
(Geteekend) E. F. 

SCHEDULE C. 
Schedule c.-Be- De gezworen taxateur van de weeskamer in den Oranje-

~~~~!~g voor Taxa- vrijstaat is gerechtigd tot de volgende belooning voor het 
inventariseeren en taxeeren van iederen boedel :-

In het dorp waar hij woonachtig is:-
Voor het opmaken van inventaris voor de eerste 

bladzijde van 100 woorden . . . . . . . . . .. . . .. . . . £0 3 0 
V oor iedere volgende bladzijde van 100 woorden 0 1 0 
V oor het opmaken van kopien van inventaris en 

ta.xatie, wanneer door partijen zulks ver-
langd wordt, voor iedere kopie een derde 
van de kosten van het origineel. 
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V oor het waardeeren van een vast eigendom ..... . 
Voor het waardeeren van roerende goederen ..... . 
Buiten het dorp, daarboven, zal hij gerechtigd 

wezen voor iedere zes uren te paard, met 
reiskosten ingesloten, tot .................... . 

SCHEDULE D. 
STERFKENNIS. 

1.-Naam van den overledene. 
2.-Geboorteplaats van den overledene. 
3.-Naam der ouders van den overledene. 
4.-0uderdom van den overledene. 
5.-Beroep. 

353 

£0 10 6 
1 1 0 

1 10 0 

6.-Getrouwd of ongetrouwd; weduwnaar of weduwe, 
met vermelding van vroeger huwelijken indien zij be
staan hebben. 

7.-Dag van het sterfgeval. 
8.-In welk huis, of waar de persoon gestorven is. 
9.-0f er een testament is. 

10.-Welke goederen nagelaten; roerende of onroerende, 
of beide. 

11.-Namen der kinderen van den overledene, of mondige, 
of onmondige, uit welk huwelijk, en in geval eenige 
van hen overleden zijn, dan hunne plaatsvervangers; 
kinderen nalatende, dan de namen dier kinderen. 

SCHEDULE E. 
Oranjevrijstaat, 

Schedule D.
Sterfkennis. 

Bij deze wordt behoorlijk aangesteld als executeur A~:s~:lri~~e ~~-; 
en zoo doende gemachtigd den boedel van Executeur. 

, overleden, te vereffenen. 

W eesheer van den Oranjevrijstaat. 
W eeskamer, Bloemfontein, 

' 18 

SCHEDULE F. 
Oranjevrijstaat, 

Hiermede wordt aangesteld om als Schedule F. 

voogd over de nagelatene minderjarige kinderen van 
te ageeren. 

W eesheer van den Oranjevrijstaat. 
W eeskamer, Bloemfontein, 

' 18 
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HOOFDSTUK LV. 

OVER BRIEVEN VAN ADMINISTRATIE VERLEENn 
IN NABURIGE STATEN. 

Uitleg van ter- 1.-In dit hoofdstuk .zullen de vo1gende termen de vol-
men. gende beteekenis hebben: Het woord "Staat" za1 beteekenen 

de Zuid-Afrikaansche Repub1iek, de Ko1onie de Kaap de Goede 
Hoop en de Ko1onie Natal. De term "brieven van admini-
stratie" zal in zich sluiten ieder document, of een behoorlijk 
gecertificeerde kopie van zoodanig document, uitgereikt en ver--
1eend door eenige wettige en bevoegde gerechtelijke of andere 
pub1ieke autoriteit, onder en door we1k document eenig per
soon of 1ichaam gerechtigd en gemachtigd za1 zijn om te
hande1en a1s de persoon1ijke p1aatsvervanger van eenigen over-
1edenen persoon, of a1s executeur of administrateur, hetzij testa
mentair of datief, hetzij van den gehee1en boede1 van eenigen 
over 1edenen persoon, we1ke wettig ge1egen za1 zijn in zoodanigen 
Staat, of van zoo vee1 van zoodanigen boede1 a1zoo ge1egen,. 
bestaande zooals het geva1 moge zijn, uit onroerend, roerend 
reee1 of personee1 eigendom . 

. In werkingbren- 2.-Alle en ieder van de voorzieningen van dit hoofd-
fi~gen~ezer bepa- stuk zullen kracht van wet krijgen 1net betrekking tot brieven 

g van administratie ten eenigen tijde verleend in eenigen Staat 
van en gedurende den tijd a1s bepaa1d bij proc1amatie, gepub-
1iceerd in de Gouvernement.<;-Courant, onder de hand van den 
Staatspresident, te kennen gevende dat de wetgeving van 
zoodanigen Staat behoorlljk wederkeerige voorzieningen heeft 
gemaakt tot erkenning van brieven van administratie verleend 
in den Oranjevrijstaat, a1smede de voorzieningen van dit hoofd
stuk, die van kracht zullen worden, specificeerende; en ieder 
voorziening van dit hoofdstuk a1zoo geproc1ameerd, za1 kracht 
van wet b1ijven behouden tot tijd en wij1e de tijd bepaa1d 
bij gezegde proclamatie za1 zijn verstreken. Ret za1 ook wettig 
zijn voor den Staatspresident, per proclamatie in de Gouverr
nements-Courrant, gezegden tijd te ver1engen, of de bepa1ingen 
van dit hoofdstuk of eenig dee1 hiervan te herroepen met be-· 
trekking tot eenigen Staat, op grond dat in zoodanigen Staat 
geme1de wederkeerige voorzieningen niet meer bestaan. 

Bekrachtiging 3.-Zoodra brieven van administratie, ver1eend in eenigen 
doorWeesheervan St t 11 d d d k · d d buitenlandsche aa , zu en wor en gepro uceer , en een op1e aarvan ge e-
b~ieve~ van aclmi- poneerd ten kantore van den weesheer van den OranJ·evrii-nlstra t1e. '-~ 

staat, zullen zoodanige brieven van administratie gezege1d 
worden met het zegel van de weeskamer en geteekend door 
den weesheer (behoudens artike1 4) en zullen daarna van ge-
1ijke kracht en effect zijn en deze1fde uitwerking hebben met 
betrekking tot den gehee1en boede1 van den over1edene ge-
1egen in den Oranjevrijstaat, a1s brieven van administratie 
uitgereikt door den weesheer; mits echter 
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(A). 

(B). 

(c). 

Dat de weesheer geen brieven van administratie ten 
zijnen kantore geproduceerd als voormeld zal zegelen 
en teekenen, wanneer reeds door he1n brieven van 
administratie zullen zijn verleend met betrekking tot 
den boedel van den overledene welke gelegen is in 
den Oranjevrijstaat; 
Dat, voordat zoodanige brieven van administratie 
zullen worden gezegeld en geteekend, dezelfde zegels, 
kantoorpenningen, belastingen en securiteit als vereischt 
worden voor brieven van administratie door den wees
heer uitgereikt, zullen worden gegeven, betaald en 
gesteld (tenzij een order van een bevoegd gerechts
hof het tegenovergeste1de beveelt) door den persoon 
die geautoriseerd en gemachtigd is om te handelen 
onder de geproduceerde brieven van admini~tratie ;. 

Dat in geval de weesheer 1nocht weigeren om de ge
produceerde brieven van administratie te zegelen en 
te teekenen, het wettig zal zijn voor den persoon 
daarin geautoriseerd en gemachtigd om te handelen, 
om na kennisgeving aan den weesheer, applicatie te 
maken voor het Hoog Gerechtshof, of een der rech
ters daarvan tot relief. En gemeld gerechtshof zal 
daarop zoodanige order maken als recht en billijk 
mocht zijn, maar zoodanige order zal niet mogen zijn 
in strijd met de voorzieningen van dit hoofdstuk of 
met de orders door het hof vastgesteld onder de be
palingen van dit hoofdstuk. 

4.-Het Hoog Gerechtshof zal van tiid tot tiid regulaties .Regulaties over· 
• tJ tJ. u1tvoeren dezer 

of orders, bepalende de man1er van procedure d1e gevolgd bepalingen. 

zal moeten worden in het uitvoeren van de bepalingen van 
dit hoofdstuk, alsmede orders omtrent salarissen en kosten, 
kunnen maken, herroepen, verbeteren en veranderen; en alle 
zoodanige regulaties of orders zullen in werking komen on
middelijk na publicatie daarvan in de Gouven~ement:~-Cmt1•ant. 

5.-Een kopie, gecertificeerd door den weesheer, van de Kopien van b:i~-
k · ' b · d · · t t' b" h d d ven van adminiople van een1ge neven van a m1n1s ra 1e lJ em ge eponeer stratie geldig als. 
overeenkomstig artikel 3 van dit hoofdstuk, zal als bewijsstuk bewijsmiddel. 

toegelaten worden voor eenig gerechtshof in dezen Staat, 
alsof zoodanige kopie de origineele brief van administratie 
ware, en een certificaat van den weesheer .ten effecte dat hij, 
overeenkomstg artikel 3, voornoemd, eenige brieven van ad-
ministratie gezegeld en geteekend heeft, machtigende eenig 
persoon om daaronder te handelen, zal toegelaten worden in 
alle gerechtshoven in dezen Staat als p1·ima facie bewijs van het 
recht en titel van zoodanigen persoon om zooveel des boedels 
van den overledene ii1 zoodanig certificaat vermeld te ad-
ministreeren als in dezen Staat gelegen is. 
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Bekrachtiging 6 -Iedere proclamatie onder artikel 2 van dit hoofdstuk door V o 1 k s r a a tl ' . , 
van regulaties. alsmede de regulatles van het Hoog Gerechtshof onder ar-

tikel 4, zullen moeten worden voorgelegd ter bekrachtiging 
aan den volksraad bij zijne eerstdaaropvolgende zitting. 

HOOFDSTUK LVI. 

OVER DE LIQUIDATIE EN DISTRIBUTIE VAN 
BAROLONG BOEDELS. 

Op wien deze wet 1.-.De _voorzieningen en. bep~~ingen van dit. hoofdstuk 
-toepasselijk is. zullen u1tslu1tend van toepass1ng z:un op de boedels van per-

sonen die tijdens de annexatie van het Barolong grond
gebied thans bekend als het district Moroka, aldaar in veel
wijverij leefden. 

Gelijke rechten 2.·-Alle kinderen van inboorlingen in veelwijverij ge-
;:~lwt~~~ijre;eb~~ boren zullen worden geroepen met gelijke rechten als erfge
ren. namen van hunnen vader of van bloedverwanten van vaders 

zijde, met dien verstande dat niets hierin vervat eenige in
boorlingen beletten zal, door beschikking kracht van uitersten 
wil hebbende, over zijnen boedel of eenig deel er van, naar 
goedvinden te disponeeren. 

Gemeenscha 8 • 3.-Tenzij bij wettig contract uitgesloten, zal gemeen-
Techt van goeae- schap van goederen beschouwd worden te bestaan in alle 
u-en. boedels van inboorlingen; en in gevallen van veelwijverij zal 

het gemeenschapsrecht alzoo worden toegepast dat de helft 
van den boedel zal beschouwd worden te behooren aan den 
man, en de wederhelft aan de vrouwen gezamenlijk ieder 
voor een gelijk deel, en bij afsterven zal de boedel dienover
eenkomstig worden verdeeld. 

Geen voorkeur 4.-W aar de vader in veelwijverij heeft geleefd zal het 
van. ki~~eren nit feit dat eene zijner vrouwen met hem gehuwd was met in-
Chnsteluk huwe- ht . d l h . h d d h . l''k k k lijk. ac nem1ng er p ec t1g e en van e c r1ste u e er ~ geen 

voorkeur geven aan de kinderen nit zulk huwelijk verwekt, 
boven de kinderen door hem verwekt in vereeniging met 
andere vrouwen volgens naturellen-gebruik, wat de erfop
volging in zijne nalatenschap betreft. * 

onvoorziene ge- 5.-In aile voorkomende onvoorziene gevallen van erf-
vallen. opvolging in boedels van overleden inboorlingen zal het Hoog 

Gerechtshof de bevoegdheid hebben eene distributie te be
velen volgens recht en billijkheid. 

Voorziening voor 6.-In alle boedels van overledene inboorlingen beneden 
!geringe boedels, de waarde van vijf en zeventig pond sterling zal de weesheer 
<enz. van den Oranjevrijstaat kunnen volstaan in de indiening ten 

zijnen kantore van de st~rfkennis en inventaris van den 
boedel, met heffing van zoodanig bedrag van successierechten 

* Over de rechten van kinderen van kleurlingen in het algemeen zie Ar
tikel 2( van Hoofdstuk XC (De Huwelijkswet). Zie ook Afdeeling II van Hoofd· 
stuk XXXIV (Ter bepaling van de rechten van klenrlingen ten opzichte van vast
goad). 
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als na aftrek der schulden en verdeeling des boedels zal 
blijken aan de regeering te competeeren, en zal hij in ieder 
gev~l volkomen disc:etie hebben te handelen met ina?h!r 
nem1ng der omstand1gheden, wat het nemen van secunte1t 
voor eenige portie betreft. 

HOOFDSTUK LVII. 

DE WET BETREFFENDE DE REGISTRATIE VAN 
ACTEN. 

I.-UITLEGGENDE BEPALINGEN. 

1.-In den uitleg dezer wet zullen de volgende ver- Uitleg der be-

kl · d t t woordingen: "per-anngen wor en oegepas :- soon," "notarieel& 

(A). Het woord " persoon" sluit in, waar zulks te pas ~~~t~e~~:~~~oea;• 
komt, eenige firma, maatschappij, en municipale of 
andere wettige corporatie of lichaam; 

(B). De woorden "notarieele acte" sluiten in eenige acte 
gepasseerd ten overstaan van een landdrost de functie 
van een notaris publiek uitoefenende, overeenkomstig 
de macht hem door de wet toegekend; 

(c). Onder "vastgoed" worden niet begrepen claims (aan
spraken) op diamant- en goud-delverijen; 

(n). w·aar eenig ambtenaar genoemd wordt, zullen, wan
neer zulks te pas komt, daaronder begrepen worden 
de persoon die behoorlijk aangesteld is geworden, of 
die bij de wet gemachtigd is, om bij afwezigheid of 
ongesteldheid van zoodanigen ambtenaar of om eene 
andere reden, diens plichten te vervullen. 

II.-AMBTENAREN BEVOEGD OM TE REGISTREEREN EN HUNNE 

FUNCTIES. 

2.-Er zal een registrateur van acten zijn, door den Aanstelling van 

Staatspresident van tijd tot tijd te worden: aangesteld. !~f!~~rateur van 

3.-Het is de plicht van den registrateur van acten, en Diens plichten 
hij is bevoegd :- en bevoegdheden. 

(A). Om te certificeeren, onderteekenen, en registreeren alle 
voor registratie geschikte acten en documenten be
trekking hebbende op personen of op goederen binnen 
dezen Staat gelegen, die in behoorlijken en goeden 
vorm zijn gepasseerd geworden ten overstaan of van 
hem of van eenigen bij de wet daartoe behoorlijk 
geautoriseerden persoon, en die. hem ter registratie 
worden aangeboden; 

(B). Om te registreeren alle acten of documenten als voor
meld, welke hem door eenen landdrost volgens wet 
in duplicaat worden toegezonden, en in behoorlijken 
vorm en orde bevonden; een dier duplicaten in het 
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registratiekantoor te bewaren, en een aan zulken 
landdrost terug te zenden ter aflevering, of zelven af 
te leveren aan den persoon aan wien hetzelve mocht 
toekomen; 

(c). Om te roijeeren of gedeelte1ijk te roijeeren alle acten 
die hem worden aangeboden, en in behoorlijken vorm 
voor roijeering of gedeeltelijke roijeering bevonden 
of het roijeeren waarvan door bepaling der wet of 
rechter of gerechtshof, zooals later in deze wet be
paald, mocht gelast worden; en zoo spoedig mogelijk 
met de post van zulke roijeering kennis te doen ge
schieden aan eenigen landdrost in wiens kantoor zoo
danige acte moch t geregistreerd staan; 

(n ). Om verder in het algemeen te vervnllen al de plichten 
hem bij de wet voorgeschreven. 

P 1 i c h ten a e r 4.-De landdrosten van de verschillende districten, be-
Landdrosten. halve van het district Bloemfontein, ieder voor het district 

waarover hij als landdrost is aangesteld geworden, en in en 
op de hoofdplaats daarvan, vervullen ten opzichte van de 
registratie van acten de volgende plichten :-

(A). Zij doen ten overstaan van zich passeeren, zij onder
teekenen en certi:fi.ceeren, alle acten van transport en 
ver band en andere ,acten betrekking he b ben de op 
vastgoed gelegen binnen het district waarvoor zij 
aangesteld zijn, zulke acten daartoe geschikt zijnde ; 

(B). Zij honden behoorlijke registers aan in hunne kan
toren, waarin zij alle zoodanige acten of andere zaken 
daartoe betrekkelijk registreeren; 

(c). Zij zenden alle zoodanige acten, die ten overstaan 
van hen gepas-seerd zijn, on verwlild a an den registra
teur van acten in dnplicaat toe, in behoorlijken vorm 
met de benoodigde procuraties en andere documenten, 
en bij terugontvangst van de acten bezorgen zij de
zelve op aanvraag den persoon aan wien dezelve toe
komen; * 

(n). Zij maken dadelijk op hunne registers aanteekening 
van het roijeeren of gecleeltelijk roijeeren van eenige 
acte, zoodra zij van den registratenr van acten kennis 
van zulke roijeering of gedeeltelijke roijeering gekregen 
hebben; 

(E). Zij gedragen zich omtrent de vormen van acten, en 
omtrent de wijze van registreeren van dezelven en de 
formaliteiten daartoe betrekkelijk, overeenkomstig 
zoodanige instructies als van tijd tot tijd door den 
registrateur van acten mochten worden gegeven. 

Bepaliugen waar- 5.-De ambtenaaren hevoegd tot, en helast met, de regis
aan moet voldaa~1. tratie van acten zullen moeten toezien dat alvorens reo-istratie worden eer reg1- ' b 

stratie geschiedt. geschiedt aan de volgende hepalingen voldaan zij :~ 
* Zie tevens Artikel 63(A) van Hoofdstuk I .. IX (Over het Postwezen). 
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(A). Iedere acte moet vergezeld ZlJn van de procuraties 
en andere documenten die volgens wet vereischt 
mogen zun; 

(B). Iedere acte en document moet met de bij de wet ver
eischte zegels belegd zijn; 

(c). Heerenrechten waar transport geschiedt en wanneer 
verschuldigd, moe ten behoorlijk betaald zijn; 

(D). Recognitiepenningen aan het gouvernement verschul
digd, moeten, waar transport geeischt wordt, betaald 
en aangezuiverd zijn tot het einde van het jaar waar
in transport geschiedt; 

(E). De ambtenaar, ten overstaan van wien een acte van 
transport of verband van plaatsen gepasseerd wordt, 
moet zich vergewissen of zulke plaatsen niet onder
worpen zijn aan extra-recognitie, en toezien dat die 
betaald zijn; · -

(F). Erfpacht en dorpsbelastingen moeten, in geval van 
transport van erven of gedeelten van erven, gelegen 
in steden of dorpen, betaald zijn overeenkomstig de 
bepalingen van hoofdstuk LXXXVII(bepalende het in 
rechten heffen van erfpacht, enz.,) zoolang die van 
kracht blijft; 

(G). Iedere acte moet duidelijk geschreven of gedrukt, of 
gedeeltelijk geschreven en gedeeltelijk gedrukt zijn op 
quarto-formaat papier, en moet opgesteld zijn in 
onafgebroken samenhang, zonder verkortingen, witte 
vakken, ga pingen of tusschenruimten; de noodzakelijk 
opengeblevene onbeschrevene vakken in het lichaam 
der acte moeten door een of meer duidelijke inkt
strepen voor verdere inschrijvingen onbruikbaar ge
maakt worden. Alle veranderingen of bijvoegingen 
of doorhalingen van woorden of letters moeten door 
den comparant en den landdrost of registrateur van 
acten onderteekend (geparafeerd) worden. 

6.-In geen geval zal eenige acte gepasseerd worden ten Voor belangheb-
. b b d" l""k · lk benden ambtena-overstaan van een1g earn te 1e persoon lJ ? 1n zu ?e acte ren kunnen acten 

betrokken is, maar de Staatspresident zal in zulk geval niet gepasseerd 
• . worden. 
1emand tijdelijk kunnen aanstellen ten overstaan van w1en 
zulke acte gepasseerd zal kunnen worden. -

III.-OVER TRANSPORTACTEN, GRONDBRIEVEN, EN ACTEN 

VAN DEELING.* 

7.-Transport-acten zullen worden gepasseerd in den vorm Vorm van trans

tot hiertoe in het registratie-kantoor gebruikelijk, en zt1llen port acten. 

* Zie ook Artikels 2 en 11 van Hoofdstuk LVIII (Over het Departement van 
den Landmeter-Generaal). Voor het geval van Overdracht op Kleurlingen zie Ar
tikel 7 van Hoofdstuk XXXIV. Voor het geval van verdeelde erven gelegen in 
steden of dorpen, zie Artikel 62 van Hoofdstuk LXXXIV (De Wet over het bEistuur 
van steden en dorpen); en wat aangaat Bloemfontein zie Artikel 24 van Hoofdstuk 
LXXXV (Over het Municipaal Bestuur te Bloemfontein). 
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overigens ingericht zijn overeenkomstig de bepalingen van 
afdeeling G van artikel 5. 

Verklaring in ~.-Waar transl?ort . gegeven wordtz overeenkom~tig de 
~!:!sinv::k~r~ ~:: bepahngen der onte1gen1ngs~et ( dat wll zeggel!- artikel 16 
vallen. van hoofdstuk LXXV, of een1ge andere wetsbepahngen die dit 

artikel aanvullen, wijzigen of vervangen mochten), of der wet 
betreffende de hoogere gerechtshoven (zooals bevat in regu-
latie No. 99 van de schedule gevoegd bij hoofdstuk II, of · I 
eenige andere wetsbepaling die deze regulatie vervangen 
mocht), of door den baljuw op order van eenig bevoegd ge
rechtshof bij weigering om transport te geven door een per-
soon die door zulk gerechtshof veroordeeld geworden is zulks 
te doen, of in geval waar een bevoegd gerechtshof order geeft 
dat transport ten registratie-kantore zal geschieden door een 
commissaris van het hof dan wei anderszins, zal in plaats van 
een verklaring van kooper en verkooper, eene verklaring 
moeten gemaakt worden door den persoon die transport geeft, 
van de gronden waarop zulk transport geschiedt. 

Transport of 9.-Eenig persoon bewerende door verjaring of uit kracht 
orde vanGerechts- · k t t f · · ht' f · d hof of Rechter in van een1g on rae o een1ge verne 1ng, o op een1ge an ere 
zekere gevallen. wettige wijze recht verkregen te hebben tot eenig vastgoed 

hetwelk geregistreerd staat ten name van eenen anderen, en 
niet in staat te zijn om zulk vastgoed op zijn eigen naam ge
transporteerd te krijgen ter oorzake van den dood, krank
zinnigheid, insolventie, of uitlandigheid van den persoon in 
wiens naam zulk vastgoed geregistreerd staat, of van de on
stentenis va.n eenen vertegenwoordiger van zulken persoon 
of van diens boedel, of van eenen persoon van of door middel 
van wien zulk vastgoed middelijk of onmiddelijk verkregen 
is, of ter oorzake van eenige andere zaak die door een be
voegd gerechtshof, of door eenen rechter, als later in deze 
wet vermeld, als voldoende mocht worden beschouwd, zal bij 
een bevoegd gerechtshof of eenen bevoegden rechter applicatie 
kunnen maken dat zulk vastgoed op zijnen naam getranspor
teerd zal worden bij betaling van de verschuldigde heeren
rechten en zegels; en in zoodanige applicatie zullen vermeld 
worden al de omstandigheden waarop de a pplicatie gegrond 
is, en of de koopprijs. ten voile of gedeeltelijk betaald is, en 
na verhoor der applicatie zal zulk gerechtshof of rechter last 
kunnen geven dat transport zal geschieden op den naam van 
den persoon die daartoe aanzoek doet. 

De procedures belangende zoodanige applicatie znllen 
onderhevig zijn aan de volgende bepalingen :-

(A). Het gerechtshof of de rechter zal, wanneer zoodanige 
applicatie gemaakt wordt, order kunnen maken dat 
kennisgeving ,van dezelve zal geschieden op eene door 
hetzelve of door hem te bepalen wijze, meldende dat 
indien voor of op zekeren bepaalden dag geene gel
dige objectie wordt ingebracht door belanghebbenden 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



HOOFD. LVII.] REGISTHATIE-KA.NTOOR. 361 

tegen het toestaan van zulke applicatie, dezelve zal 
toegestaan worden, mits de kennisgeving ten minste 
drie keer in de OoureJ·nement.-;-Cou!'ant ten koste van 
den aanzoekdoener zal moeten versehijnen, de laatste 
keer ten minste niet miuder dan zes weken voor den 
dag bepaald voor het maken van o bjecties; 

(B). Op den dag bepaald voor het verhoor van objecties 
zal het gerechtshof of de reehter order knnnen maken 
dat transport geschieden zal met inlevering van zoo
danige verklaringen, en met zoodanige bepalingen 
omtrent het aanteekenen en registreeren van zoodanige 
voorwaa:rden, servituten, en andere bezwaren, of om
trent het storten ten behoeve van den ver kooper bij 
den thesaurier-generaal van den onbetaalden koop
pr~js of zoodanig gedeelte daarvan als nog mocht on
betaald zijn, en omtrent. kosten, als onder de omstan
digheden vereischt mocht worden; 

(c). In geval ge1den, bij den thesaurier- generaal gestort, 
niet binnen vijf jaar door den daartoe · gerechtigde 
opgeeischt worden,. zullen zij aan des lands kas ver
vallen; 

(D). In geval b~j gemaakte objectie, het blijkt dat er kwes
ties zijn die aileen bij wijze van actie kunnen worden 
beslist, zal het gerechtshof of de rechter kunnen ge
lasten dat actie zal worden ingesteld ter beslissing 
van zoodanige kwesties. 

10.-Gecertificeerde afschriften van transportacten en Uitreiking van 

h k . b a· d ht l' 'k d l kopien transport-so epen ~enniSSen enOO Ig VOOr rec er U e proee lUes, ZU - actfln, enz., voor 

len aileen uitgereikt worden op ontvangst van eene geschre- ~eclltel\jke proee

vene applicatie geteekend door eenen procureur van het Hoog ( ures. 

Gerechtshof, en de woorden "uitgereikt voor rechterlijke pro-
cedures" znllen over elke zoodanige uitgereikte kopie geschre-
ven worden. 

11.-Inclien eene transportacte of grondbrief of ander .verldaring ver-
. l b .. 1 f 1 1 · k · h e1scht voor aan-eigenc oms ew~1s ver oren o ver egc Is, en een ~op1e van et zoek tot verkr\i-

dnplicaat ten registratie- kantore berustende wordt verlangd gen van kopie vnn 
. . . . verloren t r an s -

om als ongm.eel te dienen, zal de persoon op Wiens naam het portanten, enz. 

eigendom h1j zoodanige acte geregistreerd werd gehouden zijn 
eene beeecligde verklaring voor eenen lanclclrost of vrederechter 
af te leggen, de acte omschrijvende, en verklarende clat dezelve 
niet verpand is of dat geen persoon daarop eenig recht van 
retentie of ander recht heeft, of uitoefent voor schnld of 
anderszins, maar dat de acte werkelijk verloren of verlegd is 
geworden, en niet te vinden is hoewelnauwkenrig onderzoek 
daarnaar gemaakt werd, en verder inclien mogel~jk de om-
standigheden opgevende waaronder zoodanige acte verloren 
of verlegd werd. Vflrklaring <lonr 

12.-Indien de uererristreerde eigenaar van zooclanig vast- vertegenwoor!li-

d f 
·" u • • • l d kl . gerg enz .. vl],n over-

goe overleden, o Insolvent of tntlanchg Is, za e ver ~ anng ledenen:· insol:ven 
te-n en lutlantllgen. 

X 
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door zijnen wettigen vertegenwoordiger of anderen direct be
langhebbende of rechtverkrijgende kunnen gemaakt worden. 

Kennisgeving van 13.-De applicant zal tevens drie malen in de Gouverne--
aanzoek. n k · · d 1 1 ment8-vom·ant eene ~enn1sgev1ng oen p aatsen, vo gens den 

inhoud van den vorm A vervat in de schedule aan dit hoofd
stuk gevoegd. 

Document~n m 14.-De applicant zal alsdan bij den registrateur van 
!~e\~~eren Lu aan- acten inleveren de beeedigde verklaring zooals in artikel 12 

vermeld, en opgave doen van den datum der couranten waarin 
de kennisgeving voormeld gepubliceerd werd . 

. Registratenr.}n- 15.-Na verloop van den tijd in zoodanige kennisgeving 
~~~iev~t~.uan, rukt vermeld zal de registrateur van acten, mit~ hij tevreden is 

dat geene genoegzame redenen daartegen bestaan, het verzoek 
toestaan en gecertificeerde kopie van zoodanige acte uitreiken, 
om als origineel te dienen. 

Acten vttn ver- 16.---Acten van verdeelin.Q' van vastgoed onder de Q"e-deeling. .__, '--' 
zamenlijke aandeelhe b bers, hetzij bij vrijwillige of ged wongene 
separatie en verdeeling, zullen moeten worden opgesteld in 
den vorm hiertoe in het registratie-kantoor gebruikelijk, of 
naar den vorm door den registrateur van acten te worden 
voorgeschreven, en moeten of notarieel of voor eenen land
drost of den registrateur gepasseerd worden, vergezeld met 
de noodige procuraties en verklaringen, en moet elke acte 
benoodigd voor elk der eigenaren belegd worden met een 
zegel van vijf shillings. 

Overurac ht o p 17.-In aile gevallen waar eenig vastgoed geregistreerd 
rechthebbenden d' 1 · h zonder transport- staat ten na1ne van eene vrouw, 1e ater 1n gemeensc ap 
acte. van goederen huwt, of waar eenig vastgoed geregistreerd staat 

Registratie 
'i!ervituten. 

vnn 

ten name van eenen voogd of curator of ander persoon ex
officio, of waar het blijken mocht dat eenig vastgoed tot eenen 
gemeenschappelijken boedel behoorende op naam van den 
langstlevende moet worden gebracht, of waar eenig persoon 
een levenslang recht op eenig vast eigendom mocht hebben 
en door zijnen dood dat recht met het eigend01n vereenigd 
wordt, zal de registratie van de overdracht op naam van den 
rechthebbende 1nogen geschieden zonder de gewone acte van 
transport, doch zoodanig persoon zal gehouden zijn bij den 
registrateur van acten eene schriftelijke applicatie in te le-· 
veren, vergeze ld van zoodanige bewijsstukken als de regis-· 
trateur van acten noodig mocht oordeelen om de identiteit 
van den persoon of andere zaken . te bewijzen, verzoekende 
dat het eigendom op zijnen naam zal overgaan, en daarop 
zal de noodige registratie in de registers geschieden, en zal de 
registratenr certificaat daarvan aan den applicant verleenen tegeu 
betaling van de bij de wet vereischte zegels. 

18.-(A.) In geval van opmeting van eene plaats aan twe~ 
of meer eigenaren behoorende, en waar verlangd wordt dat 
het deel van ieder eigenaar in afzonderlijke kaart zal worden 
gebracht, en het tnsschen de eigena.ren schriftelijk is· overeen--
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gekomen dat er servituten van waterleiding of anderszins 
voortaan zullen bestaan, of er van die servituten op de kaarten 
aanteekening is gemaakt of niet, zal in de grondbrieven door 
den Staatspresident te worden uitgereikt melding van zoo
danige servituten moeten worden gemaakt, zullende de servi
tuten in de registers op het registratie-kantoor geregistreerd 
worden; 

(B). Geen vastgoed zal met servituut bezwaard mogen 
worden alleen op grond van beweerde mondelinge 
overeenkomst ; 

(c). Geen servituut bij schriftelijke overeenkomst daarge
steld zal geldig zijn tegen anderen dan de daarin zich 
direct verbindende personen, en ook niet op of tegen 
het daarmede bezwaard vastgoed voor langer tijd dan 
dat znlk vastgoed het eigendom blijft van den persoon 
die het bij zulke schriftelijke · overeenkomst bezwaard 
heeft, tenzij .zulk servituut als deel van of als eene 
voor registratie geschikte acte wordt gepasseerd en 
geregistreerd. 

·IV.-OVER ACTEN VAN VERBAND. 

19.-Acten van verband, gemeenlijk schepenkennissen Vorm van sche~ 
genaamd, zullen worden gepasseerd in den vorm tot hiertoe penkennissen. 

gebruikelijk, en ingericht worden overeenkomstig de bepalingen 
van lid G van artikel 5. 

20.-In alle gevallen van schepenkennis op eenig vast- Verband aange-

d l k . d k d teekencl te worden goe , za · eene aantee en1ng aarvan moeten gemaa t wor en op gronclbrief, enz. 

op den grondbrief of transportacte die als eigendomsbewijs 
in handen van den eigenaar is. 

21.-In geval eene acte van schepenkennis of verband Roijeeren van 

verloren of verlegd is, zal de persoon die daarvan de wettige k:~~f:.n schepen

houder is verplicht zijn, in geval hij mocht wenschen dezelve 
te doen roijeeren, eene beeedigde verklaring af te leggen voor 
eenen landdrost of vrederechter, eene behoorlijke omschrijving 
gevende van de acte, en vermeldende dat die verloren of ver-
legd is, dat ten tijde toen die alzoo verloren of verlegd is 
geworden hij de wettige houder daarvan was, dat dezelve niet 
als pand gegeven werd of aan iemand anders gecedeerd werd, 
dat dezelve behoorlijk betaald is geworden, en dat hij begeerig 
is om dezelve te laten rooijeeren, en dat in geval de acte 
weder gevonden wordt hij die zonder verzuim naar den regis-
trateur van acten zal zenden. 

22.-De omstandigheden betrekkelijk het verliezen of Opfave van om·· 

verleggen der acte van verband en de betalingen daarop ~~~Yi~~g~~:~:i~ch~.n 
moeten zoo volledig mogelijk worden opgegeven. 

23.-Indien de persoon die de wettige houder van zoo- Verklaring do~r 
danige acte was_ onbevoegd onbekwaam overleden of buitens- vertegen woordt-

' ' ger, curator. enz. 
lands is, kan de verklaring gemaakt worden door zijn curator, -
executeur of wettigen vertegenwoordiger of rechtverkrijgende. 
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. Kenni~gevingvan 24.-De verklaring zal moeten worden ingeleverd bii den 
wlevenng van ob- . d' d } · · ...., 
jectiel'!. reg1strateur van acten, 1e aarop eene \:enn1sgev1ng zal uit-

reiken, allen die beweren eenig recht of titel op de gezegde 
acte ~.e ~ogen. hebben oproepende om .. hl~nne objecties tegen 
de roueenng b1nnen eenen bepaalden t~Jd 1n te leveren, tenzij 
het den registrateur van acten zal blijken dat het eene zaak 
is die door het Hoog Gerechtshof moet worden behandeld. 

Publica tie der 25.-De kennisgeving zal opgemaakt moe ten worden door 
k.ennisgeving. den applicant of zijnen agent, en zal drie malen ten zijnen 

koste in de Gmwernement.<~-Cou,rant moeten verschijnen. 
Na~ennis~eving 26.-N a aftoop van den tijd in zoodanige kenni:.;;geving 

gesch1edt roueeren b ld 1 d l' t d · t t van verband. epaa , za e app wan aan en reg1s ra eur van acten op-
geven den datum van de couranten waarin de kennisgeving 
gepnbliceerd werd, en de registrateur van acten zal alsdan 
het verband roijeeren, mits geene objecties zijn ingekomen en 
hij tevreden is dat er geene redenen daartegen bestaan. 

Alleen registra- 27.-Alle acten van verband of andere geregistreerde 
teur roijeert. d' " d d Jl d act en, 1e gerOlJeer moe ten wor _ en, mogen a een oor den 

registrateur van acten worden geroijeerd. 
Roij~ment bij 28.-In geval van verkoopingen van vastgoed in executie 

verkoop1ngen van · h h f f · , · l 
vastgoed in execu- van een vonn1s van een gerec ts o o lllt eenen 1nso venten 
tie of insolventie. boedel, en waar schepenkennissen op znlk vastgoed bestaan, 

' zal transport kunnen geschieden zonder roijeering van zoo
danige schepenkennissen verder dan wat het verkochte vast
goed betreft, en welk roijement in zoodanig geval door den 
registrateur van acten kan worden gedaan, en zal in de 
transportacten vermeld worden dat de geregistreerde eigenaar 
krachtens de executie of insolventie nit zijne rechten op zoo
danig vastgoed in ontzet. 

V.-REGISTRATIE VAN NOTARIEELE ACTEN. 

Notarieele ver- 29.-Alle notarieele verbanden, hnwelijksche voorwa,arden, 
handen, enz., heh- k' l b .. d b" £ · lt 
hen preferentie in- ~uu er ewuzen, en an ere acten waar ~J pre erentle wore ge-
(lien geregistreerd. geven, moeten in de registers van dezen Staat geregistreerd 

Hegistratie 
Acten. 

van 

worden, en zullen bij gebreke van die registratie de voor
rechten verliezen welke zij anders in rechten zonden hebben. 

30.-Bij de registratie van acten, zooals in artikel 29 
vermeld, moet een duplicaat origineel of authentiek af:.;;chrift 
daarvan bij den registrateur van acten worden bezorgd, ter 
be\\'aring in de archieven van zijn kantoor. 

Not.~rieele acten 31.-Geschikt voor registratie zijn notarieele acten in 
gesclllkt. voor re- · · 1 d 
gistratie. dezen Staat gepasseerd, en notaneele acten 1n een ander an 

gepasseerd in den vorm die in zulk land rechtsgeldig is, mits 
het afschrift of duplicaat origineel bij den registratenr van 
acten bezorgd behoorlijk geauthenticeerd zij als notarieele 
acte. 

Niets hierin vervat zal uitgestrekt worden om acten 
hnitenlands gepasseerd en alhier geregistreerd voorrechten of 
preferentie te verleenen in dezen Staat hoven acten alhier 
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gepasseerd.., of om meerdere dan tijdens de registratie alreeds 
daaronder verkregen en bestaande rechten te verzekeren en 
te behouden. 

VI.-KRACH'r :EN EFFECT VAN REGISTRATIE. 

32.-Geen registratie ten kantore van den registrateur van E:trect van regis

acten vereischende acte zal van kracht zijn totdat dezelve in :.~~\cin.te Bloem

het registratiekantoor te Bloemfontein zal zijn geregistreerd, 
en als zoodanig door den registrateur van acten gecertificeerd. 

VII.-VERBETERING VAN ERREUREN IN GEREGISTREERDE ACTEN. 

33.-Waar er in eenig geval een erreur bevonden wordt Hoe vPrhetering 

in eenige geregistreerde acte of grondbrief, dan zal dezelve ;:l~ied~~·~nren glY

alleen kunnen verbeterd worden op order van het Hoog Ge-
rechtshof, of van een of meer rechters daarvan, op applicatie 
daartoe door de belanghebbenden gemaakt. Eene verkeerde 
spelling van eenen naam zal niet als een erreur onder dit 
artikel beschouwd worden, en zal zoo wei als klaarblijkelijk 
fouten of gebreken door den registrateur van acten verbeterd 
mogen worden op beeedigde verklaringen of andere aan hem 
voldoend voorkomende documentaire bewijzen, tot staving 
daarvan. * 

VIII.--OVER PROCURATIES. 

34.-Alle transporten van of verbanden op bijzonder vast- E~ect. van 1no-

d l d h . d f t h' d t' curatws om vast,-goe a ree s gesc 1e , o nog. e gesc 1e en, op procura 1es goed te transJlor-
om vastgoed te transporteeren of te verbinden zijn wettig, teeren of verbin

nitgezonderd die welke om andere redenen onwettig mogen den. 

zijn; mits dat eene machtiging om transport van vastgoed te 
verleenen niet zal beschouwd worden op zich zelf te zijn 
eene machtiging om te verkoopen of eene andere transactie 
aan te gaan waardoor eene verwisseling van eigenaren wordt 
daargesteld, en dat het duidelijk blijke dat eene behoorlijke 
verkoop of andere transactie werd aangegaan door den eigenaar 
of door zijn lastaannemer, behoorlijk gemachtigd in het al-
gemeen of in het bijzonder om vastgoed te verkoopen. 

Dit artikel heeft geene toepassing op transporten van of 
schepenkennissen op bijzonder vastgoed, welke alreeds door 
bevoegde gerechtshovBn zijn verklaard geworden te zijn onwet
tig op grond dat zij zijn gepasseerd op algemeene procuraties. 

35.-Procuraties tot passeeren van transportacten of Attes~atie van 

h k · f d · · · d k procura:ties. sc epen enn1ssen o tot e tntvoenng van een1ge an ere zaa? 
in verband met het registratie-kantoor, indien verleend binnen 
dezen Staat, zullen moeten worden geattesteerd :-

(A). Door de handteekening van twee volgens wet be
voegde getuigen en die hunne handteekeningen zullen 
moeten plaatsen zoo na mogelijk bij de handteekening 
of het merk van den persoon, die de procuratie ver
leent; of 

* (Zie ook Artikel 31 van Hoofdstuk LXVII (De wet betreffende het Heerenrecht.) 
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(B). Door het certificaat van eenen landdrost, vrederechter 
of notaris dat zoodanige procuratie op dag en datun{ 
daarvan verleend werd door den persoon daarin ver
meld, die verklaarde volkomen bekend te zijn met de 
ware meening en doel daarvan. * 

Attestatie van 36.-Indien zoodanige procuraties verleend worden in het 
~!~~~~tl!s~dsche buitenland, zuilen die geattesteerd moeten worden door de 

handteekening van twee getuigen, en door de handteekening 
en het ambtszegel van eenen landdrost of resident magistraats
persoon of notaris publiek zoo als het geval moge zijn; en 
indien zoodanig ambtszegel niet op de procuratie voorkomt, 
zal de handteekening van zoodanigen landdrost of magistraats
persoon of notaris publiek geauthenticeerd moeten worden 
door den ambtenaar, bevoegd tot het verleenen van derge
lijke certificaten, in het land waar de procuratie is gepasseerd. 

ov:er de handtee- 37.-Handteekeningen op die procuraties mogen niet ge-
kenmgen en ver- h d d d 1 t t 1 · anderingen. sc reven wor en op e aarop gep aa s e zege s, en een1ge 

veranderingen of bijvoeging daarin gemaakt moeten behoor
lijk geparafeerd worden door den persoon, die dezelve ver
leent, en door de getuigen, landdrost, magistraat, of notaris, 
zoo als het geval moge zijn. 

Naam en woon- 38.-In aile procuraties tot passeeren van transportacten 
plaats van onder- of schepenkennissen zuilen moeten worden opaegeven de voile 
t e e k e n a a r ge- . o . 
noem1t te worden namen en woonplaats van den persoon d1e zoodan1ge procu-

ratie verleent. 
Registratie van 39.-Geschikt voor registr;:ttie zijn aileen generale pro-

generale procura- curaties gepasseerd ten overstaan van eenen landdrost, notaris, i;ies. 
of vrederechter, in de tegenwoordigheid van twee getuigen; 
en zuilen zoodanige procuraties geen kracht hebben of tot 
eenige doeleinden worden gebruikt, voordat zoodanige regis
tratie is geschied. 

SCHEDULE. 

VORM A. 
VERLOREN TRANSPORTACTE. 

vorm van ken- Kennis geschiedt mits deze dat ik aanzoek zal doen voor 
nisgevingva1~ aan- een gecertificeerd afschrift om als origineel te dienen van zoek om n1euwe 
in plaats van ver- transportacte No. , gepasseerd te op 
lorene transport- d d 18 Bl £ t · acte. en ag van , , en te oem on e1n 

geregistreerd op den dag van 18 , waarbij 
door (voile namen van verkooper op te geven) aan (voile 
namen van kooper op te geven), getransporteerd werd (eigen
dom omschrijven); en aile personen, die meenen objecties te 
kunnen maken tegen de uitreiking van zoodanige acte, wor
den hierdoor verzocht die in geschrifte te doen bij den re-

* Om trent den vorm van procuraties in bet algemeen zie Hoofdstuk C V, 
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gistrateur van acten, te Bloemfontein, binnen zes weken van 
af eerste publicatie dezer kennisgeving. 

den dag van 18 
N aamteekening van applicant. 

VORM B. 

VERLORENE ACTE VAN SCHEPENKENNIS. 

A pplicatie gemaakt zijnde voor de ro\jeering van eene .V or~ van ken

acte van schepenkennis voor een bedrag van £ , gepasseerd ;1i!:ti~11~mo;c~~= 
te den dag van 18 en creregistreerd penkennis te roij-

. ' o eeren. 
te Bloemfonte1n, den dag van , 18 , met No. 
door (voile namen van verbandgever op te geven), waarbij onder 

verband verbonden werd ( eigendom omschrijven); zoo 
worden alle personen, die eenig aanspraak of recht mogen 
hebben op de voormelde schepenkennis, die beweerd wordt 
verloren of verlegd te zijn, opgeroepen hunne o bjectien in 
geschrift ten mijnen kantore in te leveren binnen den tijd 
van zes weken van af eerste pnblicatie dezer kennisgeving, 
b\i ge breke waarvan de voormelde acte door mij zal worden 
geroijeerd. 

Registratie-kantoor, Bloemfontein, den 18 

HOOFDSTUK LVIII. 

OVER HET DEPARTEJ\IIENT VAN DEN LANDJ\IIETER
GENERAAL. 

AFDEELING I.-PLICHTEN VAN LANDMETER-GENERAAL. 

1.-Er zal een landmeter-generaal z\jn. De 8taatspresi- Aanstelling van 
dent zal eenen bekwamen landmeter .als zoodanig benoemen. ~aa~~meter- Gene-

2.-De landmeter-generaal zal de navolgende plichten te Zijne plichten. 

vervullen hebben:-
(A). Dadelijk na zijne aanstelling zal hij zich onledig hou

den met het compileeren of samenstellen van gene
rale plannen van alle opgemetene plaatsen, waarvan 
de grondbrieven en kaarten reeds zijn uitgereikt; 

(B). Alle nienwe grondbrieven van gemetene }marten wor
den door den landmeter-generaal uitgemaakt en ter 
onderteekening aan den Staatspresident overhandigd, 
welke onderteekening niet geschiedt voor en aleer de 
land1neter- generaal zich van de volgende feiten zal 
hebben verzekerd namelijk:-

Dat de opmeting correct is; en de kaart belegd met een 
zegel van een pond en tien shillings sterling voor de onder-
zoeking derzel ve ; · 

Dat er geene overlappingen of andere objectien hoege
naamd bestaan. 

(c). Geene deelen van gemetene plaatsen zullen voortaan 
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getransporteerd worden zonder dat dezelve vooraf door 
eenen landmeter znllen zijn opgemeten, in kaart O'f:'

bracht, van de origineele kaart afgesneden, en °op 
het landmeter- generaal's k~ntoor nagezien en afge
trokken op het aldaar berustende exemplaar der kaart. 

De kaart van het afgetrokken deel zal met een zeo·el 
van tien shillings moeten belegd z~jn, in plaats van een ze~el 
van een pond en tien shillings· sterling als hierboven bepaald. 

Van zoodanig afgetrokken deel, wordt geen nieuwe grand
brief uitgereikt, maar aan den landdrost van het district waar 
de plaats gelegen is kennis daarvan gegeven, ter aanteekening 
daarvan onder den nienwen naam, en ter invordering van 
recognitie van den nienwen eigenaar. 

;Jaarl\ikscl.te r~11- 3.--De landmeter-generaal zal jaarlijks, voor of op den 
~8~1~· t vernchtm- veertienden dag der maand Maart, rapport· zijner verrichtingen 

doen aan den Staatspresident, ter' informatie van den raad. 
Standaar<Ls van 4.-De landmeter-generaal zal zorgen dat op ieder land-

lengteman;t te be- .J • tk t . t d ·d 1 t t h d · rusten biJ Land- (J.I os an oor een s an aar van eng ernaa voor an en 1s, 
drostkantoren. waaraan de gouvernements-landmeters gehonden z~jn hnune 

meetkettingen te toetsen, en elk landmeter zal aansprakelijk 
zijn voor eenig verschil in zijne ketting. 

Eenheid van leng- 5.-De eenheid van lengtemaat voor het meten van land 
~~~~r!a~~~~a:~~ t;; in den Oranjevr~jstaat zal dezelfde zijn als die welke door de 
sehaffen. Acte No. 9, van 185D, van de kolonie de Kaap de Goede 

Hoop werd vastgesteld, namelijk "de Kaapsche Voet," waar
van een dnizend gelijk staat met een duizend en drie-en-dertig 
Engelsche voeten, zooals die in Engeland door de wet be
paald zijn. 

Een aantal standaards van die lengtemaat zooals die thans 
rn het kantoor van den landmeter-generaal van de kolonie 
de Kaap de G·oede Hoop verkrijgbaar zijn, zullen verschaft 
en gedeponeerd worden ten kantore van den thesaurier-gene
raal en elke landmeter zal verplicht zijn zich van znlk een 
standaard te voorzien, bestaande die standaard nit twee maat
stokken, die echter niet afzonderlijk mogen gebruikt worden, 
als zijnde elk zes voet lang, maar de som van elke paar bij 
elkander hehoorende maatstokken zal moeten heschouwd worden 
als zijnde een standaard van twaalf voeten, of van eene roede 
Kaapsche landmaat. 

Bij foutieve op- G.-W anneer de landmeter-generaal met het oog op ar-
metmg wat Land- t'k l 2 l tt d' } .!'-1 k l b d meter~Generaal te 1 ~e , e er B van It 1001ustu ~ za espeuren . at eene 
doen staat. landmeterskaart foutief is gemeten, of andere reeds gemetene 

kaarten overlappen, of van dezen verschillen in grootere mate 
dan bij eene juiste opmeting het geval behoort te zijn, zal 
hij zulke kaart of aan den landmeter terug zenden of, indien 
h1j zulks noodig oordeelt, de berekeningen en het veldboek 
van dien landmeter ter inzage opeischen, en .indien hij eenige 
font of fouten daarin vindt, die notule.eren, den betrokken 
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landmeter, met terugzending dier berekeningen en het veld
boek, daarvan kennis geven, en gelasten znlke font of fouten 
onmiddelijk te herste llen op zijne eigene kosten. 

7.-W anneer het bewezen wordt dat eenig landmeter ver- Schorsing · van 
· k d d 'l d f b Landm~;ters we-keerde opmet1ngen 1naa t oor moe Wl , wange rag o on e- gens wangedrag. 

kwaamheid in zijne hoedanigheid als landmeter, zal de Staats-
president, na daarvan rapport ontvangen te hebben van den 
landmeter-generaal, zoodanigen landmeter knnnen schorsen voor 
een tijd van niet minder dan zes en niet 1neer dan twaalt 
maanden, zullende hij verder gehouden zijn tot schadevergoe-
ding voor · de schade aan partijen berokkend. 

8.-Eenig geadmitteerd landmeter, die kaarten van gronden ~traf voor falsi

mocht teekenen, welke niet door hem geheel zijn opgemeten, teit. 

zal daardoor geacht worden de misdaad van falsiteit te hebben 
gepleegd, en als zoodanig strafbaar zijn; en zal bovendien 
nimmer weder zijne betrekking als landmeter in dezen Staat 
kunnen uitoefenen. 

9.-Elk landmeter zal de miswijzing van zijn kompas be- ~ere~~e:J?-ing van 

k d l .. k · lk IUISWlJZing van re enen en e engte ZlJnS meet ·ett1ngs toetsen e ·e zes kompas en toetsen 
maanden; hierin nalatig zijnde vervalt hij in eene boete niet van kettings. 

te boven gaande tien pond sterling. 
10.-Elk land1neter zal, tenzij wettiglijk verhinderd, binnen Kaarten naar 

l ' d " d · d k d Landmeter- Gene( ne maan en na ZlJne ge ane opmet1ngen, e ·aarten aarvan raal voor goedkeu-
aan den landmeter- rreneraal zenden · en deze zal na dezelve ring te worden ge-

o ' ' zonden. 
onderzocht en bestaanbaar gevonden te hebben, zoo als in 
artikel 2 vermeld, zulke kaarten bij goedkeuring publiceeren, 
of bij afkenring aan den landmeter ter rectificatie terug zenden 
in dienst. 

11.-Zoodra de landmeter-generaal, volgens artikel 2, eene Onderzoek va,n 

k b h l h .. d l d d l"k · d G kaarten en certlaart correct esc ouwt, za lJ eze ve a e lJ 1n e TOUr ficaat van correct-

vernement:.;-Cottrant doen publiceeren gedurende een tijd van heid. 

drie maanden, en indien na verloop van dien tijd er geene 
interdicten volgens bestaande wetten zullen zijn ingeleverd of 
andere objectien in den weg zijn gekomen, wordt de grand-
brief op de gewone wijze uitgemaakt. De kaart zal, door des 
landmeter-generaal's handteekening bekrachtigd, aan den door 
den Staatspresident geteekenden grondbrief gehecht worden, 
welke grondbrief alsdan, na van de benoodigde zegels te zijn 
voorzien en de recognitie daarop volgens wet en 't getal 
morgen zal zijn bepaald, door den registrateur van acten zal 
worden geregistreerd, die na registratie het duplicaat aan den 
landmeter- generaal ter bewaring in zijn kantoor zal over-
handigen en het origineel aan den landdrost van het district 
waar de plaats gelegen is, zal toezenden, om aan den eigenaar 
of diens gemachtigde, nadat de recognitie tot datum is aan-
gezui verd, te worden afgegeven bij betaling daa,rvan volgens 
tarief.* 

* Over interdicten tegen de uitreiking van grondbrieven en kaarten, zie 
Artikel 9 van Hoofdstuk III (De Wet betreffende Landzaken.) 
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Bepalingen om- 12.-Het onderzoek ·van kaarten door den landmeter-
trent onderzoek o-eneraal is onderhevig aan de volg:ende bepalingen:-van kaarten. b ........ 

(A). Geen landmeters-kaart zal aangenomen worden, waarop 
de lengten van al de grenslijnen, benevens de waar
den van al de hoeken door die lijnen gevormd, niet 
duidelijk in getailen zijn bekend gesteld; 

(B). De onderlinge bestaanbaarheid dezer getalwaarden zal 
met elkander en met den inhond der kaart onderzocht 
worden, en op elke kaart zal een certificaat door dien 
ambtenaar van de onderlinge bestaanbaarheid der ge
geven getalmerken vereischt worden. In geval van on
bestaanbaarheid, zal de kaart ter verificatie door den 
ambtenaar aan den eigenaar of diens agent terngge
geven worden; 

(c). Op aile kaarten van eigendommen die een kromme 
grenslijn (als bijvoorbeeld eene rivier) hebben, moeten 
de lengte van de denkbeeldige llin die de twee aan 
de kromte naastbij zijnde bakens vereenigt, en de 
waarden van de beide aangelegene hoeken in getallen 
opgegeven worden; 

(n ). Kaarten van de volgende soort zullen van boven
staande bepalingen inzoover'l'e uitgezonderd zijn als de 
opgaaf van getalwaarden der hoeken betreft :-

(1 ). Kaarten van huizen, mits de ligging der muren 
die zich langs of het naast aan de grenslijnen 
bevinden duidelijk op de kaart voorgesteld 
worden; 

(2). Kaarten van erven, door het deelen of onder
deelen van eenig stuk gronds verkregen, dat 
kleiner dan twee morgen is en daarboven aan 
aile zijden of aan aile zijden op eene na be
grensd, hetzij door wegen, straten, of door
gangen, hetzij door welgebouwde muren; mits 
het algemeen plan der verdeeling doorgaans 
voor referte bewaard, aan den hierbovengenoem
den ambtenaar tot onderzoek wordt overhan
digd, en dat zoo er muren langs de grenslijnen 
bestaan, zij duidelijk op dat algemeene plan 
geteekend zijn ; 

(E). Aile kaarten van plaatsen grooter dan 10,000 morgen 
zullen in kaart gebracht moeten worden overeen
komstig eene schaal van 300 roeden op eene Engelsche 
duim; en kaarten van plaatsen grooter dan 1,000 en 
minder dan 10,000 morgen op eene schaal van 200 
roeden op eene Engelsche duim; en kaarten van plaat
sen of erven kleiner dan 1,000 morgen, op eene schaal 
van 1, 5, 10, 50 en 100 roeden op eene Engelsche 
duim. 
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13.-Behalve de zijden, hoeken en grootte der kaart vol- verdere opgaven 
gens het voorgaand artikel, zal elke landmeter verplicht zijn vereischt. 
duidelijk en nauwkeurig op te geven op elke door hem ver-
vaardigde kaart, de grootte van den hoek die de langste lijn 
op de kaart maakt, met den waren meridiaan, dat wil zeggen 
het ware azimuth der langste zijde gerekend van noord of 
zuid, den magnetischen meridiaan en de miswijzing van het 
kompas tot enkele minuten van eenen graad, alsmede de co-
ordinaten van elk baken gerekend van de basis der driehoeks-
meting van zoodanige plaats. 

14.-Behalve hetgeen in voorgaand artikel is vermeld, Nog verdere op• 
moeten op alle landmeterskaarten nog duidelijk worden aan- gaven. 
gegeven het nommer der plaats, de naam van den geregi-
streerden eigenaar, het nommer en de datum des grondbriefs 
of der transportacte, de datum van opmeting, de namen der 
aangrenzende plaatsen en de wijk en het district waarin gelegen. 

15.-De landmeter- generaal zal het recht niet hebben 
eenige kaart te onderzoeken, tenzij de landmeter die zoodanige Landmeters· 
kaart geteekend heeft een duplicaat of gecertificeerde kopie licenties ~oeten . . betaaltl ZIJU. 
:zijner licent1e over het loopende Jaar ten zijnen kantore zal 
hebben gedeponeerd. 

16.-W anneer eene opmeting door eenen landmeter zal 
worden gedaan, zal hij minstens zes weken daarvan in de Kennisgevin~. 
Gottvernement:s-Cottrant kennis geven en bovendien de omlig- algemeen en biJ-' zon<ler. van aan-
gende grondeigenaren, indien tijdens de opmeting op hunne staahde opmeting. 
plaatsen woonachtig en tegenwoordig, per brief onder zijne 
handteekening kennis geven, ten minste vier-en-twintig uren, 
voor zijne wer kzaamheden te beginnen. 

17.-Alle kopien of doortrekken van kaarten ten kantore 
van den landmeter-generaal moeten door ambtenaren, op dat Kopien wonlen 
kantoor werkzaam, gemaakt worden.* ~!{~:n~~~;l. door 

AFDEELING II.-ADMISSIE VAN GOUVERNEMENTS-LANDMETERS. 
18.-De landmeter-generaal zal ambtshalve voorzitter zijn 

van eene commissie van examinatoren, tot het afnemen van Commissie van 
het examen in de practijk der landmeetkunde, welke com- Examinatoren. 
missie verder bestaan zal nit den superintendent van onder-
w~js en eenen anderen landmeter door den Staatspresident te 
worden benoemd. 

Bij ontstentenis, ziekte of afwezigheid van de officieele 
led en der commissie van examinatoren, zal daarin door den 
Staatspresident worden voorzien. 

19.-Niemand kan toegelaten worden als gouvernements-
landmeter in dezen Staat, of hij moet den ouderdom van een- VoC!r'":aarden van 
en-twintig jaren bereikt hebben, en een schriftelijk examen :-e~~:.sle alsi~and
hebben gepasseerd voor de commissie van examinatoren in 
het laatst voorgaand artikel vermeld, in de practijk der land-

* Voor de zegels betaalbaar op het kantoor van den Landmeter-Generaal op 
lLopi~n van kaarten, enz.! zie Schedule gevoegd bij Hoofdstuk LXV (Over de Zegel
·J>echten). 
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meetkunde, bestaande uit het programma van kundigheden 
vermeid in het eerstvoigend artikel, aisook het examen in de 
theorie der Iandmeetkunde voor de aigemeene commissie van 
pubiieke examinatoren, behaive in het gevai hieronder in 
artikei 21 bepaaid, en in handen van den voorzitter der ge
meide commissie den voigenden eed he b ben afgeiegd, name
lijk: "Ik, , zweer tronw aan het Gouvernement 
van den Oranjevrijstaat, en dat ik naar het beste van mijn 
vermogen, zonder gunst, de aan mijn ambt verbondene plich
ten, vlijtig, trouw en eerlijk zai waarnemen en uitoefenen 
voigens wet. Zoo waariijk heipe mij God!" 

Progr:tmma van 20.-Het programma van kundigheden benoodigd bij' 
k u n 1l1 g h e d e n · d · 'k d I d k d l d voor't. practisch exa1nens 111 e practlj er an meet ?un e van an meters, 
examen. is als volgt :-

(1). Het gebruik der landmeetknndige en astronomische 
instrumenten ; 

(2). Topographie en constructie van kaarten en plannen, en 
het gebrnik der instrumenten daartoe benoodigd, zooals 
schalen, de transportenr, pentagraph, enzoovoorts; 

(3). Observatien voor breedte en Iengte (latitude en longi
tude), azimuth en tijd, miswijzing van het kompas, 
enzoovoorts; 

( 4). De coordinaten-berekeningen en de toepassing daar
van op de trigonometrische meting, en de bereke
ningen van Iandmeterskaarten; 

(5). De berekening en bewerking van eene trigonometrische 
meting op groote schaai, en de toe passing daarop van 
Legendre's en andere gelijksoortige theoremas; 

(6). De hermeting van vaste eigendommen, ten einde ver
deeling te bewerkstellingen onder aile mogeiijke voor
waarden, en alles volgens de regelen der meetkunstr 
alsmede het vinden van verlorene bakens. 

!foe Lan1lmete:s 21.-Alle landmeters nit de kolonie de Kaap de Goede 
Ul t Kaapkolon1e H d' 'fi d . . . 
knnnen geatlmit- oop, 1e een certl caat van e comm1ssie van exam1natoren 
teert~ wortlen. (board of examiners) of van de Kaapsche universiteit zullen 

overleggen, waaruit biijkt dat zij het vereischte examen in de 
theorie van de landmeetknnde met goed gevoig he b ben af
gelegd, zullen bevoegd zijn, na een examen in de practijk 
der landmeetknnde te hebben afgelegd voor de commissie 
vermeld in artikel 19 en door die commissie bekwaam ver
klaard ais landmeters werkzaam te zijn, door den Staatspre-
sident als Iandmeters te worden geadmitteerd. 

r.andmeters moe- 22.-Geene admissie als landmeter zal worden verleend, 
ten eed aflegl:'enen t .. d d h b'' 'k 1 19 1 .. .!' I d borgtocht stellen. enzu e ee voorgesc reven lJ arb ?e za ZlJn a1ge eg , 

en eene notarieele acte van borgtocht zal z~jn gepasseerd voor 
de som van vijf honderd pond sterling, ten genoegen van den. 

Bedrag te heta- Staatspresident. · 
len door candida- no:> A k t t · d "k d l d ten tot examens .:.D.- anzoe en om o examen 1n e practlj ., er an -
in de practijk der meetkunde te worden toegelaten zullen in geschrifte worden. 
r~audmeetkunde. 
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gericht aan den landmeter- generaal, en zullen candida ten in 
zijne handen moeten deponeeren de som van twaalf pond 
sterling ten behoeve der commissie van examinatoren. 

24.-De dag tot het afnemen van het laatst gemeld Dag betaald voor 

examen zal door den landmeter-generaal worden bepaald, en examens . 

.zal het examen moeten plaa.ts vinden binnen zes . weken 
nadat het aanzoek en deposita vermeld in artikel 23 bij den 
1an(lmeter-generaal zijn ingekomen. 

25.-Het tarief voor landmeters zal zijn overeenkomstig Tarief. 

<le schedule gevoegd bij dit hoofdstnk. 

AFDEELING III.-DE GENERALE OP)IETING. 

26.-De dag en datum van den aanvang van de generale Proclamat.ie van 
· · d · · 1 d St 'd b'' l . aanvang van ge-opmetlng lS zoo an1g a s e aatspres1 ent lJ proc amat1e, nerale o11meting. 

zes maanden vooraf heeft bepaald. 
27.-Alle eigenaren van ongemetene, zoowel als van ge- Eigenaars vor-

l t t d l l. l t' l b k plicht bakens op motene p aa sen s aan on er c e verp lC 1 1ng om c e a ?ens te rich ten, onder 

hunner plaatsen op te richten of te doen oprichten voor den boete. 

dag en datum bepaald bij de proclamatie in artikel 26 ver-
meld, onder verbeurte bij na.latigheid van eene boete niet te 
boven gaande vijf pond sterling voor elk baken. * 

28.-Eigenaren van ongemetene plaatsen waarvan de Geen boete waar 

b k h h l l b l d .. .. · d h · bakens onhekenu a yens un ge ee en a on e i:en zun, ZlJn n1et on er ev1g zijn. 

aan de boete in artikel 27 vermeld. 
29.-In geval er geschil zal bestaan tusschen de eigenaren Voorloopi~e ha-

lk d d l t · b k f kens waar llislmut van aan e an er grenzen e- p aa sen over een1g a Ten o bestaat. 

bakens, zal elke eigenaar zijne bakens oprichten op zoodanige 
plekken als hij vermeent dat zii behooren te staan, doch welke 
bakens slechts voorloopig znllen zijn en niet als bewijs voor 
de juistheid daarvan znllen kunnen dienen. 

30.-Eenig persoon zich schnldig makende aan het ver- Vernielf'n van 
· l fb k f · b k · ht bakens verhoden n1e en, a re yen o vervoeren van een1g a ?en, opgerw onder boete. 

volgens artikels 27 en 29 zal verbenren eene boete van tien 
pond sterling. 

31.-De Staatspresident zal de verschillende gonverne- A!lnstelling v.nn, 

l d d . d l t' ll k en Instruct 1 e s ments- an meters, 1e aan e genera e op1ne 1ng zn en wer - voor, l;andmf'ters 

zaam z1in, in geschrift daartoe aanstellen, en de la.ndmeter- onder deze wet. 

genera.a.l zal hun zoodanige instrnctien geven, die hij tot 
bevordering van het werk mocht noodig oordeelen. 

32.-De generale opmeting zal een a.anvang nemen in . Generale opme-

f lk d l ld h l t1ng hoe aanvang twee o meer aan e ?an er ge egen ve cornetsc appen, zn- te n~men. 
lende elk veldco,rnetschap door een en denzelfden landmeter 
worden opgemeten. 

33.-De landmeter-generaal heeft het oppertoezicht over Lan<lmeter- Ge-

d t . 1 h t 1 t 1 d 1 'll d neraal belast met e opme 1ng en za e wer r con ro eeren; en . e verse n en e oppertoezicht der 
gouvernements-landmeters zijn gehouden zijne bevelen daarom- werkzaamheden. 

trent na te komen. 

* Zie tevens Hoofdstuk CXXXII (Over het instandhouuen van I~andsbakens.) 
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Twee aan el_kan- 34.-De landmeter-gene~.aal za~ toezien dat in den regel, 
der gelegen .w1jken twee aan elkander gelegen w:uken n1et door een en denzelfden 
door versch1llende d .. d · Landmeters te landmeter zullen wor en opgemeten, tenz:u e omstand1gheden 
fa~~ den opgeme- hem noodzaken daarvan af te wijken. 
Landmeter-G.ene- 35.-De landmeter-generaal zal, zes weken voor dat eene 
~!!1 i !ef oPr~1~\eie~ wijk wordt opgemeten, in de Gouvernernents- Courant doen 
aangaande a an- publiceeren den naam der wijk waar zoodanige Opmetin()' 
v a n g der opme- . d l b ting. zal beg1nnen, ben evens den naam van en andmeter met 

het werk belast. In het geval dat eigenaars van bewoonde of 
onbewoonde plaatsen niet tegenwoordig zijn, zal de land
meter het recht hebben met het werk door te gaan, volgens 
aan wijzing van buren en andere personen met de bakens be
kend, in overeenstemming met de omschrijving en kaarten van 
de aangrenzende gronden. 

A;tnstelling van 36.-In geval van geschillen over bakens en lijnen tusschen arb1ters t o t be- . . . 
slechtingvan dis- e1genaren van aan elkander gelegene plaatsen, d1e men n1et 
puten. heeft kunnen slagen door schikking vereffend te krijgen, kunnen 

de betrokkene partijen een arbiter aan elke zijde benoement 
ten einde zoodanig geschil te doen beslechten, nadat eene be
hoorlijke acte van submissie in tegenwoordigheid van twee 
getuigen is onderteekend, zullende de vor1n dier acte van snb
missie, door den staatsprocureur opgesteld en door het gon
vernement gedrukt, aan de verschillende landmeters worden 
verschaft . 

. Eenstemmige 37.-Indien de arbiters volgens artikel 36 benoemd, in 
~i~:~~·afi:a~~n ar- hunne uitspraak om trent het geschil hun in de acte van sub

missie opgedragen overeenkomen, zal zoodanige uitspraak 
bindend en :finaal zijn voor de betrokkene partijen zonder in 
hooger beroep te kunnen komen. 

Uitspraak van 38.-In geval de arbiters door partijen benoemd niet in 
~indbeslisserhunne uitspraak mogen overeenkomen, zal de persoon, be
finaal. noemd in de acte van submissie als eindbeslisser, finale nit

spraak geven, waarvan geen appel zal zijn. 
Nauitspraak van 39.-Na uitspraak van een bevoegd gerechtshof zal, in-

hevoegd Ge1:echts- dien er geen appel is aangeteekend, de landmeter de plaats 
hof over d1spuut d' k · h'' 1 · ll 1 • moe t o p met i 11 g 1enovereen omst1g opmeten; en :u za m1nstens a e nr1e 
di~11overe~ 11 kom- maanden de kaarten der plaatsen door hem. opgemeten met st1g gesclnede11. -
0 p z e 11 d i 11 g van het generale plan daarvan naar den landmeter- generaal ter 
kaarten11aarla11d- bl' · · d k · 'k 1 11 meter-ge11eraal. pu lQatle 1nzen en overeen omstlg art1 e . 

Hoe groot plaat- 40.-Britsche landcertificaat en andere plaatsen die nog 
sen met ~~1tsche ongeinspecteerd zijn, zullen niet grooter mogen gemeten wor-
Land certifica ten, d d h . enongei11specteer- en an ten oogsten zes du1zend morgen. 
de, moge11 ziJ11· 41.-Zoodanige plaatsen waarvan slechts eenige bakens 

Oprichti11g v a 11 · k. 11 .. "d d l · bake11s na opspo- n1et opgemaa t zu en z:un t:u ens e genera e op1net1ng, 
~:~. door Landme- wegens de redenen vermeld in artikel 28, zullen door den 

landmeter gemeten worden, nadat hij de ontbrekende bakens 
zal hebben opgezocht en aangewezen volgens de omschrijving,. 
schets of landmeterskaart, welke bakens dan door de eigena ren 
moeten worden opgemaakt volgens wet. 
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42.-In gevallen waar verscheidene plaatsen aan elkander G.ezamenl\ike 
l " ll f t 11 b k opmet1ng van ver-ge egen ZlJn, waarvan a e o mees a e a ens onopge- scheidene plaa t-

maakt en onbekend zijn, of waarvan zoo weinige bakens be- sen in zekere ge-
.. d h l"k d d b k d b vallen. kend zun at et onmoge lJ ~ wor t om e ont re en e e-

hoorlijk te kunnen vinden, zal de landmeter zoodanig blok 
plaatsen in zijn geheel opmeten, tot aan de omliggende plaatsen 
waarvan de bakens bekend zijn, en het getal morgen van het 
geheele blok berekend hebbende, zal hij het verschil tusschen 
dat getal gemetene morgen en het getal morgen dat verkregen 
wordt door de smn van de verschillende inhouden der in
sp~ctie-rapporten of schetsen, gelijkelijk verdeelen onder de 
plaatsen die in zoodanig blok gelegen zijn. 

43.-Na de berekening in artikel 42 bewerkstelligd te OpricJ:ting van . bakens m zulke 
hebben, zal de landmeter de plaatsen 1n dat blok gelegen gevallen. 
behoorlijk uitzetten, overeenkomstig de volgens datzelfde ar-
tikel gevonden grootte, en de bakens oprichten of doen op-
richten op geza1nenlijke kosten van de eigenaren, indien die 
niet tegenwoordig zijn. 

44.-In geval de eigenaar van eene vroeger gemetene plaats . I_Iermeting bij 

bevindt dat zijne plaats foutief is gemeten, kan hij dezelve ~~~~~i~g.vroegere 
door den landmeter, in zijne wijk werkzaam zijnde, laten her-
Ineten, en de kaart ten landmeter-generaals'-kantoor inzenden, 
waarop het bevoegd gerechtshof den ouden grondbrief en 
kaa.rt kan vernietigen en eenen nieuwen grondbrief overeen-
komstig de verbeterde opmeti11g doen uitreiken, mits zoo-
danige kaart op nieuw zal zijn gepubliceerd en daartegen niet 
interdict is gelegd geworden, en mits de landmeter- generaal 
bevindt dat de ondere opmeting werkelijk verkeerd is. 

Dit artikel zal ook van toepassing zijn op plaatsen buiten 
de generale opn1eting hermeten. * 

45.-De remuneratie voor de landmeters wordt door het Voorschieten aan 
t d ( l t ':fi t onvermogenden gouvernemen voor onvennogen en vo gens cer 1 caa vanvan belooning 

den veldcornet der wijk) voorgeschoten, en de eigenaren der voor Landmeter. 
plaa tsen voor wie zoodanige voorschotten zullen zijn betaald 
geworden, n1oeten binnen den tijd van zes maanden na de 
tee kening van kaart en grondbrief het voorgeschoten bedrag 
aan den landdrost van het district betalen. 

46.-Personen die zoodanig certi:ficaat van den veldcornet, Voorgeschoten 
l . 'k l 45 ld . ll d 11 l hedrag wanneer a s 1n art1 e venne , n1et zu en pro uceeren, zu en c e betaalbaar. 

voorgeschotene penningen voor de opmeting hunner plaatsen 
n1oeten betalen eene maand nadat de kaart ter uitreiking zal 
z~jn beschikbaar gesteld, in gebreke waarvan zij zes percent 
renten op zoodanige voorschotten zullen moeten betalen, doch 
in geen geval zal zoodanig voorschot voor langer dan twaalf 
n1aanden door het gouvernmnent gegeven worden. 

* Omtrent zegels voor den nieuwen grondbrief zie Schedule gevoegd b\j hoofd
stnk r~xv (Over de zegelrechten). 
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SCHEDULE. 

TARIEF VOOR HET LA.NDMETEN. 

A. 

HECHTLI.JNIGE FIGUREN VAN VIER OF MINDER ZI.fDEN. 

Een afzonderlijke figuur van minder dan een morgen £1 0 0 
Idem idem dan 10 idem ...... 3 0 0 

Tarief voor het V oor onderverdeeling van eenig stnk grond, in 
Landmeten. deelen van minder dan een morgen:-

V oor de eerste 5 deelen .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 0 0 
, deelen van minder dan 10 morgen:-

V oor 2 dee len te zamen .................................... £B 15 0 
, 3 idem .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 10 0 
, 4 ide1n . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5 5 0 
, 5 idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 0 0 
, een1g meerder deel geen parallelogram zijnde 0 10 0 

" 
idem een idem zijnde :-

Boven 5 tot 50 ...................................... . 
, 50 tot 100 ...................................... . 
, 100 tot 200 ...................................... . 
" 200 ................................................ . 

B. 

VOOR PLA.ATSEN TOT A.CHT BAKENS. 

0 9 0 
0 7 6 
0 6 0 
0 5 0 

Voor een1g stnk Voor 475 morgen ... £7 14 0 
grond van 10 tot 500 7 17 0 
25 morg~n ......... £4 0 0 525 8 1 0 

Voor een1g stuk 550 8 4 0 
grond van 25 tot 575 8 8 0 
75 morgen ......... 5 0 0 600 8 12 0 

Voor.100 morgen ... 5 4 0 625 8 15 0 
125 5 8 0 ()50 8 19 0 
150 5 12 0 H75 9 2 0 
175 5 16 0 700 9 5 0 
200 f) 0 0 725 9 9 0 
225 () 4 0 750 H 12 0 
250 () 7 0 775 ~) 15 0 
275 6 10 0 800 9 18 0 
BOO 6 13 0 825 10 1 0 
B25 f) 1() 0 850 10 4 () 

350 6 19 0 875 10 7 0 
375 7 2 0 900 10 10 0 
400 7 5 0 925 10 13 0 
425 7 8 0 950 10 1G () 

450 7 11 0 975 10 19 0 

Voor 1,000 morgen ... £11 2 0 
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VOOR PLAATSEN TOT ZES BAKENS. 

Voor 1000 morgen £11 2 0 V oor 2000 morgen £15 13 0 
1050 11 7 0 2050 15 17 0 
1100 11 11 0 2100 16 1 0 
1150 11 18 0 2150 16 5 0 
1200 12 3 0 2200 16 9 0 
1250 12 8 0 2250 16 13 0 
1300 12 13 0 2300 16 16 0 
1350 12 "18 0 2350 17 0 0 
1400 13 2 0 2400 17 3 0 
1450 13 7 0 2450 17 7 0 
1500 13 11 0 2500 17 11 0 
1550 13 16 0 2550 17 14 0 
1600 14 0 0 2600 17 17 0 
1650 14 5 0 2650 18 1 0 
1700 14 9 0 2700 18 4 0 
1750 14 13 0 2750 18 8 0 
1800 14 17 0 2800 18 11 0 
1850 15 2 0 2850 18 14 0 
1900 15 6 0 2900 18 18 0 
1950 15 10 0 2950 19 1 0 

Voor 3000 morgen ... £19 4 0 

VOOR PLAATSEN TOT VIJF BAKENS. 

Voor 3000 morgen £19 4 0 V oor 4000 morgen £22 0 0 
3100 19 10 0 4100 22 9 0 
3200 19 17 0 4200 22 14 9 
3300 20 0 0 4300 23 0 0 
3400 20 9 0 4400 23 5 0 
3500 20 15 0 4500 23 10 0 
3600 21 1 0 4600 23 15 0 
3700 21 6 0 4700 24 1 0 
3800 21 12 0 4800 24 6 0 
3900 21 18 0 4900 24 11 0 

Voor 5000 morgen ... £24 16 0 

VOOR PLAATSEN TOT VIER BAKENS. 

Voor 5000 morgen £24 16 0 Voor 6200 morgen £27 12 0 
5100 25 1 0 6300 27 16 0 
5200 25 6 0 6400 28 1 0 
5300 25 10 0 6500 28 5 0 
5400 25 15 0 6600 28 10 0 
5500 26 0 0 6700 28 14 ( 
5600 26 5 0 6800 28 18 
5700 26 9 0 6900 29 2 0 
5800 26 14 0 7000 29 5 0 
5900 26 18 0 7100 29 11 0 
6000 27 3 0 7200 29 15 0 
6100 27 8 0 7300 29 19 0 

y 
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V oor 7 400 morgen £30 3 0 V oor 8700 morgen £32 14 0 
7500 30 7 0 8800 32 18 0 
7600 30 11 0 8900 33 0 0 
7700 30 15 0 9000 33 5 0 
7800 30 19 0 9100 33 9 0 
7900 31 3 0 9200 33 12 0 
8000 31 7 0 9300 33 16 0 
8100 31 11 0 9400 34 0 0 
8200 31 15 0 9500 34 3 0 
8300 31 19 0 9600 34 7 0 
8400 32 2 0 9700 34 10 0 
8500 32 6 0 9800 34 14 0 
8600 32 10 0 9900 34 17 0 

Voor 10,000 morgen ... £35 1 0 
en 4s. voor elke honderd morgen daarboven. 

:.Met hijvoeging van i 2 van hovenstaand tarief voor elke 
haak hoven het genoemd aantal hakens. V erder, aile gemeen
schappelijke lijnen, gemeten door denzelfden landmeter ter
zelfder tijd, moeten berekend worden tegen den prijs van eene 
halve lijn. 

c. 
VERDERE TOELAGE VOOR KROMME LUNEN. 

V oor het gemiddelde van de lengte der denkheeldige 
tezamen met de lengte van de kromme lijn, gerekend tegen 
£1 per 100 roeden. 

D. 
KAARTEN EN GENERALE PLANNEN. 

V oor elke kaart van een figuur van minder dan 10 
morgen ................................................ ·£0 6 0 

, elke kaart van een figuur van 10 tot 75 morgen 0 15 0 

" 
idem idem meer dan 75 , 1 1 0 

, een generaal plan van figuren van minder dan 
10 morgen:-

V oor eenig aantal figuren geen 10 te hovengaande 2 2 0 
V erdere toelage voor elk figuur hoven 10 tot 50... 0 3 0 
Boven 50 tot 100...... ...... ...... ...... ............ ......... 0 2 0 
Boven 100 tot 200 ...... ... ...... .. .... ...... ...... ...... ... 0 1 6 
Boven 200........................ ... ... ...... ...... ... ... ...... 0 1 0 
V oor een generaal plan van figuren van 10 morgen 

en daarhoven:-
, elk figuur van niet meer dan 75 morgen...... 0 5 3 

" 
, meer dan 75 morgen.................. 0 7 0 

HOOFDSTUK LIX. 

OVER HET POSTWEZEN. 
I.-ALG EMEENE BEP ALING EN. 

Gouvernement 1.-Het Gouvernement van den Oranjevrijstaat helast 
vervoert poste n, · h 't 1 · d h d G 
uitsluit(illli1{• z1c u1 s u1ten met et vervoer er posten. een postcon-
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tractant of postrijder zal brieven, couranten, boeken, enzoo
voorts, mogen medenemen, welke hem niet door den post
meester z\jn overhandigd, op eene boete van een pond ster
ling voor elke overtreding, of bij gebreke van betaling eene 
Jnaand gevangenisstraf. 

II.-POS'l'MEES'l'ER-GENERAAL. 

2.-Het bestuur van het postwezen door den geheelen Bestuur van 
'Staat wordt OpO'edragen aan den postmeester-generaal die te vostwezen berust 
>-. • o . .. . .. ' 111 Postlneester-
Bloemfontmn gevest1gd moet ZIJn. HIJ heeft het toezicht over Generaal. 
alle postbeambten en postkantoren, bepaalt de dagen en uren 
van vertrek en aankomst der verschillende posten; vraagt 
-tenden voor het postvervoer in de Gozwernements-Cozwant, en 
·sluit contracten, nadat die goedgekeurd zijn door den Staats-
president. 

3.-De postmeester-generaal houdt correspondentie met Correspondentie 
d t t l d b · St t K l · met Postmeesters-. e pos mees ers-generaa er na nnge a en en o on1en. Generaal lmitens-

4.-W anneer zulks noodig it;, en het zonder extra kosten laupds. t t 
1 . . os ageu ·S ~an-

kan gesch1eden, kunnen postagentskantoren gevestigd worden. toren. 
5.-De postmeester-generaal heeft de macht van tijd tot Instructies van 

-ti1'd instructies te geven omtrent het ontvangen opmaken Postmeester- Ge-
, ? 'neraal. 

en verzenclen der posten en het registreeren van brieven ; 
h\j bepaalt de wijze waarop de administratie gehouden moet 
worden, en beslist in voorkomende verschillen betrekkelijk het 
postwezen binnen den Staat, tegen welke beslissing partijen 
.zich kunnen beroepen op den Staatspresident, wiens uitspraak 
nnaal zal zijn. 

6.-Wanneer aangeteekende brieven of andere zaken aan Oncierzoek van 
de post toevertrouwd· zijn verloren geraakt, zal door den ~=~1~i~~z·mn brie
postmeester-generaal een streng onderzoek worden ingesteld, 
en bij ontdekking van kwade trouw daarvan dadelijk aangifte 
worden gedaan bij den bevoegden ambtenaar. 

7 .-Geene actie zal tegen den postmeester-generaal of · Geene act i e 
·tegen het O'Ouvernement kunnen worden ingesteld voor schade- amLtslut;lve we-

b gens verhezeu; 
vergoeding wegens geleden verliezen door het verloren raken, 
oponthond, of verzuim, in de verzending van br\even, cou
ranten, of andere zaken aan de post toevertronwd. 

8.-Brieven, die, gedurende ·drie maanden op een post- qnaf'gehaalde 
kantoor onafgehaald zijn gebleven, zullen door den postmeester- hneven. 
generaal geopend en, geene waarde bevatten(~e, worden ver-
brand. Brieven waarin documenten of andere papieren van 
waarde worden gevonden zullen, zoo mogelijk, aan de afzen.,. 
ders worden teruggezonden. Indien de afzenders van gelds-
waarde in brieven niet bekend zijn, znllen zoodanige gelden 
worden gedeponeerd bij den thesaurier-generaal, en daarvan 
cloor den postmeester-generaal worden· kennis gegeven in de 
Oout~ernernents-Cowrant. Na verloop van drie maanden znllen 
:zoodanige gelden in de gouvernementskas worden gestort, 
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zullende de wettige eigenaars ten alle tijde daarop aanspraak 
knnnen maken. 

III.-DE POSTMEESTERS. 

Postbeamhten 9.-In de stad Bloemfontein zal het postkantoor door 
en kant oren te f d l''k t · t t d Bloemfontein en eenen a zon er lJ ~en postmees er en ass1s en en wor en waar-
elders. genomen. In de overige hoofdplaatsen der districten zullen 

de landdrostklerken of telegrafisten de betrekking van post
Ineester moeten waarnemen, wanneer hun deze functie door 
den Staatspresident wordt opgedragen. De postkantoren buiten 
de hoofdplaatsen der districten zullen moeten waargenomen 
worden door de resident vrederechters of de telegrafisten, tenzij 
de Staatspresident moge goedvinden andere personen daarvoor 
te benoemen. 

Jaarlijksch rap- 10.-J aarlijks met de eerste post na het verstrijken van 
port a an Postmees- lk . . 'l h d 
ter-Generaal. e - d1enstJaar, za door en aan en postmeester-generaal 

worden ingezonden een jaarstaat van het getal brieven, dienst
brieven en overzeesche brieven afzonderlijk te vermelden, 
enzoovoorts, door hen ontvangen en verzonden met bijvoeging 
van een verslag omtrent het postwezen, voor zoover hun 
kantoor betreft en aanbevelingen tot verbetering . 

. Eed en borgstel- 11.-De postmeesters zullen v66r het aanvaarden hunner 
lmgvanPostmees- b kk' l' h ·· d 1 d d · h d ter. etre 1ng verp lC t z:un en navo gen en ee 1n an en van 

eenen landdrost of vrederechter af te leggen :-
Ik, , verklaar plechtig onder eede, dat ik 

geene brieven of iets aan de post toevertrouwd, dat onder 
mijne bewaring zal zijn gesteld, zal openen of achterhouden, 
of doen achterhouden, in strijd met mijn plicht als post
meester, behalve met toestemming en in tegenwoordigheid 
van de geadresseerde personen; en dat ik op geenerleiwijze 
brieven of andere artikelen aan de post toevertrouwd, zal 
verduisteren; maar dat ik mij eerlijk zal gedragen, en in alle 
opzichten handelen overeenkomstig de bepalingen der wetten 
en instructies op het postwezen. Zoo waarlijk helpe mij God 
Almachtig. ~· 

Beeedigd voor mij, 
den 

V rederechter. 
En voorts een borgtocht moeten stellen ten genoegen van 

den auditeur-generaal, het be drag door dien ambtenaar te 
worden bepaald, 

Boete ep Post- 12.-De yostme~sters zijn verplicht alle bepalinge~ dez.~r 
m.e ester~ voor wet en alle lnstructles van den postmeester-generaal stlptel:uk 
phchtverzmm. na te komen en zullen voor elk plichtverzuim worden gestraft 

met eene boete geen vijf pond sterling te boven gaande, welke 
boete door den postmeester-generaal kan worden opge legd en 
door den thesaurier-generaal zal worden ingevorderd. 

Verantwoor<ling 13.-De postmeesters zullen bij het einde van elk maand 
van zegelgelden, ll · f · 1 11 
enz. · · a e postzegelgelden, boeten, bne kaarten, postw1sse s en a e 
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andere ontvangen gelden verantwoorden en storten in handen 
van den landdrost van hun district, met overlegging der 
specificatien volgens de bepaalde vormen. 

14.-De postmeesters zullen elk twee maanden aan den Verzending van 

t l · d 1·· t f h ld lijsten van onaf-postmees er - generaa 1nzen en eene lJS . van ona ge aa e ehaalde brieven 
brieven, die dadelijk in de Gouvernements-Courant moet wor- ~oorPostmeesters. 
den gepubliceerd. Door het niet opzenden van deze lijsten 
zullen de postmeesters, en door het niet publiceeren zal de 
contractant voor het drukwerk, onderhevig zijn aan eene boete 
van tien shillings sterling, door den thesaurier-generaal of 
den landdrost in te vorderen. 

15.-Eene maand na publicatie zullen de postmeesters Verzending (loor 

aile onafgehaalde brieven aan den postmeester-generaal op- ~ri!e:. an zulke 

zenden, gemerkt "gepubliceerd of onafgehaald." 

IV.-POSTKANTOREN. 

16.-0p de hoofdplaats van elk district en op zoodanige Postkantoren en 

andere plaatsen als door den postmeester-generaal met goed- kantooruren. 

keuring van den Staatspresident wordt bepaald, zal een post-
kantoor zijn, hetwelk elken dag, met uitzondering van Zondag 
en Feestdagen, wanneer laatstbedoelden niet op eenen post-
dag vallen, geopend zal zijn van 's morgens negen tot 's 
namiddags zes ure, behoudens sluiting van het kantoor voor 
het opmaken en sorteeren van posten, hierna vermeld. W aar 
zulks noodig is, heeft de postmeester-generaal de macht deze 
uren te wijzigen. 

17.-Alle postkantoren zullen voorzien moeten zijn van Brievenbussen. 

een brievenbus. 
18.-0p Zondag en Feestdagen, zal na aankomst eener Uur voor uitgifte 

post, het postkantoor gedurende een uur worden geopend voor van brieven. 

uitgifte van brieven, enzoovoorts, met dien verstande echter, 
dat indien de post na negen ure des avonds aankomt, dezelve 
den volgenden morgen ten zeven ure zal worden uitgegeven. . 

19.-Bij aankomst eener post kan het kantoor worden Sorteering en 

gesioten voor sorteering, en moet door het luiden der klok ~~ebrl!~i:n~· Te !a

worden kennis gegeven van de uitgifte. Brieven gedurende 
het opmaken der post in de brievenbus geworpen, zullen 
per volgende post worden verzonden en gemerkt worden 
"te laat." 

De van elders met de post aangebracht wordende brieven 
znllen worden gestempeld met den datum der aankomst. 

20.-De pakketten voor de verschillende postkantoren Opmaken van 

zullen moeten worden opgemaakt volgens instructien van den pakketten. 

postmeester-generaal en vergezeld moeten zijn van een brieven-
lijst volgens vastgesteld model, waarvan een op het kantoor 
van afzending moet worden bewaard en het duplo met deer-
kenning van ontvangst moet worden verzonden. Deze er-
kenningen moeten behoorlijk worden ingevuld, met de aan-
merkingen, indien de inhoud van het pakket niet overeenkomt 
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1net de brievenlijst, en naar het kantoor van afzending per 
eerste post worden teruggezonden. De postmeesters hierin 
nalatig zijnde zullen onder de bepalingen vallen van artikel 12, 
van dit hoofdstuk. 

Beyaling over ~e- 21.-In geval op de brievenlijst geregistreerde brieven 
reg1streerde bne- ld lk . · t · h t kk t · " l ven niet in 11ak- staan verme we e n1e 1n e pa e aanwez1g Zljn, za 
ketten aanwezig. de postlneester, behalve de aanmerking in de erkenning van 

ontvangst, zulks dadelijk rapporteeren aan den postmeester
generaal, en de niet ontvangst, indien 1nogelijk, telegrafeeren 
naar het kantoor van afzending. 

V.-VERTREK VAN POSTEN. 

Dagen en u_ren 22.-De posten zullen worden verzonden op zoodanige 
van v e r z en cl1 n g d 1 d d t t 1 1 d van poston. agen en nren a s oor en pos mees er-generaa za wor en 

bepaald en bekend gemaakt. 
P ostz!"kken,- 23.-De postmeesters zijn verplicht de postzakken persoon-

overhanchgen van.l"k d f d' "d h d' u ~ aan en postcontractant o 1ens postrlj er te over an 1gen, 
en te zorgen dat dezelve, overeenkomstig de bepalingen van 
het contract, in de kar worden geborgen, alsmede dat de kar 
dadelijk vertrekke. 

z ore; en a an- 24.-Bij aankomst eener post zal de postmeester zorgen 
sprakebjkheid van d k f' kk · d k h bl" N pakkotten, enz. at geen postza ~ o postpa ~ ~et 1n e ~ar ac ter lJVe. a 

ontvangst der post, overeenkomstig de postpas, zal de post-· 
meester daarvoor aansprakelijk zijn. 

Tijd van sluiting 25.-De algemeene brievenbussen voor OI}.tvangst van 
van alge1neene b · d 1 1 b ld "d brievenhussen. neven wor en ges oten een uur voor c en epaa en tlj tot 

vertrek der verschillende posten volgens tijdtafel. 
Tarief voor te 26.-N a het sluiten der alge1neene brievenbus, zal een 

laat geposte brie- b d d l ven. extra us geopen wor en tot ontvangst van te aat geposte 
brieven. Zulke brieven znllen met de vertrekkende post ver
zonden worden als volgt :-

Indien tot vijftien minuten te laat bezorgd belegd met 
extra postzegels bniten het reeds bepaalde porto ten bedrage· 
van tweepence per half ons. 

Indien tot dertig minuten te laat bezorgd 1net extra post-· 
zegels ten bedrage van vierpence per half ons. 

Te laat geregistreerde brieven moeten buiten het extra. 
porto belegd zijn met zespence extra postzegels voor registratie 
indien bezorgd niet later dan vijftien minuten na het sluiten 
der post. 

Rapport van te 27.-Van elke te laten aankomst der post moet door. de late aankomst van 
posten. postmeesters rapport worden gedaan aan den postmeester-

generaal, met vermelding hoeveel uren te laat en zoo mogelijk 
de vermoedelijke oorzaak. 

Nakomen cloor 28.-De I)Ostmeesters zullen nauwkeurig toezien dat alle postcontractanten b . · ' 
van verplichtin- epahngen van het postcontract door de postcontractanten. 
gen. worden nagekmnen en elke nalatigheid onmiddelijk aan den 

postmeester-generaal ra pporteeren. 
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VI.~POSTCONTRACTANTEN EN CONTRACTEN. 

29.-Zoodra een tender voor postvervoer door den Staats- SluitElil1 vnn post-
'd t l .. d k d 1 d d t t contracten. pres1 en za zun goe ge eur , za oor en pos mees er-ge-

neraal een contract worden gesloten met den postcontractant, 
hoofdzakelijk op de volgende voo·rwaarden :-

30.-De postkarren, met vier paarden bespannen, zullen Voorwaarclen 

t .. t k · d t kk t k van contracten. ·-lUOe en ZlJn s er , ru1m genoeg om e pos za en e unnen Postkarren. 

bevatten, en een gewicht van hoogstens acht honderd pond 
moeten kunnen vervoeren. De postkarren met twee paarden 
bespannen zullen ster k en ruim genoeg moeten zijn om een 
gewicht van zes honderd pond aan postzakken te kunnen 
vervoeren. De postkarren zullen voorzien moeten zijn van 
eene vaste beslotene waterdichte bergplaats voor de brieven-
pakketten, die met een sterk slot moet gesloten zijn. 

31.-In geval genoemde bergplaats niet ruim genoeg is . Riem.en.- Geo-

k d kk d · . b ll hed ze1l. om oo e za ~en met couranten aann te ergen, zu en 
deze met sterke riemen in de kar worden vastgemaakt en 
overdekt met een waterdicht geolied zeil. 

32.-De postrijder zal van een hoorn moeten zijn voor- Postrijder lworn 
· d d h k d k d b k d te hebben. z1en, om aarme e et vertre en e aan ~omst er post e en 

te maken. 
33.-Er mogen in de postkarren geene voorwerpen wor- Postkarren mo-

d d d b d f l ffi k f. gen zekere voor
en vervoer waar oor ran o ontp o ng an ontstaan, o werpen niet ver-

door breking van flesschen als anderszins schade kan worden voeren. 

aangebracht. 
34.-De postcontractanten zijn verplicht kantoor- en Gratis vervoer 

h "fb h f b k · ) d van kantoorbe-SC ru e oe ten ( oe en, pap1er, enzoovoorts , voor e gouver- hoeften, enz. 

nements-kantoren in de buitendistricten met de post te ver-
voeren, zonder daarvoor eenige bijzondere betaling te kunnen 
eischen. 

35.-W anneer een postrijder in de vervulling van zijne Straf op postrij-

1. h · h h ld' k d k h f · b 'k der voor dronken-p 1c ten z1c sc u 1g maa t aan ron ensc ap o m1s ru1 ~ schap of nalatig-

van sterken drank, of zich zonder wettige verhindering zal heid. 

ophouden langs het pad, . waardoor de post niet op den be-
paalden tijd hare bestemming bereikt, zal hij, na overtuiging, 
onderhevig zijn aan eene boete geene tien pond sterling te 
hoven gaande, of eene gevangennisstraf geene drie maanden 
te hoven gaande, hoven de boete, waaraan de contractant onder-
hevig is vo1gens artike1 43. 

36.-De postcontractanten en hunne borgen zijn persoon- Postcontractan-

l"k k l"k 11 h d l' 1k d ten en borgen lJ ? aanspra e lJ y voor a e sc a e en ver lezen we e oor aansarakelijk voor 

toedoen, na1atigheid, of achte1oosheid van hen of hunne be- scha en. 

dienden, aan pakketten, brieven, of andere artike1en zullen 
worden veroorzaakt, en zullen die schaden en ver1iezen, hetzij 
door het gouvernement, hetzij door private partijen, op hen 
kunnen worden ver haald. 

37.-De postcontractanten moeten zich onvoorwaarde1ijk Onderworpen aan 

onderwerpen aan tijdsveranderingen V.?or het vertrek der t~~~:ife~d.~er~;set~ 
posten, onverschillig of dat vervoer blJ dag of nacht moet vervoer. 
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plaats vinden, van wege het gouvernement bepaald wordende 
zonder daarvoor eenige vergoeding te kunnen eischen. ' 

Po~tkar ~!l tijds 38.-W anneer binnen een uur nadat de post moet ver-
~=~:;~k~e Z\Jn voor trekken de postkar niet voor het postkantoor is, zal de post

meester van het kantoor gerechtigd zijn om kar, paarden en 
drijver te huren, welke de post zal vervoeren voor rekening 
van den contractant, zullende de kosten van de aannemings
som worden afgetrokken, zonder dat de in gebreke zijnde 
contractant daartegen in verzet zal kunnen komen, behoudens 
andere instructies in bijzondere gevallen door den postmeester
generaal aan den postmeester te geven. 

Contractanten ge- 39.-De postcontractanten zijn gehouden alle op hunne 
houden alle post- post-route gevestigde of nog te vestigen postkantoren en post-kant oren, enz., £ 'f 
aan te doen. agentskantoren aan te doen voor ontvangst en a g1 te van 

postpakketten, zullende de tijd van oponthoud door den post
meester-generaal worden bepaald. 

overladen van 40.-De postcontractanten zijn verplicht de postzakken of 
pakketten .mder l)Ostpakketten over de geheele postlinie waarop het contract boete .verboden, . l . 
uitgezonderd ze- betrekk1ng heeft, 1n dezelfde postkar over te brengen, en mogen 
kere gevallen. in geen geval de post op het pad van de eene in de andere 

kar overladen, tenzij met toestemming en in tegenwoordig
heid van eenen postmeester. Alleen in gevallen van dringende 
noodzakelijkheid, zooals het breken der kar, het overbrengen 
der post door volle rivieren, enzoovoorts, zal het den post
contractant geoorloofd zijn de postzakken in eene andere kar 
over te laden. V oor elke overtreding van deze be paling zullen 
de postcontractanten worden beboet met een boete geene vijf
en-twintig pond sterling te boven gaande. 

Boete wanneer 41.-In geval het bij aankomst eener postkar aan den 
aile P.ostzakken, postmeester bliiken zal dat niet alle postzakken postpakketten enz., n1et aanwe- .U ' • 
zig zijn. of andere art1kelen tot de post behoorende, overeenkomst1g 

de postpas aanwezig zijn, zal de postmeester daarvan dadelijk 
rapport doen aan den postmeester-generaal, en .zal de inge
breke zijnde postcontractant door den postmeester-generaal 
voor elke vermiste postzak, pakket, enzoovoorts, worden be
boet met eene boete geene vijf-en-t-wintig pond sterling te 
boven gaande, tenzij de contractant naar genoegen van den 
postmeester-generaal duidelijk zal bewijzen, dat zoodanig ver
lies is ontstaan door van hem ( contractant) of zijne bedienden 
geheel onafhankelijke onvoorziene omstandigheden. Ook zullen 
de postcontractant en diens borgen, boven en behalve genoemde 
boeten, verantwoordelijk zijn voor alle schade en verlies over
eenkomstig het bepaalde bij artikel 36. 

Tijdduur v 0 0 r . 42.-De postcontracten zullen worden gesloten voor den 
contracten. t~jd van drie achtereenvolgende jaren, tenzlj de Staatspresident 

een korter termijn mocht bepalen. Het gouvernement behoudt 
echter het recht het contract met eene kennisgeving van vier 
maav den op te zeggen. · 
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43.-De postcontractanten zijn verplicht de post te ver- Boeten voor te 
voeren van het eene postkantoor naar het andere binnen den late aankomst. 

in het ponstuontract bepaalden tijd, en zullen voor elke te late 
aankomst door den postmeester-generaal de volgende boeten 
worden opgelegd, te weten :-

V oor een tijd niet te boven gaande een half uur £0 2 6 
Voor een half uur en niet te boven gaande een uur 0 7 6 
V oor een uur en niet te boven gaande een uur en 

een half 0 15 0 
V oor een uur en een half en niet te boven gaande 

~00~ 1 50 
V oor twee uren en niet te boven gaande twee 

uren en een half . . . 2 0 0 
En voor elk·half uur boven twee en een halfuur, 

onverminderd de genoemde £2, eene som 
van lOs. sterling. 

44.-De in het voorgaande artikel vermelde boeten zul- Boeten verplich· 
len in geval van te late aankomst der posten zonder verschoo- tend.- Hoe mvor· 

. ' .• . . . ' . . derbaar. 
n1ng worden opgelegd, en blJ u1tbetahng van de aannemlngs-
som worden afgetrokken. 

45.--Door den postmeester-generaal zullen in zaken van Redenen voor 
te late aankomst der posten aeene verschooning hoeookgenaamd verschooning van o boeten. 
mogen worden aangenomen anders dan oponthoud door voile 
rivieren, spruiten enzoovoorts, welke het den postcontractant 
feitelijk onmogelijk was door te gaan zonder gevaar van de 
post te verliezen, welke verschooning echter ten genoegen van 
den postmeester - generaal, des noods door beeedigde ver
klaringen, moet worden bewezen. 

46.-Ingeval een postcontranctant drie achtereenvolgende Gevolg daarvan 
· · b k bl''f d b' d b ld t''d dat men drie keer rmzen In ge re e lJ t e post 1nnen en epaa en lJ te laat is. · 

{)Ver te brengen, zal de postmeester-generaal het recht hebben 
dadelijk tenders te vragen voor een nieuw contract voor het 
vervoer van bedoelde post, zonder de clausule van opzegging 
in artikel 42 bedoeld in aanmerking te nemen, en zal eenige 
:schade daardoor aan het gouvernement veroorzaakt door den 
:in gebreke zijnden contractant of zijne borgen worden geleden. 

4 7.-Bij het vertrek eener post zal door den postmeester een Post pas. 

gedrukte postpas aan den postrijder worden ter hand gesteld, 
vermeldende dag en uur van het vertrek der post en het getal 
·postzakken. Deze postpas zal door elken postmeester bij wiens 
kautoor de post stilhoudt worden afgeteekend, vermeldende den 
-tijd van aankomst en vertrek der postkar bij elk kantoor. 

48.-In geval een postcontractant, behalve te late aan- Gevolg van 

k h .. f d d h voortdurende ack-omst, over et algemeen bllJken gee t. van voort uren e ac te- teloosheid, enz. 
loosheid in het nakomen zijner verbintenis, het bezigen van van contractant. 

:slechte, ongeschikte postkarren of paarden, slechte bedienden, 
-€nzoovoorts, zal de postmeester-generaal, met toestemming van 
den Staatspresident, het recht hebben het contract dadelijk op 
te zeggen, zonder dat daartoe eenig bewijs of vorm van pro-
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ces noodig zal zijn, en of van de borgen van den contractant 
de verdere uitoefening van het contract te vorderen, of dade
lijk nieuwe tenders te vragen (zullende ook in dat geval de 
clausule van artikel 42 zijn vervallen), waarvan het hooger be
drag der aannemingssom en de gemaakte kosten op de in gebreke 
zijnde contractanten of diens borgen zal worden verhaald. 

Contractant uit- 49.-De aannemingssmn zal aan den contractant worden 
betaald. uitbetaald in maandelijksche termijnen ten kantore van den 

thesaurier-generaal, nadat de postmeester-generaal de vordering 
zal hebben goedgekeurd, en na aftrek van mogelijk verbeurde 
boeten en alle andere gelden door den postcontractant door het 
niet nakomen der bepalingen van zijn contract verschnldigd. 

Borgstelling 50.-De postcontractanten zijn verplicht bij het sluiten 
r~~~~eJostcontrac- eener overeenkomst lnet den postmeester-generaal' te stellen 

twee gegoede borgen, ter goeder naam en faam bekend 
staande personen, gedomicilieerd binnen dezen Staat en eige
naars van onbelast vast eigendom minstens ter waarde van vijf 
honderd pond sterling binnen dezen Staat gelegen, welke voor 
den contractant, ten behoeve van den Staat en ook ten behoe
ve van private partijen die door verlies van brieven of post
pakketten schade komen te lijclen, zich verbinden alle schade 
en verliezen, welke door nalatigheid of onwil of welke andere 
oorzaak ook van den contractant zouden kunnen worden 
teweeggebracht, en ter vergoeding waarvan de contractant 
blijken zou niet bij machte te zijn te zullen vergoeden ; en 
in geval de contractant voor wien zij borg staan in gebreke 
mocht blijven de bepalingen vail zijn contract na te komen,. 
tengevolge waarvan het contract door den postmeester-gene
raal zou worden opgezegd, zij daaraan zullen voldoen alsof 
zij die verplichtingen voor zichzelven hadden aangenomen. 
Terwijl, indien de postmeester-generaal het beter mocht oor
deelen voor het verder vervoer der post nieuwe tenders te· 
vragen, zij ook daarmede genoegen zullen nemen en alle 
schade en verlies zullen vergoeden. 

Bij het teekenen van het contract zullen aannemer en 
borgen domicilie moeten kiezen ten kantore van den landdrost 
te Bloemfontein, ter uitvoering van alle gevolgen uit het 
contract voortvloeiende. 

VII.-POSTZEGELS. 

Fitreiking van 51.-De postzegels worden door den thesaurier-generaal 
postzegels. op alle postkantoren verkrijgbaar gesteld tegen betaling van 

niet meer dan de daarop gedrukte waarde. 
Waar verkoop- 52.-Buiten de postkantoren zullen postzegels verkoopbaar 

baar. gesteld worden bij zoodanige personen, op zoodanige plaatsen,. 
als de .:Staatspresident in overleg met den postmeester-gene-· 
raal zal goedvinden. 

Waar verkrijg- 53.-Personen die geautoriseerd worden postzegels te 
baar. 

verkoopen, als in het vorig artikel bepaald, zullen die tegen 
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contante betaling verkrijgen bij den zegeluitdeeler te Bloem
fontein, ten bedrage van niet minder dan vijf pond onder 
korting van twee-en-een-half percent ter belooning voor 
hnnne diensten. 

54.-De soorten en kleuren van postzegels worden door Soorten en kleu-
. d b ld ren zegels. den Staatspres1 ent epaa . 

55.-De postzegels 1noeten worden vastgehecht op het Vooruithetaling 

d b . t b k f kk tt a· door zegels. adres er neven, couran en, oe en o pa ~ e en en 1enen 
tot vooruitbetaling van het te betalen postgeld. 

56.-Ieder postzegel kan slechts eenmaal dienen, en moet Roijeeren van 

op het kantoor van afzending worden onbruikbaar gemaakt zegels. 

met den daarvoor aangewezen stempel. 
57.-Brieven, conranten, enzoovoorts, belegd met na- Vervolging en 

k l h f d b ·k l d straf voor nage-gemaa te, verva sc te o ree s ge ru1 te postzege s wor en maakte en reeds 
aangehouden en gesteld in handen der ambtenaren, belast gebruikte zegels. 

met het vervolgen van misdrijven ; en zullen de overtreders, 
na overtuiging, kunnen gestraft worden met eene boete van 
niet minder dan twintig shillings of eene gevangennisstraf van 
minstens vier-en-twintig uren. 

VIII.-BRIE VENPOST. 

58.-0naangeteekende brieven, behoorlijk gezegeld, moeten _Fitreiking der 

d 't 'kt d d d f' brieven. wor en u1 gere1 ? aan en gea resseer en persoon, o aan 
iemand met een volmacht voorzien, of ook aan een derden 
persoon, als eerlijk en vertrouwbaar bij den postmeester bekend 
staande. Bij onbekendheid van den geadresseerden persoon, 
kan de postmeester vorderen dat hij zijne identiteit bewijze. 

Personen, die eenen op de post bezorgden brief v66r de 
verzending terug vorderen, zijn verplicht te bewijzen dat de 
brief van hen afkomstig is. 

59.-0ngezegelde brieven zullen worden beboet met het Boete op oRge-

d bb l b l h h lf · h O l zegelde en onvol
U e e ec rag van et porto per a ons geww t. nvo- do end gezegelde 

doend gezegelde brieven zullen beboet worden met het dubbele ~~\~~~~ en pak

bedrag der ontbrekende postzegels. Ongezegelde of onvoldoend 
gezegelde overzeesche brieven zullen op de gewone wijze worden 
verzonden ·naar Kaapstad en worden niet in dezen Staat beboet. 

De boete op brieven, pakketten, enzoovoorts, zal bij 
nitgifte moeten worden betaald door den geadresseerde, en 
in geval van weigering zal met zoodanige brieven worden ge
handeld als in artikelen 14 en 15 bepaald. 

De afzender van een brief, pakket, enzoovoorts, dat 
geopend zal zijn onder de bepalingen van deze wet, zal ver
plicht zijn de boeten op zoodanige brieven of pakketten te 
betalen, en bij weigering onder hevig zijn a an eene boete van 
twintig shillings of vier-en-twintig uren gevangenisstraf. 

60.-De postmeesters zullen zonder verzuim aan den post- Opzending naar 
meester-generaal moeten opzenden · alle brieven pakketten Postmeester- Ge-

• · ' . . ' neraal van zekere 
bnefkaarten, enzoovoorts, welke (A.) Beschreven z:un met brieven, enz. 

Godslasterlijke, onzedelijke, aanstootelijke, of beleedigende 
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woorden; (B.) Die onduidelijke of onleesbare adressen hebben, en 
(c.) Wanneer de betaling der boet.e of de ontvangst der brieven 
geweigerd is. 

388 POSTWEZEN. 

Dagen ;en':lure_n 61.-Brieven kunnen dagelijks worden geregistreerd, met 
voor reg1strat1e · J- d · z F td d d 
van brieven; ver- Ulvzon enng van on- en ees agen en ge uren e zoo-
ddere bepalingen danige uren als door den postmeester-generaal zullen worden 

aarover. . . 
bepaald. Geene bneven worden gereg1streerd tusschen zes 
ure 's avonds en negen ure 's morgens. 

De postmeester zal een register houden van alle geregi
streerde brieven, met vermelding der namen van den adressant 
en geadresseerden, bestemmingsplaats, datum van ontvangst 
en verzending, en zal eene kwitantie aan den afzender moeten · 
afgeven. 

De postmeester, die een geregistreerden brief van elders 
ontvangt, zal denzelven onmiddelijk registreeren in het daar-
voor bestemde register. . 

Een geregistreerde brief mag aan niemand anders dan 
aan den geadresseerden zelven worden afgegeven, of aan 
iemand, voorzien van een behoorlijke volmacht, welke door 
de:p. postmeester moet worden bewaard. 

Een geregistreerde brief moet zoodanig gesloten of ver
zegeld zijn, dat het onmogelijk is er iets nit te lichten zon
der den omslag te verbreken of te scheuren. 

De postmeesters zullen ten allen tijde rekenschap moeten 
knnnen geven wat geworden is van geregistreerde brieven. 

Charge voor re- 62.-Brieven, briefkaarten, pakketten, enzoovoorts ge-
adres. adresseercl naar dezen Staat en gere-adresseercl en verzonden 

naar elders, zullen gechargeerd worden voor postgeld van de 
plaats van waar dezelven zullen zijn gere-adresseerd tot de 
plaats van a:flevering. 

IX.-VRIJDOMMEN. 

Postvrije brieven 63.-Gouvernements- ambtenaren zijn gerechtigd hunne 
en,_documenten. dienstbrieven postvr~j te verzenden, mits de brieven bovenaan 

gemerkt zijn "in dienst" en onderaan den naam van den 
ambtenaar of het kantoor van afzending dragen en behondens 
de volgende uitzonderingen :-

(A). Alle transport-acten en acten van schepenkennis voor 
een landdrost gepasseerd en door hem opgezonden 
aan den registrateur van acten, zijn onderworpen aan 
een postgeld van twee shillings en zespence sterling 
voor heen en terugzending; welke som vooruit moet 
worden betaald aan den landdrost. In alle andere 
gevallen zijn transport-acten, acten van schepenkennis 
en alle andere acten onderworpen aan het gewone 
briefport; 

(B). Brieven van baljuws en gerechtsboden, behelzende 
zaken van private partijen, zijn aan het gewone post
geld onderworpen; 
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(c). Alle correspondenties tusschen weesheer en meester 
der insolvente boedelkamer en landdrosten zijn vrij 
van postgeld ; doch zal voor elken boedel moeten 
worden betaald als " leges correspondentie " twee 
shillings en zespence. 

64.-0nderwijzers en schoolcommissies zijn gerechtigd Postvrij~ hrieven 

hunne brieven aan den superintendent van onderwijs, mits aileen~!~ ~~de;:~lj~~dt. 
op het onderwijs betrekking hebbende, postvrij te verzenden, 
met inachtneming der bepalingen in het laatst voorgaand 
artikel. 

65.-Brieven van en naar een commando van dezen Brievennaar een 
Staat worden postvrij verzonden. commando. 

66.-De Staatspresident heeft de macht in voorkomende Vrijdom door 

gevallen vrijdom van postgeld toe te staan. ~ote~!;t~~~~sident 
67.-De postmeesters zijn bevoegd om, indien er eenige On~~rzoe.k van 

redenen tot verdenking bestaan van den afzender der brieven postvqJe bneven. 

' ' welke 1net vrijdom van post verzonden worden, te vorderen, 
dat die in hun bijzijn worden geopend, ten einde zich te ver
z~keren, dat daarin aileen papieten over dienstzaken gesloten 
ZlJn. 

68.---Wanneer ambtenaren misbruik maken door brieven Vervolgin~ en 

van privaten aard als dienstbrieven te verzenden, zullen zij ~~i~\?e;_o~ls~~:~\~ 
onderhevig zijn aan eene boete geene vijf pond sterling te brieven verzonden 

hoven gaande voor de eerste overtreding en zullen zij bij her-
haling door den bevoegden amhtenaar worden vervolgd we-
gens de misdaad van falsiteit of bedrog. 

X.-COURANTENPOST, 

69.-Als couranten of nieuwsbladen worden beschouwd Nieuwsbladen 
alle dag- week- en maandbladen welke op geregelde tiiden ver- zonder iets meer: 

h
.. l tJ te worden verzon-

SC unen. den. 

B1jvoegsels bij de couranten behoorende en met dezelven 
verzonden worden niet geacht afzonderlijke couranten te zijn. 
Bij afzonderlijke verzending worden de bijvoegsels als afzon
derlijke couranten aangemerkt. 

Oouranten moeten verzonden worden zonder omslag, of 
met een omslag dat aan beide zijden open is; en er zal op 
of in de courant, of op of binnen den omslag, geene mede
deelingen, teekens, figuren of cijfers mogen zijn anders dan 
de titel der courant, · met den naam van den drukker of 
nitgever of afzender en het adres; noch zal er in de courant 
eenig ander ding mogen worden gesloten of met de courant 
vergezeld gaan. 

70.-In geval eene courant op de post wordt gedaan in Boete bij over

strijd met de voorgaande bepaling, zal dezelve verzonden treding. 

knnnen worden als brievenpost; of indien de afzender bekend 
is, zal hij na overtuiging kunnen gestraft worden 1net eene 
boete geene vijf pond sterling te boven gaande, of eene ge-
vangenisstraf van eene 1naand. 
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Couranten niet 71.-- Ongezegelde of onvoldoend gezegelde couranten zul. 
behoorlijk geze-len worden vernietigd. geld. 

Bepalingen over 
boelq1ost. 

XI.-BOEKPOST. 

72.-0nder boekpost mogen worden verzonden boeken 
en andere gedrukte werken, gebonden en niet gebonden. 

Behalve gedrukte, gegraveerde of gelithographeerde ar. 
tikels of landmeterskaarten, mogen ook wettelijke en handels. 
documenten en geschreven muziek als boekpost worden ver. 
zonden. 

Druk en muziekproeven mogen met de pen verbeterd zijn 
en mannscripten daaraan gehecht. · 

Correspondenties of 1nededeelingen aan een courant knn
nen niet als boekpost, n'laar moeten als brievenpost verzon~ 
den worden. 

Circnlaires, enzoovoorts, mogen voorzien zijn van de hand
teekening, beroep en woonplaats van den zender en datum 
in geschrift. 

Een boek mag eene geschreven opdracht bevatten, en 
gedrnkte prijscouranten of marktberichten mogen met cijfers 
ingevuld worden. 

De omslag moet aan beide zijden open z~jn voor inspectie. 
Pakketten mogen geen grooteren omvang hebben dan 

achttien dui1n lengte, een voet breedte en een voet hoogte, en 
niet zwaarder zijn dan vijf pond Engelsch gewicht. 

Overtre<ling van 73.-Eenige voorwerpen, brieven of mededeelin.Q"en onder -vepalingen. ..._, 

Bepalingen over 
monsterpost. 

boekpost verzonden wordende, in str~id met de voorgaande 
bepalingen, zullen gechargeerd worden als brievenpost; of, 
indien de afzender bekend is, zal h~i onderhevig zijn aan 
dezelfde strafbepalingen als in artikel 70 bedoeld. 

XII.-STAAL- EN MONSTERPOST. 

74.-l\Iet deze afdeeling kunnen worden verzonden stalen 
en monsters van goederen welke geene innerlijke waarde 
hebben; de hoeveelheid van eenige stof, onder deze afdeeling 
verzonden, mag niet zoo groot zijn, dat dezelve eene wezen
l~jke verkoopbare waarde heeft. 

Monsters zonder 75.-Behalve het adres van den afzender en de geadres-
iets meer te wor- 1 h 'f f d d }' · h kk t den verzon<len. seerc e, Inogen geene gesc n ten o me e ee 1ngen 1n et pa ~e 

worden gesloten anders dan het handelsmerk, nommer en 
pr~izen der artikelen, welke moeten geschreven zijn op :·eepen 
linnen of papier, die aan de pakketten z~in vastgehecht. 

De omslag der pakketten 1noeten aan beide zijden open 
zijn voor inspectie. 

Geene pakketten mogen grooter z~in dan achttien duim 
lengte, een voet breedte en een voet hoogte. 

Overtreding van 76.-De strafbepalingen van artikel 70 van dit hoofd-
bepalingfm. k 11 k · " 11 1 stn ~ zn en oo ~ van toepass1ng ZlJn op a e overtreners van 

voorafgaande bepalingen. 
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XIII.-P AKKETPOST. 

77.-Pakketten kunnen met de post verzonden worden Pakketten van 

van en naar alle post- of postagentskantoren in dezen Staat waar verzendbaar. 

en de Kaa pkolonie en naa.r zoodanige Staten of Kolonien als 
door den Staatspresident zal worden bepaald, en onderworpen 
aan zoodanige regulaties als de Staatspresident zal doen af-
kondigen. 

78.-De pakketten moeten open zijn voor inspectie, of Bepalingen over 

voorzien van eene verklaring, door den afzender geteekend, pakketpost. 

dat dezelven geene brieven of andere artikelen bevatten onder-
hevig aan een hooger porto dan dat der pakketpost. 

79.-Geene artikelen van ontplofbaren, gevaarlijken, or Verzending van 

vernielenden aard, of die schade kunnen veroorzaken aan ~~~~~~l:~~ywe,.rpen 
brieven, pakketten, couranten, of personen, zullen met de post 
mogen vervoerd worden, en de overtreders zullen naar gelang 
van omstandigheden kunnen gestraft worden met eene geld-
boete of gevangenisstraf met of zonder harden arbeid, of met 
geldboete en gevangenisstraf of beide. 

XIV.-POSTWISSELS. 

80.-Postwissels zullen kunnen worden uitgegeven en be- Postwissels, waar 

taald op zoodanige postkantoren in en buiten den Staat als b~~al~en. reiken en 

door den Staatspresident zal worden bepaald en bekend ge-
maakt. 

81.-De Staatspresident heeft de macht regulaties nit te Reg.ulaties over 

d . d f .. . b kk" postw1ssels. vaar rgen, te veran eren o te wuzrgen met etre rng tot 
·de administratie van het postwissel-systeem, te bepalen welke 
.ambtenaren postwissels in dienst kunnen verzenden, en de 
-<:.ommissie te regelen voor de uitgifte van postwissels, onder-
.worpen aan de goedkeuring van den volksraad. 

XV. -TARIEF. 

82.-Het tarief voor postgeld op brieven, briefkaarten, Postgeldeu hetaal· 

~couranten, boeken, pakketten, enz., wordt van tijd tot tijd baar. 

geregeld en vastgesteld bij besluit van den V olksraad en 
door den Staatspresident bij proclamatie tot algemeen naricht 
afgekondigd. 

HOOFDSTUK LX. 

OVER DE TELEGRAAFLIJNEN. 
1.-Elke telegraafliin reeds opo-ericht of te worden opo·e- Telegraafl~iu on-

. u . • b . ' . b derworpen nan 
rrcht, zal onderworpen ZlJn aan de hrernavolgende bepahngen. volgende hepalin-

2.-De Staatspresident, met advies en consent van den ge1

~itaatspresi(tent 
uitvoerenden raad zal bevoeo-d ziin aan private personen of aan kan toestemming 

' b u. . verleonen tot daar-
naamlooze vennootschappen toestemmrng te verleenen tot het stellen van tele-

d ll t l fl .. d d · d graaf lijn door llriaarste en van e egraa ~Jnen, on er zoo anrge voorwaar en vatepersonen,onz. 

als hij zal goed vinden, behoudens bekrachtiging door den 
·Volksraad; en om de oprichting en onderhoud van zulke tele-
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graaflijnen gemakkelijk te maken, zal de Staatspresident, met 
advies en consent van den uityoerenden raad, zoodanige pri
vate personen of vennootschappen kunnen machtigen de palen 
daartoe op te richten en te onderhouden, op de verschillende 
plaatsen waar die worden vereischt, even als of zulk een 
telegraaflijn door het gouvernement van dezen Staat werd 
opgericht of onderhouden. 

Hoogte .. der _lijn 3.-Waar. het noodig mocht zijx: dat eenige telegraaflijn 

392 TELEGRAAFLIJNEN. 

:~nv~~-;~~~ermg publieke of pn:vate wegen moet kru1sen, zal de dr_aad of lijn 
minstens veertlen voet boven den· weg moeten z~n, terwijl 
wanneer de gemelde lijn langs eenen publieken of privaten 
weg moet loopen, de palen minstens tachtig voet van het 
midden van den weg moeten verwijderd zijn, en zal de lijn 
minstens twaalf voet boven den grond moeten wezen. Ret 
vrije gebruik van eenigen weg zal door het daarstellen van 
eene telegraaflijn niet mogen worden verhinderd. In geval 
eenige telegraaflijn als voormeld over private landerijen moet 
gaan, zal dezelve niet lager dan tien voet van den grond 
mogen wezen, en altijd op zoodanige wijze worden geplaatst, 
dat de eigenaar van den grond in het vrije gebruik daarvan 
niet worde gehinderd. Zoude de eigenaar van den grond ver
langen dat op sommige plaatsen de lijn veertien voet boven 
den grond moet zijn, of dat eenig zaailand, tuin, huis, of 
kraal 1noet vermeden worden, zal daaraan moeten gevolg 
gegeven worden, indien de landdrost van het district, waarin 
de grond gelegen is, zulks noodzakelijk oordeelt, aan wien 
aileen de beslissing daaromtrent wordt opgedragen, na partijen 
te hebben gehoord. 

Tariefi voorkeur 4.-Het tarief voor telegrafische berichten zal door den 
van !Jerwhten van Staatspresident met ad vies en consent van den uitvoerenden pubhek belang. ' 

raad, worden vastgesteld-en indien noodig van tijd tot tijd 
worden gewijzigd-en dit zal door den gouvernements-secretaris 
in de Gouvernements-Courant behoorlijk worden gepubliceerd. 
Van dit tarief zal niet mogen worden afgeweken; en alle 
telegrafische berichten zullen zonder uitstel, gunst of aanzien 
van personen geregeld worden verzonden. Telegrafische be
richten betrekkelijk het welzijn van den Staat of aangrenzende 
kolonien, het arresteren van misdadigers, de ontdekking of het 
beletten van misdaden, of met de administratie van justitie 
verbonden, gezonden door gouvernements-ambtenaren, znllen 
nochthans de voorkeur van verzending hebben boven alle 
anderen. 

Telauge berichten 5.-Niemand zal worden toegelaten telegrafische berichten 
wanneer niet toe- t d a· b d l' d t l fi l .. gelaten. e zen en 1e ter eoor ee 1ng van en e egra st te ang ZlJll, 

en daardoor de spoedige overzending van andere telegrafische 
'loerichten zouden verhinderen. 

s.tra~. voor ~ekflre 6.-Het beschadigen van de telegraafdraad, palen, of van 
misdriJVen betref- · k f k · d , · b d l t fende telegraaf- een1ge wer ~en o wer tu1gen aarmeQe 1n ver an , 1e ver-
l~jnen. storen, verhinderen, of beletten van het vrije gebruik van de 
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lijn of van eenige werken of werktuigen tot de telegraafiijn 
behoorende, het vasthechten van eenige draad of afleider aan 
de telegrafische lijn, of eenig deel daartoe behoorende, zonder 
toestemming van den ambtenaar aan wien het bestuur or 
toezicht van den electrischen telegraaf is opgedragen, het ver
hinderen van de oprichting van eenige telegraaflijn, of de 
onderhouding daarvan of eenig deel daarvan, elke dier hande
lingen zal, wanneer zulks met opzet geschiedt, een misdaad 
zijn gelijk het hierbij verklaard wordt eene misdaad te zijn; 
en zal kunnen worden gestraft met eene boete niet lager dan 
vijf pond sterling, en niet te boven gaande een honderd pond 
sterling, of wel met gevangenisstraf, met of zonder harden 
arbeid, voor eenigen tijd niet te boven gaande drie maanden, 
of tot gevangenisstraf en boete beide, alles onverminderd de 
01viele actie die door den eigenaar of eigenaars der gemelde 
telegraaflijn tegen den misdadiger kan worden ingesteld, tot 
goedmaking der schade door hem aangericht. 

7.-Een ieder, die de misdaad of misdaden, in het vorige Arrest van mis

artikel vermeld, ziet bedrijven, kan en wordt hierbij gelast ~k<}ffeers de~en tcl~: 
den misdadiger te apprehendeeren, zonder lastbrief daartoe graatlijnen. 

noodig te hebben, en zal zoodanigen misdadiger overleveren 
aan eenigen veldcornet, constabel, vrederechter, of landdrost 
om in de gevangenis te worden geplaa tst ten einde volgens 
wet te worden behandeld. 

8.-Ingeval iemand door zorgeloosheid of nalatigheid eenig Vergoeding van 

d l f h d d t 1 • fl" 1 d k schade berokkend na ee o sc a e a an e e egr a a un, pa en, an ere wer en a an telegraaf. 

of werktuigen daartoe behoorende mocht toebrengen, zal de 
landdrost van het district waar dit nadeel of die schade is 
berokkend, op de klachte van den telegrafist of van dengene 
die met het toezicht van de telegraaflijn is belast, den be-
klaagde voor zich doen verschijnen bij dagvaarding, en na 
beide · partijen te hebben gehoord of bij niet verschijning van 
den beklaagde, de zaak onderzoeken, en zulke schadevergoe-
ding bij vonnis of bij provisioneel vonnis toekennen als hem. 
billijk zal toeschijnen (in ieder geval geene zeven-en-dertig 
pond tien shillings sterling te boven gaande ), en in geval van 
weigering of nalatigheid om de som aanstonds te betalen of 
daarvoor ten genoegen van den landdrost securiteit te geven, 
zal de landdrost zoodanig persoon vonnissen tot gevangenis-
straf met of zonder harden arbeid voor ·een tijdvak niet te 
boven gaande eene maand. Onverminderd de bevoegdheid van 
den telegrafist of van den ambtenaar met het toezicht van 
den telegraaflijn belast om bij de civiele actie voor het gerechts-
hof van landdrost en heemraden, het rondgaand gerechts-
hof, of het Hoog Gerechtshof schadevergoeding te eischen 
in geval hij rnocht vermeenen dat meer dan gemelde zeven-
en-dertig pond en tien shillings sterling schade was toege-
bracht. z 
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Ingfang tot tele- 9.-W anneer iemand zonder verlof eenig gedeelte van het 
graa kantoor zon- · · b 
der verlof ver- telegraafkantoor, n1et voor het pubhek estemd, mocht binnen 
boden, enz. kmnen en weigeren hetzelve te verlaten, wanneer daartoe ver: 

zocht door den persoon onder wiens opzicht hetzelve op dat 
oogenblik was, of eenigen ambtenaar of dienstbode zal beletten 
of verhinderen in de uitoefening van zijne of hare plichten zal 
hij of zij b\j overtuiging onderworpen zijn aan eene boete 'niet 
te boven gaande tien pond sterling, of aan gevangenisstraf voor 
eenigen tijd, niet te boven gaande drie maanden, of wel tot 
boete en gevangenisstraf beide. 

s.trafvoor ol!e~ba- 10.-Eenig persoon, werkzaam op eenig telegraafkantoor 
ring verniehng h . . l b l t f l a· tb d a· b d . l""k f enz.; van berichten' etzl.J a s earn ) e o a s 1ens o e, 1e e nege U o met 
door telegrafisten. opzet eenige boodscha p door h_em ter overzending of aflevering 

Strafvoor valsche 
berichten. 

ontvangen mocht verbergen, vernietigen, veranderen, ofnalaten 
te verzenden of te bezorgen, of die, zonder dat hij een getuige 
in een gerechtshof is, den inhoud mocht openbaren van eenige 
boodschap of bericht ontvangen of te verzenden, zonder toe
stemming van den verzender of ontvanger van zoodanige 
boodschap of bericht, zal bij overtuiging kunnen gestraft 
worden met eene boete niet te boven gaande een honderd 
pond sterling, of met gevangenisstraf met of zonder harden 
arbied voor een tijdvak niet te boven gaande zes maanden of 
wel met boete en gevangenisstraf beide. 

11.-Iemand die bedriegelijk pf met boos opzet eenige 
boodschap ofbericht zal verzenden of doen verzenden, hetwelk 
hij weet valsch te zijn, zal b~j overtuiging gestraft kunnen 
worden met een boete niet te boven gaande een honderd pond 
sterlin:g, of met gevangen.isstraf met of zonder harden arbied 
voor een tijdvak niet te boven gaande zes maanden, of met 
beide boete en gevangenisstraf. 

Vervolgi~g van 12.-De ambtenaar belast met het toezicht van de tele-
overtredingen fl" f . d h h · d f 
clezer bepalingen. graa un, 0 eenlg persoon oor em gemac tlg ' 0 ten 

zijnen behoeve handelende, zal bevoegd zijn eenigen overtreder 
der bepalingen van dit hoofdstuk voor het gerechtshof van 
landdrost of van landdrost ·en heemraden te vervolgen door 
den publieken aanklager, met dezen verstande nochtans, dat 
waar overtredingen van groven aard, boven de jurisdictie 
van het gerechtshof van landdrost en heemraden bedreven 
\1\rorden, de prosecutie op de gewone wijze zal worden be
handeld. De helft der betaalde boete zal in de publieke 
sc:hatkist worden gestort, en de andere helft aan den aan
brenger, geen telegraaf beambte zijnde, worden afgegeven. 

Uitleg van 't 13.-Door telegraaflijn wordt verstaan eenig middel ge-
woord "telegraaf" } "k b · b d h b · h k · sc n ·t tot over reng1ng van oo sc appen, enc ten, tee enen, 

of seinen hetzij door electriciteit, magnetisme, electromagnetisme 
als anderszins. 
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HOOFDSTUK LXI. 

OVER DEN VERHUUR VAN GOUVERNEMENTS
GRONDEN. 

1.-Alle goU:vernementsgronden zullen onder de volgende Voorwaardenvan 

voorwaarden worden verhuurd :- verhuur. 

(A). De huurtijd zal zijn voor vijf of voor tien jaren A. Huurt~jd. 
naar keuze van den huurder, die zich daaromtrent 
bij het aangaan van het contract moet verklaren. 

(B). De huurprijs wordt geregeld door publieke com- 11. Huurprijs. 

petitie, en moet jaarlijks vooruit worden betaald 
ten kantore van den landdrost van het district 
waar de verhuurde plaats gelegen is. 

(c). De huurder is verplicht, behalve de huurpenningen, c. ~ecognitie
jaarlijks de recognitie-penningen op het door hem pennmgen. 

gehuurde onroerend goed te betalen voor zoo lang 
als de huur duurt. 

{n). De huurder moet het gehuurde als een goed huisvader n. Behoorlijke 

gebruiken; mag geene boomen of bosschen kappen, zorg. 

dan alleen voor eigen gebruik, of voor verbetering 
der gehuurde plaats, en mag in geen geval hout 
verkoopen, wegschenken of verruilen. 

(E). De huurder zal zijn gehuurde niet a,a,n anderen E.Geenovermaken 

h f d h d k van huur ofkwijt-
mogen ver uren o e uur aan an eren overma en schelcling voor 

zonder toestemming van het gouvernement, ook misgewas. 

zal hij niet gerechtigd zijn eenige vermindering of 
kwijtschelding van huurpenningen te vorderen ten 
gevolge van misgewas, of van voorziene of onvoor-
ziene toevallen of gebeurtenissen. 

{F). De gebouwen, dammen, kralen, landmuren of eenige }<'. Verbeteringen. 

andere verbeteringen, welke door den huurder ge-
durende den huurt\jd mochten worden opgericht 
of gemaakt op zijn gehnurde, znllen bij het eindigen 
der huur, door verloop van tijd of door ontbinding 
door de schuld van den huurder, het eigendom 
zijn van het gouvernement, dat niet verplicht zal 
zijn daarvoor eenige vergoeding aan den huurder 
te geven. 

I G). De huurder zal het recht niet hebben om eenirre G. Gebouwen enz. \ ' f · b in or(ler te houden. 
gebonwen, dammen, kralen, landmnren o een1ge 
andere verbeteringen, welke op de plaats zijn ge-
maakt of aangebracht op eenigerlei wijze te ver-
nielen of te beschadigen, maar integendeel verplicht 
zijn die behoorlijk te onderhouden en in goed orde, 
b\j het eindigen der huur, aan het gouvernement 
af te leveren. 

'H). Het rrouvernement van den Oran1'evriistaat zal ten rr. Verkoop van 
\ t;; · u 't verhv.urde. Com~ 

alle tude het recht hebben het verhuurde onroerende pensatie. -

goed, hetzij nit de hand hetz\j publiek te verkoopen. 
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(I). 

(K). 

(L). 

(M). 
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De huurder zal echter de voorkeur hebben het ge
huurde te koopen, tegen denzelfden prijs en op 
dezelfde voorwaarden, die het gouvernement met 
anderen kan bedingen. Ook zal de huurder in het 
bezit van het verhuurde blijven tot dat de granen 
en vrnchten kunnen geoogst zijn, welke op de 
landerijen door hem gezaaid z~jn of in den tuin 
gezaaid of geplant zijn voor den dag der verkooping. 
Bovendien zullen de huurpenningen welke vooruit 
betaald zijn over het loopende huurjaar, naar even
redigheid worden gerestitueerd. Zoodanige verkoop 
geschiedt of onderworpen aan het bestaande huur
contract of ter keuze van het gouvernement zal 
voor door den huurder aangebrachte verbeteringen 
hem compensatieworden betaaldin verhoudingtot de 
nog te verloopen huurjaren, en te worden bepaald 
en vastgesteld hij arbitrage, indien omtrent het 
bedrag, als compensatie te betalen, geschil mocht 
ontstaan. 
Indien tengevolge vanrechtsgeding het gouvernement 
van den Oranjevrijstaat, de verhuurde en gehuurde 
plaats hierboven vermeld geheel mocht verliezen, 
of indien het aan het gouvernement mocht blijkenr 
dat gemelde plaats niet bestaat of slechts gedeeltelijk 
bestaat, zal de huur daardoor geeindigd zijn, en de 
hnurder zal geen recht tot schadevergoeding tegen 
het. gouvernement hebben, wordende het hierb~j 
uitdrukkelijk bedongen, dat de huurder van die 
actie heeft afstand gedaan. 
De huurder zal verplicht zijn ten genoegen van het 
gouvernement te stellen of twee borgen in solidm11 
en als mede principale schuldenaars of anders vol
doende secnriteit, ter behoorlijke nakoming van het 
huurcontract. 
In geval van overlijden of insolventie van een der 
borgen of van beiden, zal de huurder verplicht zijn 
nienwen· borg of nieuwe borgen te stellen of anders: 
voldoende securiteit. te geven. 
Mocht de huurder de huurpenningen of recognitiepen
ningen niet op den bepaalden tijd voldoen, of eenige 
der andere voorwaarden niet nakomen, dan zal het 
gouvernmnent het recht hebben het contract als 
geei:ridigd te verklaren, of de borgen, zoo die er 
zijn, aan te spreken tot vergoeding van eenige 
schade en tot verdere nakoming van het huur
contract, of de gegeven securiteit voor de geleden 
schade executabel te doen verklaren. 
In geval van overlijden van den huurder zal zijn 
executeur de hnur kunnen opgeven, mits betalende 
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de huur drie maanden vooruit, indien die niet alreeds 
is betaald. Anders zal de huur loopen tot den be
paalden tijd. 

(N.) In geen geval zullen eenige betaalde huur of recog- N. Ge~1~e huur _of 
't' . d a· h d recognitle-pennln-nl 1epenn1ngen teruggegeven wor enaan en uur er gen teruggegeven 

of ziine borgen uitgezonderd in gevallen waar de te worden a an '-' . . ' huurder. 
huur gemnd1gd wordt buiten schuld van den huurder. 

2 -Ret o-ouvernement zal niet verplicht ziin om het . Geene verplich-
. b.. <J ' t1ng tot aanname 

hoogste bod, blJ eene publieke verhuring gedaan, aan te nemen. van hoogste bot!. 

HOOFDSTUK LXII. 

OVER HE'r 1\fiSBRUIK VAN GOUVERNElVIENTS
GEBOUWEN. 

1.-Geen kantoor, schoolgebouw, of onderwijzers_woning Misbruik van 
aan het gouvernement toebehoorende mag worden gebnukt voor gouvernementsge-

bouwen verboden. 
(A). Danspartijen; 
(B). Comediespelen door rondreizende troepen; 
(c). Vendu-verkoopingen; 
(n). Publieke eetmalen; en 
(E). Concerten en dergelijke vermakelijkheden; 

tenzij dezelve-met uitzondering van afdeeling A en B-gegeven 
of gehouden worden 1net het doel om zedelijkheid en kennis 
onder het publiek te verspreiden en te bevorderen, of om 
publieke inrichtingen, zooals kerk en school, hospitalen en 
bibliotheken te bevoordeelen, of om eer te bewijzen aan den 
Staatspresident, of eenig ander waardig persoon; mits de Staats
president of zulk ander waardig persoon tegenwoordig zij. 

2.-De respectieve landdrosten, resident vrederechters, Ambtenaren Jie 
voorzitters van schoolcommissien en hoofdonderwiizers hebben kunnen besli~sen . . '-' over toelatlng 
de macht en het wordt aan hunne d1scret1e overgelaten te daarin van ver-
b l . f d · k h 1 b d makelijkheden. es 1ssen o zoo a1uge yantoren, sc oo ge ouwen en on er-
wijzerswoningen voor zoodanige publieke vermakelijkheden 
mogen gebruikt worden; echter zal hunne beslissing op verzoek 
van belanghebbenden door den Staatspresident kunnen ter 
zijde gezet worden en zal de Staatspresident naar bevind van 
zaken handelen, wanneer het hem blijkt ten gevolge van eenige 
klachte dat zoodanige landdrost, resident vrederechter, voor-
zitter, of hoofdonderwijzer zijne discretie niet in den geest 
dezer bepalingen he eft ge bruikt. 

3.-In genoemde pnblieke gebonwen mogen in geen geval Dan.spartijen.enz., 
danspartijen, loterijen en . rinkspelen toegelaten worden. daarm verbo(len. 

4.-Eenig persoon of personen de bepalingen van dit Boete op overtre
hoofdstuk overtredende zal of zullen onderhevig zijne aan ding. 
eene geldboete van niet minder dan twee pond en tien 
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shillings sterling en niet. te boven gaande_ vijf l!o~d sterling, 
of bij gebreke van betahng aan gevangen1sstraf n1et te boven 
gaande veertien dagen. 

Jurisdictie van 5.-Het gerechtshof van den landdrost zal jurisdictie 
~:~:~;~~i~~~~· over hebben voor overtredingen der bepalingen van dit hoofdstnk. 

HOOFDSTUK LXIII. 

DE \VE"r OVER DE DOUANE-BELASTING, 
. 1.-De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van kracht van 

Samenstellmg van . . . 
Tol-Unie. af den dag d1e door den Staatspres1dent 1s bepaald geworden 

bij proclamatie in de Gou:ver1wrnents-Courant, en in zoodanige 
proclamatie zijn vermeld geworden de namen van de staten, 
kolonien of grondgebieden, die aan de Zuid-Afrikaansche tol
unie behooren, en de Staatspresident zal, van tijd tot tud' 
bij verdere proclamatie' de admissie tot zoodanige tol-unie van 
eenigen anderen staat, kolonie of grondgebied in Zuid-Afrika, 
die eene beschaafde regeering heeft van af den eersten dag 
van J anuari of J nli, zoo als het geval mocht zijn, na zoodanige 
proclamatie, kunnen verklaren. 

Mits echter dat geene staat, kolonie, of grondgebied, niet 
vermeld in de proclamatie deze wet van kracht verklarende, 
zal beschouwd worden als toegelaten tot gezegde unie dan 
tot na verloop van zes maanden van af den datum waarop 
door den Staatspresident een verzoek zal zijn ontvangen van 
zoodanigen staat, kolonie, of grondgebied vragende om eene 
verklaring van admissie tot gezegde unie. 

Bedragen van 2.-Yank .~n na den datum waarop deze bep~lingen kracht 
Donano-belasting. van wet ver ~rl)gen zullen geheven, gevorderd, gmnd, en betaald 

worden op alle goederen, waren en koopwaren geimporteerd 
of gebracht binnen dezen Staat beschreven en uiteengezet in 
schedule A hieraan gehecht, de douane-belastingen daarin 
omschreven, en alle zoodanige douane-belastingen zullen wan
neer ingevorderd gestort worden in de staatskas. 

Vrijdom van 3.-Alle _goederen, waren, en k~_opwaren, vermeld. in 
douane-belasting. schedule B h1eraan gehecht, zullen vrl) van douane-belastlng 

in dezen Staat mogen worden ingevoerd. 
Verbeurd-verkla- 4.-Indien eenige goederen aan douane-belasting onderhe-

~·ing van goederen vig binnen den Staat worden ingevoerd, alvorens daarop alle 
1ngevoerd zonder h ld" d d b 1 · b ·h l""k · b 1 f betaling der helas- verse u 1g e ouane- e astlng e oor lJ ~ 1s etaa d o verze-
tingen. kerd volgens wet, worden zulke goederen ten behoeve van den 

Staat verbeurd, met dien verstande dat zulke verbeurd-ver
klaring niet zal affecteren of opheffen eenige andere boete 
of straf door of uit kracht van deze of eenige andere tijdens 
de verbeuring bestaande wet daargesteld. 

Op welke waarde 5.-In alle gevallen waar douane-belastingen geheven 
de belasting gehe- worden op goederen volgens de waarde derzelve zal zulks o-e-
ven wordt. .. l b 

nomen worden te ZlJn de markt-waarde van de goederen ter 
plaatse waar zij door de invoerders gekocht zijn geworden. 
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6-Wanneer eenige goederen ingevoerd of in pakhuizen Rahat op doorge-
. . . voerde goederen. 

opgeslagen, na 1nvoer 1n dezen Staat zullen worden vervoerd 
naar eenigen staat, kolonie, of grondgebied niet aan de tol-
unie behoorende, zal de Staatspresident een rabat van de op 
gezegde goed te betalen douane-belastingen kunnen geven; 
mits echter dat geen zoodanig rabat zal gegeven worden dan 
nadat kennisgeving daarvan zal geschied zijn in de Gouverrne
ments-Gourrant. 

7.-Wanneer eenige goederen, ingevoerd of in pakhuizen Ge~eelte van be-

l · · d S ll d d last1ng betaulhaar opges agen na 1nvoer 1n ezen taat, zu en wor en vervoer aan Staat waar-

naar en tot verbruik in eenigen staat kolonie of grondge- heen .goed inge-
. . ' ' voerd 111 den Staat 

hied aan zoodanige tol-unle behoorende, zal aan het gouverne- vervoerd wonJt. 

ment van zoodanigen staat, kolonie of grondgebied moeten 
betaald worden drie-vierden van de douane-belastingen onder 
de tol-unie geind op gezegde goederen. 

8.-De Staatspresident, mits kennis daarvan in de Gouverne- Regulaties voor 

C.., d 1 1 · k k en overeenkonl-ments- ourrant geven e, za regu at1es ~unnen rna en en ver- sten omtrent aan-

anderen regelende het in voeren binnen het wegnemen en ver- gelegenheden he-
' treffende douane-

voeren naar en over de grenzen van den Staat, en het ver- belastingen. 

voeren door den Staat, van de goederen vermeld in de schedule11 
van deze wet, het geven van rabat van douane-belastingen, 
het daarstellen en in stand houden van en controle over 
staatsentrepots ("bonded warehouses") en het betalen aaneenigen 
staat, kolonie, of grondgebied van zijn deel van de douane-
belastingen geind door de ambtenaren van dezen Staat. 

De Staatspresident zal voorts, mits kennis gevende als 
voormeld, van tijd tot tijd zulke verdere of andere regulaties 
en bepalingen kunnen n1aken, en hij zal zulke overeenkomsten 
kunnen aangaan als hij noodig of raadzaam moge oordeelen 
ten einde de behoorlijke uitvoering van de termen en de 
bedoeling van de conventie tot daarstelling van de Zuid
Afrikaansche tol-unie te verzekeren of te bevorderen. 

9.-De Staatspresident heeft de macht om, bij proclamatie Uitsluitelijke 

f k · · · d G 0 t d St t poorten en we"'en o enn1sgev1ng 1n e mwerrnements- ouran van ezen aa voor invoer"'en 

uitgevaardigd, van tijd tot tijd aftekondigen en te bepalen doorvoer. 

plaatsen als poorten voor dezen Staat, waar of door welke, 
uitsluitend, goederen in-, door- of uitgevoerd mogen en moeten 
worden, alsmede de wegen binnen dezen Staat waarlangs 
zulke goederen naar de plaatsen hunner bestemming moeten 
worden vervoerd of genomen. Indien eenige goederen aan 
douane-belasting onderhevig in-, door- of uitgevoerd worden, 
anders dan door de als voormeld afgekondigde en bepaalde 
poorten, of op andere dan onder de voorzieningen van deze 
wet of de uit kracht daarvan vervaardigde regulatien bepaalde 
wijze, of vervoerd worden anders dan langs de als voormeld 
afgekondigde en bepaalde wegen, worden al zulke goederen 
verbeurd ten behoeve van den Staat, tezamen met de vervoer-
middelen voor in-, door- of uitvoer van zulke goederen gebezigd. 
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Verkoopvang?e- 10.-Indien eenig invoerder van goederen weigert eenige 
~:~d.o~!n~~:!Y~s~ wettig vorderbare douane-belastingen op door hem ingevoerde 
t!ng,wannee!beta- goederen te betalen zal de douane-beambte van de poort van 
hng gewe1gerd. ' . . '1 

wordt. 1nvoer van zulke goederen of een1g andere door den Staats-
president daartoe aangestelde douane-beambte het recht en de 
n1acht hebben en verplicht zijn zulke goederen te nemen en 
in secure bewaring te houden, met de vaten, kisten en andere 
omhulselen er van, en dezelve bij publieke veiling doen ver
koopen binnen eene maand na zulke weigering om te betalen, 
op zulke plaats en tijd als door zulken beambte na vier of 
meer dagen publieke kennisgeving voor dat doel 1noge wor
den bepaald, zullende gemelde goederen tegen kontant aan 
den hoogsten bieder verkocht worden, en de opbrengst zal 
aangewend worden ten eerste ter bestrijding van de op die 
goederen verschuldigde douane-belasting, voorts van de on
kosten door den verkoop veroorzaakt, en van alle andere 
kosten en onkosten dienaangaande gemaakt; en het saldo, 
indien er eenig is, zal aan den invoerder, eigenaar, of anderen 
persoon behoorlijk gemachtigd hetzelve te ontvangen, worden 
nitbetaald. 

Iubeslagneming 11.-Alle goederen in beslag genomen als onderworpen 
en verkoop vau ·· d b d kl · d ' f · d verbeurdverklaar- ZIJn e aan ver eur -very anng on er o In tennen van eze 
de goederen. bepalingen of van eenige andere of hierna van kracht wor-

dende wet of regulatie, zal onmiddelijk worden geplaatst onder 
toezicht en zorg van den douane-beambte aan het douane
kantoor naast gelegen aan de plaats waar de inbeslagneming 
plaats vond, en die beambte zal dezelve in secure bewaring 
houden en op verbeurdverklaring dier goederen zal hij dezelve 
bij publieke veiling aan den hoogsten bieder doen verkoopen, 
met dien verstande echter dat het den Staatspresident geoor
loofd zal zijn, om, instede van zulken verkoop, te gelasten dat 
zulke goederen vernietigd zullen worden of zullen worden 
aangehouden voor publieken dienst; zullende de opbrengst van 
znlke goederen bij publieke veiling verkocht bevrijd zijn van 
betaling van vendu-procentos. 

Verhaal van hoe- 12.-Alle boeten en verbeurten onder deze of eenige andere 
ten en verbeurten. t b t kk. 1 bb d 1 b 1 · · · } l we e re y1ng 1e en e op c ouane- e ast1ngen zun ver 1aa -

baar en daarvoor mag gedagvaard worden voor het Hoog 
Gerechtshof of voor het rondgaand hof van het district waar 
cle daad of het verzuim zulke boete of verbeurte ten gevolge 
hebbende zal hebben plaats gevonden. 

Kwijts.chelding 13.-Het zal den Staatspresident bo-eoorloofd ziin o1n te 
van straf, en van l t d · · f · · u f 
boete, geheel ot ge as en at een1g voerttng o d1er, en een1ge goederen o 
g e de e l t e lij k, en · b 1 · t k ht d b 1· f teruglevering van waren, In es ag genomen 111 rae van eze epa 1ngen o 
verbeurd vee, enz. van eenige latere wet op douane-belastingen, zal of zullen 

worden afgeleverd aan den eigenaar of de eigenaren daarvan, 
hetzij verbeurd-verklaring geschied is of niet, en ook om eenige 
boete uit kracht van deze bepalingen of dusdanige wet opge
legd te verminderen of kw~jt te schelden, en om eenig per-
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soon of eenige personen, onder deze bepalingen of eenige 
andere wet op douane-belasting betrekking hebbende, tot straf 
veroordeeld vrij te laten op zulke voorwaarden en termen als 
door den Staatspresident zal raadzaam geoordeeld worden. 

14 -Alle uit kracht dezer bepalingen of eenige daaronder Besteding van 
· . op hrengst van ver-

vervaardigde regulat1e verhaalde boeten en de opbrengst van beurde goederen. 

alle verbeurd-verklaarde goederen zullen worden verantwoord 
aan den thesaurier-generaal, en zullen worden verdeeld, uit-
betaald en toegekend als volgt, te we ten: na aftrek van alle 
onkosten van prosecutie, ip.dien er eenige zijn, en van de 
kosten aan den verkoop van verbeurde goederen verbonden, 
zullen van het netto-restant twee derden worden betaald en 
toekomen aan de staatkas, en het overige een derde zal ter 
dispositie worden geplaatst van den Staatspresident, ten einde 
dat door hem het geheel of eenig deel er van kan worden 
toegekend aan zulken beambte of beambten of andere personen 
als deugdelijke diensten mochten hebben verricht, hetzij door 
het geven van informatie of door dadelijke assistentie geleid 
hebbende tot het verhaal van zulke boete of verbeurte; het 
onbesteede saldo van zulk een derde deel, indien eenig, zal 
in de staatskas worden gestort. 

15.-Indien eenige douane-beambte eenige fooi, geschenk Geschenken aan 

f b l . h .. . ld d f d . a· donane- beambten o e oon1ng, etzu 1n ge , waar e o an ersZlns, uect or verboden, onder 

indirect, ontvangt van eenigen persoon-niet tot het geven strafbepaling. 

daarvan door wettig gezag geautoriseerd-voor eenig iets 
door hem gedaan of te worden gedaan, in zijne betrekking 
of werk of voor iets daarmede eenigerwijze in verband staande, 
zal zulke beambte daarvan ten genoegen van den Staatspesident 
overtuigd wordende, uit zijne betrekking worden ontslagen, 
en indien eenig persoon-niet daartoe op wettig gezag geau
toriseerd-eenige dusdanige fooi, geschenk of belooning aan 
eenigen douane-beambte zal geven, aanbieden, of beloven, zal 
zulk persoon voor elke dusdanige overtreding beboet worden 
in de som van een honderd pond sterling. 

16.-Eenige persoon die eenige bij deze of eenige latere Vervalschen van 

d f b .. . d d a· l l . zekere documen-ouane,-wet, o lJ een1ge aaron er vervaar 1gc e regu at1e, ten strafbaar. 

vereischte of voorgeschrevene pas, permit, certi:ficaat of ander 
document vervalscht, namaakt, verkeerd in vult, of onder valsche 
voorwendselen verkrijgt of poogt te verkrijgen, met oogmerk 
om te bedriegen, of om eenige der bepalingen van voormelde 
wetten of regulatien te ontduiken, of die kwaadwillig of moed-
willig eenig zulk document gebruikt of poogt te gebruiken, 
of die door valsche opga ve te doen of valsche beeedigde of 
andere verklaringen afteleggen eenige pas, permit, certi:fi-
caat of ander document verkrijgt of doet opstellen of poogt 
znlks te doen, zal voor elke overtreding gestraft worden als 
hierinlater bij artikel 19 bepaald. 

17.-Eenig persoon schuldig bevonden wordende eenig Strafhepalingvoor 

d b b · h . · · 1. h h bb. tegengaan van be-ouane- earn te 1n et u1tvoeren van ZlJn p 1c t te e en ambten. 
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aangerand, tegengegaan, gemolesteerd, belet of verhinderd, of 
eenig persoon zulken eerstgenoemden persoon hebbende bijge
staan of geholpen is onderhevig aan eene boete niet te boven 
gaande vijf honderd pond sterling, of aan gevangenisstraf 
met of zonder harden arbied voor een tijdperk niet te boven 
gaande vijf jaren. 

Be":'ijslastomtrent 18.-Indien goederen aangehouden of in beslag genomen 
ged1sputeerde be- . . . 
t~ling van belas- worden wegens n1et betahng van douane-belast1ng of wegens 
tmgen. eenig andere oorzaak, verbeuring ten gevolge hebbende, en 

indien eenig geschil zal ontstaan of die belastingen betaald 
zijn of anderszins of die goederen wettig zijn in-, door- of uit
gevoerd, zal de bewijslast aangaande feiten in geschil rusten 
op den eigenaar der goederen en in geen geval op den beambte 
die zulke goederen zal hebben aangehouden of in beslag ge
nomen. 

Algelll:eene straf- 19.-Eenig persoon, die eenig artikel van dit hoofdstnk 
~~fr~r~1c{i;fge1~.0 or voor de overtreding waarvan geene bijzondere strafbepaling 

is daargesteld of eenige regulatie of de bepalingen van eenige 
kennisgeving of proclamatie gemaakt en gepubliceerd in ter
men van deze bepalingen overtreedt, zal onderhevig zijn aan 
eene boete niet te boven gaande drie honderd pond sterling, 
en bij gebreke van betaling tot gevangenisstraf, met of zon
der harden arbeid voor eenigen tijd geen twaalf maanden 
te boven gaande; of aan beide zoodanige boete en gevangenis
straf; en alle goederen ingevoerd of vervoerd in strijd met 
zoodanige regulatien, en alle voertuigen en dieren gebruikt 
in het invoeren of vervoeren van zoodanige goederen worden 
ten behoeve van het gouvernement verbeurd. 

Rabat op suiker. 20.-Een rabat van invoerrechten zal mogen gegeven wor-
den aan gebruikers van suiker bij de groote maat tot het 
maken van confituren, confijten en suikergebak onder zooda
nige regulaties als zal worden voorgeschreven door den Staats
president, mits dat geene gebouwen waarin men bier bronwt 
of spiritus stookt zullen worden gelicentieerd voor het maken 
van confituren, confijten en suikergebak. 

SCHEDULE A. 
Schedule A.-Be- Ale en Bier per imperiaal gallon £0 

dragen van belas- ' . . . ; · · 
tin g. Land bon wwerktu1gen ( tntgezonderd kafferschoffels 

1 3 

en pikken) per £100 10 0 0 
Assen, bussen, veeren en lampen voor karren, rij-

tuigen en andere voertuigen op wielen per 
£100 10 0 0 

Spek en ham, per lb. 0 0 2 
Zakken voor meel, graan, kool en wol, per £100 ... 5 0 0 
Kralen, per lb. 0 0 2 
Boter, per lb. 0 0 3 
Kaarsen, per lb. 0 0 2! 
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Rijtuigen, karren, wagens en andere voertuigen 
op wielen, insluitende kruiwagens, per 

403 

£100 ... £20 0 0 
Cement, per 400 lb. 0 2 0 
Kaas, per lb. 0 0 3 
Chicory, per 100 lb. 0 16 8 
Cider, per imperiale gallon 0 1 0 
Steenkool, coke en patent brandstof, per ton 0 2 0 
Cocoa en chocolade, per 100 lb. 0 16 8 
Koffij, per 100 lb. 0 12 6 
Suikergoed: jam, gelei, vruchten op bottels en in 

blikken en bereide zoetigheden niet met 
artsenijen vermengd, of behoorlijk als apo
thekerswaren geclassificeerd, maar inslui
tende suikergebak van aile soorten en 
andere artikelen waarmede suiker groote-
lijks is gemengd voor inmaak-doeleinden, 
per 100 lb. 

Kurlcen en sponnen, per £100 
Koorn en graan van allerlei soort, per 100 lb .... 
Dynamiet, per lb. · 
Dadels, per lb. . .. 
Visch, ingemaakt of geperst, in potten, bottels, 

blikken of hout, per lb. 
Gedroogde vruchten, per lb. 
Meel, fijn of grof, van tarwe, per 100 lb. 
Gember, drooge, chow-chow en ander soortgelijke 

confijten, per lb. 
Buskruit per lb. 
Geweren en geweer-loopen, per loop ... 
Hop, per £100 
IJ zer, staaf-, bout- en roeden, per £100 
Reuzel, per 100 lb. 
Marmer, per £100 
Lucifers, te we ten :-Houten in doozen of andere 

pakjes, niet meer dan 100 lucifers bevat
tende, per gros 

" 

" 

Houten in doozen of andere pakjes, meer 
dan 100 en niet meer dan 200 lucifers 
bevattende, per gros 
was vestas en fusees in doozen of andere 
pakjes, tot 50 vestas of fusees bevattende, 
per gros 

, in doozen of andere pakjes tot 100 vestas 

" 

of fusees bevattende per gros 
(En tegen dezelfde verhouding voor iedere 
50 vestas of fusees meer). 

Vleesch, gezouten en ingemaakt, in blikken, kisten 
of anderszins, per lb. 

0 16 8 
10 0 0 

0 2 0 
0 0 3 
0 0 2· 

0 0 2 
0 0 2 
0 5 0 

0 0 3 
0 0 6 
1 0 0 

10 0 0 
10 0 0 
0 12 6 

10 0 0 

0 2 0 

0 4 0 

0 2 0 

0 4 0 

0 0 2 
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JYietaal, compositie en bladijzer, per £100 
JYI uilezels, ieder ... 

... £10 0 0 
1 0 0 

0 lien van alle soorten, andere dan chemische, reU:k 
en geparfumeerde, per imperiale gallon ... 

Olie, chemische, reuk en geparfumeerde per £100 
Paddie, in Natal bekend als koelierijst, per'100 lb. 
Pistolen of pistool-loopen, ieder 
Pikken en schoffels (kaffersch), ieder ... 
Atjar en sausen, per lb. 
Rijst, per 100 lb. 
Harpuis, per £100 
Zout, rots, per ton 
Zout, alle andere soorten, per ton 
Zeep, ordinaire, bruine, blauwe, gele of gespik

kelde per 100 lb. . .. 
Soda, bijtende, per £100 ... 
Geestrijke dranken van alle soorten, de sterkte

proefvan Syke's hydrometer niet te boven 
gaande, enzoovoort, naar evenredigheid 
voor meerdere sterkte, per. imperiale gall. 

Geestrijke dranken (zoetgemaakt of geparfumeerd), 
likeuren en cordials, per imperiale gallon 

Suiker van alle soorten (insluitende melasse en 
· konkreet), per 100 lb. 

Duigen, per £100 
rralk, per 100 lb. 
Tamarinde, per lb. 
Thee, per lb. -, 
Blikijzer, namelijk: platen of bladen, per £100 ... 
Tabak, niet verwerkt, per lb. 
Tabak, verwerkt, anders dan cigaren of snuifper lb. 
Cigaren, per lb. .. . .. . ... 

en voor iedere £100 waarde 
Cigaretten, per gros 
Snuif, per lb. 
Curcumawortel (borrie), per lb. 
Terpentijn, per gallon 
Vernis, per gallon 
Groen ten, ingemaakt of geperst, in· potten, bottels, 

· blikken of hout, per lb. . . . . .. 
Azijn, per gallon 
Wijn, in bottels, elk van niet meerderen inhoud 

dan 6 op de imperiale gallon, per dozijn 
bottels ... ... ... ... 

Wijn, in bottels, elk van niet meerderen inhoud 
dan 12 op de imperiale gallon, per 12 
bottels ... 

Wijn, in andere bottels, of in vaten, per imperiale 
gallon 

0 1 0 
15 0 0 
0 1 6 
0 5 0 
0 0 6 
0 0 2 
0 3 6 

10 0 0 
0 2 0 
0 5 0 

0 4 2 
10 0 0 

0 10 6 

0 10 6 

0 6 3 
5 0 0 
0 4 2 
0 0 2 
0 0 8 
5 0 0 

.o 1 0 
0 2 0 
0 4 0 

10 0 0 
0 2 0 
0 4 0 
0 0 3 
0 1 0 
0 1 0 

0 0 2 
0 0 6 

0 12 0 

0 

0 

6 0 

6 0 
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Hout, onbewerkt, behalve kajaten hout, per kubieke 
voet £0 0 2 

Hout, behalve kajaten hout, geschaafd of gegroefd 
per kubieke voet .. . .. . . .. 

Kajaten hout, per kubieke voet 
0 0 3 
0 0 4 

Goederen hierboven niet opgenoemd of omschre
ven noch op andere wijze met inkomende 
rechten belast, en waarvan de invoer of 
het gebruik niet verboden is in de eene 
of in de andere Kolonie of Staat voor
noemd per £100 12 0 0 

SCHEDULE B. 
VRIJ. 

Alle ruwe producten van Zuid-Afrika, overland ingevoerd. §chedule B.

Aile goederen gekweekt, geproduceerd of gefabriceerd, Vr:gdommen. 

binnen gezegde Kolonie of Staat, overland ingevoerd, uit-
gezonderd meel gefabriceerd van andere dan Zuid-Afrikaansche 
tarwe. 

Alle artikelen van 1nilitaire, marine, of vrijwilligers uni
formen of uitrustingen ingevoerd ten gebruike van H. M. 
Im.periale of Koloniale krijgsmacht of van de krijgsmacht van 
gezegde Kolonie of Staat. 

Dim·en, levende (uitgezonderd 1nuilezels). 
Ankers _ en anker kettingen voor scheepsgtll bruik. 
Been. 
Bottels van gewoon glas, ingevoerd vol wijn, bier of andere 

vloeistof, onderhevig aan inkomende rechten. 
Boeken, gedrukt, geen buitenlandsche m1drukken zijnde 

van werken onder Britsch of Zuid-Afrikaansch kopierecht. 
Ongemunt edel metaal of munt. 
Rijtuigen, karren, wagens of andere voertuigen op wie len 

1n Zuid-Afrika gemaakt, overland ingevoerd. 
Katoen in ruwen staat. 
Diamanten of andere edelgesteenten, in ruwen staat. 
Struisvederen, niet uitgekamd. 
Heiningdraad, ijzeren standaards, en alle andere materialen, 

bestemd om aileen voor draadheining te worden gebezigd. 
Visch, niet speciaal belast. 
Bloem van zwa vel. 
Vruchten, groene, insluitende klappernoten. 
Guano en andere mest. 
*Haar ( namelijk angora). 
*Huiden, van ossen en koeien. 
*Hoorns, van ossen en koeien. 
*Hoorns, van wilde dieren. 
IJs. 
*Ivoor. 
* Niet verwerkt maar in ruwen staat. 
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Machinerie en bestanddeelen daarvan, namelijk, voor land
bouw-, mijn-, zaag, of fabriek-einden. 

Land- en zeekaarten. 
Materialen ten gebruike bij den aanleg van spoor- en 

tramwegen binnen de Unie; zulke materialen te zijn spoorstaven, 
dwarsleggers (sleepers), klemhaken voor spoorstaven en dwars
leggers, ijzeren dwarsbalken, ijzeren brugwerk, rioolbedekkin
gen, locomotieven, tenders, ballastwagens, goederenwagens, 
spoorwegrijtuigen, waterreservoirs voor locomotieven, draai
schijven en spoorwegsignalen. 

Materialen voor gebruik en oprichting van telegraafiijnen 
binnen de U nie. 

Papier, voor het drukken van nieuwsbladen en van boeken. 
Photografien. 
Ruw ijzer. 
Drukkers- en boekbinders-materialen. 
Proviand of andere voorraad voor de geregelde kr~jgs

macht in dienst van Hare Britsche Majesteit en van den 
gezegden Staat of Kolonie. 

Zaden, bollen of planten (tuin). 
Schapendip. · 
*V ellen-Geiten. 
* , Rob. 
* , Schapen. 
* , Wilde dieren. . 
Specimina ter verklaring van de natuurlijke historie. 
Tabak, opbrengst van Zuid-Afrika, overland ingevoerd. 
Wljn geimporteerd of uit entrepot genomen ten dienste 

van militaire officieren op voile soldij dienende in de geregelde 
land- en zeemacht van Hare Britsche Majesteit en in den ge
zegden Staat of Kolonie, en ook ten gebruike van officieren 
van Harer J\1ajesteits marine dienende aan boord van Harer 
Majesteits schepen, onderworpen evenwel aan zulke regulaties 
als gemaakt zullen worden, en mits dat, indien zoodanige 
wijnen later worden verkocht, behalve ten gebruike of ver
hruike van zoodanige officieren dienende als voorzegd dezelve 
verbeurd en dientengevolge onderworpen aan beslag zullen zijn. 

*\Vol, namelijk, van schapen. 

HOOFDSTUK LXIV. 

OVER DE LICENTIES. 
Vroegere licentien 1.--Alle licentien welke v66r het in werkincr treden van 
gelclig enz. l b l' d't h .L'd_ t k .. 't b0l" ld' ' ( e epa 1ngen van l OO.l' S U ~ ZlJn Ul gegeven, l)Ven ge 1g 

voor den tijd waarvoor zij zijn verleend, en daarop blijven 
van toepassing alle wetsbepalingen die v66r zulk in werking 
treden hebben bestaan. 

* ~iet verwerkt maar in rnwen staat. 
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2.-Geene licentien tenzij hierin nader uitdrukkeliik anders Voor welke~ tijd .. ' '-' en wanneer hcen-
mocht ZlJU bepaald, worden. verleend voor langer of voor korter ti~s worden uitge· 
tijd dan tot en met den laatsten December van het jaar waar-reikt. 
voor de uitreiking geschiedt, zullende voor alle licentien betaald 
1noeten worden van af het begin van het kwartaal waarin 
zij worden uitgenomen. Alle licentien van twintig pond sterling 
p~r jaar en daarboven zullen per kwartaal uitgenomen en 
hetaald kunnen worden. 

3.-H.et bedrag, voor de licentien verschuldigd wordt be- Betda_libngdvan 
.. d · 'k' b k d evenre 1g e rag taald blJ e tutrm 1ng en ere ~en van den aanvang van het voor kwartaal. 

kwartaal waarin de nitreiking geschiedt, naar evenredigheid 
der som voor de jaarlijksche licentie bepaald; en moeten daarna, 
voor zooveel betreft doctoren, apothekers, advocaten, procurenrs, 
notarissen, agenten, landmeters, enzoovoorts, bij den aanvang 
van elk volgend jaar vernieuwd worden, voor zodang de 
genoemde personen hunne professien of beroepen blijven 
uitoefenen. 

4.-De landdrosten zijn belast met het teekenen en de . Lice~ltien,_ door 
· 'k' d l' · · d · . l h .. w1en n1tgere1kt. 1ntre1 ~1ng er went1en, met tutzon enng der spema e uweluks-

licentien, welke door den Staatspresident en door den gou
vernements-secretaris worden geteekend, en door den landdrost 
uitgereikt na met de daarop vereischte zegels te zijn belegd.* 

5.-Alle handelslicenties, die voor een jaar zijn uitge- . Ove.rmaken van 
ll b

.. d k d • hcentws. 
110men, zu en lJ en ossement ?unnen wor en overgemaakt, 
behalve die waarvoor borgtocht is gesteld, of waarin speciale 
wetten hebben voorzien, of voor de toekomst zullen voorzien. 

6.-Het zal aan houders van licentien voor negotie-hande- Rondgaande 
l .. · d f · .. · Handelaars verboaar met ruttugen, te paar 0 te voet, nlet vrustaan op ge- den or, dorpen te 
vestigde en door het gouvernement erkende dorpen te ver- hande en. 
koopen en te verhandelen, op straffe van het verlies hunner 
licentie en eene bo~te van niet meer dan tien pond sterling, 
door het gerechtshof van den landdrost te worden opgelegd 
en summier op hunne goederen te worden verhaald. 

7.-De landdrosten houden een register van alle licentien Register en lijst 
d h · 'k " l' h h · 1 · d van licentien. oor en u1tgere1 ?t, en zun verp 1c t na et mnc e van 1e ere 
maand in de Gouvernement:;-Co1u·ant eene l~jst te publiceeren, 
-bevattende de namen der personen aan wie, en het doel en 
den tijd waarvoor, zoodanige licentien zijn verleend, benevens 
den datum van uitreiking. 

8.-Eene alphabetische liist van alle licentien vermeldende Aanplal~king en 
• • • tJ • verzen<ilng van 

voor welk mnde tutgermkt over elk afgeloopen .Jaar za1 worden alpha_betis~he Iijst 
l kt . l 1 dd tk t d 1" t 1 . d van hcentwn. aangep a ? aan 1ec er an ros ?an oor, en eze ~JS za 1e er 

jaar wordengewijzigd,en eene kopie daarvan worden ingezonden 
aan den auditeur-generaa1, zoodat 1aatstgenoemde ambtenaar 
contro1e op de beta1ing van 1icentie za1 kunnen uitoefenen. 

* Betreffende huwelijkslicentien zie Artikels 6 en 7 van Hoofd. XC (De Huwe
lijkswet.) 
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~trafvooruit?efe- 9.-Eenig persoon een beroep of professie uitoefenende 
n1ng, zonder hcen- d f d l' t" b k t h bb lk tie, van beroep ot zon er voora e wen 1e e omen e e en, we e voor dat 
professie. beroep of die professie hierbij is vastgesteld kan, indien voor 

het hof van den landdrost aangeklaagd en overtuigd, gestraft 
worden met eene boete niet te boven gaande het drievoudig 
bedrag der licentie en de proceskosten, of bij wanbetaling 
met gevangenisstraf van een tot drie maanden met of zonder 
harden arbeid. De helft der boete wordt den aangever uit
betaald, mits hij binnen acht- en veertig uren na de betaling 
daarvan daarom bij den landdrost aanvrage doe. 

Binnen welken 10.-Alle licentien bij de wet bepaald moeten worden 
tijd licenties J?oe- uitgenomen binnen acht dagen na den aanvang van het jaar of ten worden u1tge- · · · d · 
nomen. het kwartaal waarvoor d1e hcentles moeten wor en vern1euwd. 

Afzonderlijke 11.-Waar verlangd wordt om een hotel, kantien, biljart-
licentie~ voor ~f- tafel als anderszins op een en hetzelfde erf te houden zal zonderluke bez1g- ' . .. ' .. ' 
h_eden, enz., ver- men verphcht Z1Jn om voor elk der bedr1Jven te worden uit-
eischt. geoefend, eene licentie uit te nemen, zooals bij de wet is bepaald. 

Landdrosten 12.-Van iedere soortvan licentie-vorn1enzendt de auditeur-
voorz!en t~ worden generaal delanddrosten een aantal behoorliik in drukgenommerd. met hcent1e-vorm. . !J • 

Bedrag der ver- 13.-Het bedrag der versch1llende hcent1es wordt bepaald 
8?hillende licen-te zijn overeenkomstig de schedule gevoegd bij dit hoofdstuk. 
t~~~rvolging voor 14.-De landdrostklerken zijn verplicht alle overtredingen 
overtrading. van de bepalingen van dit hoofdstuk te vervolgen voor het 

Schedule. 

landdrosthof van het district waarin de overtreder woonachtig 
is, of de overtreding heeft plaats gehad. 

SCHEDULE. 
Ret bedrag der verschillende licenties wordt bepaald als volgt: 

Voor eene licentie tot verkoop van wijn, geestrijke en 
mout-dranken bij de kleine maat, in steden of 
dorpen, hetzij erkend of als zoodanig uit-
gelegd* ... £75 0 0 

Idem, bij de groote maat .. . 50 0 0 
Voor eene licentie tot verkoop aileen van gember-, 

hop-, en jopen-bier, bij. de kleine maat .. . 1 0 0 
Voor een licentie tot het verkoopen van mout bier, 

door den persoon zelven gebrouwd, bij de 
kleine maat · 5 0 0 

V oor eene licentie tot het houden van eene publieke 
biljaarttafel 15 0 0 

V oor eene licentie tot het houden van een publieke 
bagatelletafe.l 5 0 0 

Voor eene licentie tot het verkoopen van negotie 
en algmneene handelswaren, voor elke winkel 
of plaats van bezigheid . . . 20 0 0 

Voor eene licentie tot het verkoopen van kruide-
niers- en smeerwaren aileen, voor elke winkel 
of plaats van bezigheid ... 10 0 0 

* Over de uitreiking van licentien voor den drankhandel, zie Arts.l tot en 
met 10 van Hoofdstuk CVIII (Over den Drankhandel.) 
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Voor eene licentie tot verkoop van schietkruit of 
dynamiet of van heiden, voor elke winkel 
of plaats van bezigheid ... 

Voor eene licentievoor het handelen ingoud-,zilver-, 
enjuwelierswaren, voor elke winkel ofplaats 
van bezigheid . 00 00. • 00 00. 

V oor eene licentie als bakker, voor elke winkel of 
elk huis 

Voor eene licentie als slachter, voor elke winkel of 
elk huis ... 

Voor eene licentie tot het houden van een winkel 
van inlandsche producten aileen ... 

V oor eene licentie als rondreizende negotie-hande
laar, voor elken wagen of ander voertuig, 
voor drie maanden 

Voor eene licentie als rondreizende negotie-hande
laar te paard of te voet ... 

Voor eene licentie om vleesch langs de huizen rond 
te venten of in winkels van inlandsche 
producten te verkoopen door personen die 
geen slachters zijn ... 

V oor eene licentie tot het houden van tooneel
voorstellingen of publieke vermakelijkhe
den door buitenlandsche personen voor zes 
maanden ... 

V oor eene licentie als advocaat of procureur 
V oor eene licentie als notaris 
Voor eene licentie als geadmitteerd agent 
Voor eene licentie als vendu-afslager* 
V oor eene licentie · van geadmitteerd geneesheer, 

met recht om eene apotheek te houden. ** 
V oor eene licentie als geadmitteerd dentiste 
Voor eene licentie van geadmitteerde apotheker, 

chemist, en drogist, met recht om eene 
apotheek te houden*** 

V oor eene licentie van geadmitteerd landmeter ... 
V oor eene licentie voor een rondreizenden princi

paal, klerk, vertegenwoordiger, of agent 
van een handelshuis of handelshuizen 1n 
het buitenland gevestigd, die door mon
sters als anderszins de waren van eenen 
koopman of eene firma, wiens of wier be
zigheid niet in dezen Staat gevestigd is, 
verkoopen of te koop aanbieden, voor zes 
maanden of minder 

V oor elke bankinrichting voor een kantoor 

409 

£5 0 

10 0 

10 0 

10 0 

5 0 

4 0 

1 0 

10 0 

7 10 
20 0 
5 0 

10 0 
10 0 

20 0 
10 0 

10 0 
20 0 

10 0 
150 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

* Zie ook Artikel 1 van Hoofdstuk CVII (Over Verkoopingen bij publieko 
veiling.) 

** Zie ook Artikel 6 van Hoofdstuk XCVI (Over de Admissie van Apothekers.) 
*** Zie ook Artikel 7 van Hoofdstuk XCVI (Over de Admissie vau Apothekers.) 

A-
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V oor dito elke ander kantoor ... £75 0 0 
Voor elke assurantie-, wa.arborg,- of agentschap

. maatschappij, of executenrska1ner * 
Voor eene licentie voor agentschappen van waar

borg-maatschappijen, niet in dezen Staat 
gevestigd zijnde per jaar ... 

Voor elke speciale huwelijks-licentie 
V oor eene licentie tot het houden en voeren van 

ponten op de Oranje-, Vaal-, of Caledon-· 

50 

5 
5 

0 0 

0 0 
0 0 

.rivier** 15 0 0 
[Deze schedule zal niet van toepassing z~jn op 1nunicipale 

collegien.*** De bepalingen van deze schedule zullen niet 
van toepassing zijn op landdrosten, voor wie ingevolge hoofd
stuk CVI acten of documenten worden gepasseerd.] 

HOOFDSTUK LXV. 

OVER DE ZEGELRECHTEN. 
Zegeluitdeeling 1.-Voor de buitendistricten zullen zegels worden uitge-

voor buitendistrie- · k d 1 d · · D th · l 1 ten. rm yt op e vo gen e WlJZe :- e esauner-generaa za van 
de zegels welke op de verschillende kantoren benoodigd zijn, 
aan de respectieve landdrostklerken een genoegzaan1 aantal 
doen geworden, van welke zegels door die ambtenaren maande
lijks verslag zal gedaan worden aan den anditeur- generaal, 
vermeldende het getal der zegels verkocht, en de waarde, en 
tevens hoeveel van eene soort zich nog in hun bezit bevinden, 
zoodat de auditeur-generaal van den thesaurier-generaal, die 
van de door hem verzondene zegels behoorlijk boek houdt, de 
juistheid van dit verslag . kan vernemen, znllende door den 
landdrost van het district maandelijks bij het verslag .een certi
ficaat gevoegd worden om de juistheid van het aantal zegels 
door den uitdeeler beweerd als nog in zijn bezit te bevestigen. 

Maandelijksch 2.-De thesaurier-generaal zal maandelijks aan den audi-
verslag van zegels 1 1 · d 11 h · d vanThesaurier- teur-generaa een vers ag 1nzen en van a e door em 111 e 
Generaal. verloopene maand ontvangene en verzondene zegels, en van het 

. restant nog in zijn bezit . 
. vervaardigen van 3 -Zegels welke moeten inO'edrukt worden zullen op het 
1 n gedrukte zegels. · · 5 · 

kantoor van den thesaurier-generaal, in tegenwoordigheid eener 
commissie van drie leden, daartoe door den Staatspresident 
te benoemen worden ingedrukt. 

Zegel-uitdeeling 4.-De thesaurier-generaal levert aan zulken anderen te 
voorBloemfontein. Bl f · · d b 1 d S 'd oem ontmn gevest1g en am tenaar as e 1taatspresl ent 

ten eenigen tijde voor de betrekking van zegeluitdeeler voor 
het district Bloemfontein het meest geschikt moge oordeelen, 
een genoegzaam aantal zegels ter uitverkoop, van welke door 

* Voor buitenlandsche assurantie-maatschappijen zie Artikel 3 van Hoofd
stuk CIII \Regel~nde de toelating van assurantie-maatschapp\jen). 

** Z1e Art1kel 7 van Hoofdstuk LXXXIII (Over pontvervoer). 
·i<** Zie ook Artikel 8 van Hoofdstukl CVII (Over verkoopingen biJ publieke 

veiling). 
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iaatstgenoemden ambtenaar maandelijks verslag onder eede 
wordt gedaan aan den auditeur-generaal, of anderen daartoe 
te benoemen ambtenaar; welk verslag vermelden moet het 
getal en de waarde der verkochte zegels, en tevens het get~l 
en de waarde der nog onverkochte, in zijn bezit zich bevin
dende, zegels. 

5.-De ambtenaar aldus aangesteld moet als zegeluitdeeler Borgtocht van 
voor het district Bloemfontein borgtocht stellen ten genoegen Zegelu~tclee~er te . ' . . . . .. BloemfonteJn. 
van den Staatspres1dent voor de behoorluke en eerluke ver-
vulling van zijne plichten als zegeluitdeeler, welke borgtocht 
zal zijn ter waarde, en in den vorni, door den Staatspresident 
te worden bepaald. 

6.-Alle documenten welke aan zegelrecht onderhevig Holieeren van 
zijn moeten door de vereischte zegels worden belegd; en alle Zegels. 
ambtenaren, notarissen, procureurs, agenten en anderen zullen 
verplicht zijn door het zegel of de zegels te schrijven den 
aard en den datum der acte daarmede belegd, alsmede den naam 
van minstens een der personen in de acte voorkomende, zullende 
in geval zoodanige aanschrijving niet heeft plaats gehad, het 
zegel nul en van geene waarde zijn. 

7.-Alle overtredingen van de bepalingen van het gedeelte Strafbepalingen 
dezer verordenina dat betrekkina heeft op zeaels die 1noeten voor 1~iet zegelen 

b . b b van w1ssels. enz. 
geplaatst of gestempeld worden op wissels, prbmessen en bank- · 
wissels, zijn strafbaar voor het landdrosthof, 1net eene boete 
van een tot vijf pond sterling, of bij niet betaling, gevangenis-
straf niet te hoven gaande acht dagen. 

8.-Het Hoog en het rondgaand gerechtshof en de Boete voor i1lle

hoven .van landdrost en van landdrost en heemraden hebben veringb\iGerechts-hoven van docu-
cle bevoegdheid om, in geval eenig doClunent of stuk, waarvoor menten:. zon,ler . a· h £ k l h . b ld d . fhehoorluke zegels 1n 1t oo dstu . zege rec t 1s epaa oor een1g persoon o · 
partij in eenige zaak, wordt ingeleverd zonder met de vereischte 
zegels te zijn belegd, zoodanigen persoon of partij te beboeten 
met eene boete gelijkstandig aan het dubbele van het vereischte 
bedrag der zegels, en welke boete bij wijze van zegels op het 
document of stuk moet worden geplaatst alvorens hetzelve 
zal worden geadmitteerd. 

9.-De landdrostklerken zijn verplicht alle overtredingen Vervolgi11g van 
van de bepalingen van dit hoofdstuk te vervolgen voor het overtre<lingen. 
landdrosthof van het district waarin de overtreder woonachtig 
is of de overtreding heeft plaats gehad. 

10.-:flet bedrag der zegelrechten wordt bepaald te zijn Be<lrag <lel' ver-

b .. 1. } .£!d k schillen<le Y. c g e 1-overeenkOlnstig de schedule gevoegd lJ c 1t 1001, stu . rechten. 

SCHEDULE. 
DE ZEGELRECH'l'EN. 

Elke acte of document ten kantore van den regis-. 
trateur van acten voor registratie bezorgd, 
moet, behalve met de hierbij verder vastge-
stelde zegels, belegd zijn met een zegel van £0 5 0 

Regishnt.io-bm
toor. 
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Op transporten van huizen, en andere vaste eigen-
dommen gepasseerd voor den registrateur 
van acten of den landdrost, wanneer het 
hedrag niet te hoven gaat £15, een zegel van £1 2 6 

Boven £15 tot en met £25 een zegel van 1 3 0 

" 
25 

" 
50 

" 
1 5 0 

" 
50 

" 
75 

" 
1 7 0 

" 
75 

" 
150 

" 
1 13 0 

" 
150 

" 
300 

" 
2 5 0 

" 
300 

" 
400 

" 
2 11 0 

" 
400 

" 
500 

" 
3 1 0 

" 
500 

" 
700 

" 
4 1 0 

" 
700 

" 
1000 

" 
5 1 0 

" 
1000 

" 
1500 

" 
6 1 0 

" 
1500 

" 
2000 

" 
7 1 0 

" 
2000 

" 
2500 

" 
8 1 0 

Voor elke £500 of minder, hoven£2,500, een verder 
zegel van 1 0 0 

Op verhandhrieven, schepenkennissen, voor hoven-
genoemde ambtenaren gepasseerd, wanneer 
het bedrag niet te boven gaat £15, een 
zegel van ... 1 2 0 

Boven £15 tot en met £20 een zegel van 1 3 6 

" 
20 

" 
25 

" 
1 4 0 

" 
25 

" 
50 

" 
1 7 0 

" 
50 

" 
75 

" 
1 10 0 

" 
75 

" 
100 

" 
1 16 0 

" 
100 

" 
150 

" 
1 19 0 

" 
150 

" 
200 

" 
2 1 0 

" 
200 

" 
300 

" 
2 5 0 

" 
300 

" 
400 

" 
2 11 0 

" 
400 

" 
500 

" 
3 1 0 

" 
500 

" 
750 

" 
4 1 0 

" 
750 1000 

" 
5 1 0 

Voor elke £500 of minder, boven de £1,000, een 
verder zegel van 1 0 0 

Cessies van verbandbrieven (of schepenkennissen) 
wanneer het bedrag gecedeerd niet te boven 
gaat £100 0 2 0 

Voor elke volgende £100 een verder zegel van ... 0 1 0 
Op kopien van transporten, schepenkennissen, enz., 

bij den registrateur van acten verkregen, 
0 om als . origin eel te dienen 0 5 

Op elk roijement der registratie eener schepenkennis 
of andere acte ten registratie-kantore 0 3 0 

Op elk certificaat van getrouw afschrift door regi-
stra teur van act en ... 0 3 0 

Op elke generale procuratie 0 15 0 
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Op verbandbrieven of borgacten voor notarissen 
gepasseerd, op de minuten of origineel, niet 
te hoven gaande £10 

Boven £10 tot en met £20 
20 " 30 
30 " 40 
40 " 75 
75 " 150 

" 
" 
" 
" 
" 150 " 300 

" 
300 , ooo 

" 500 " 750 
Voor elke £500 of gedeelte hoven de £750, een 

verder zegel van 
Op acten van schenking onder de levenden of ter 

zake des doods, niet te hoven gaande £100 
Voor elke volgende £100 of minder, een verder 

zegel van 
Op acten van huwelijksche voorwaarden 
Op acten van kinderbewijs niet te hoven gaande£15 
Boven £15 tot en met £50 .. . 

" 50 " 100 .. . 
Voor elk £100 of minder, hoven de eerste £100, 

een verder zegel van 
Op acten van substitutie, assumptie en surrogatie, 

en op protesten van wisselbrieven, enz .... 
Op overeenkomsten en alle andere acten voor no

tarissen gepasseerd, waarvoor in dit artikel 
geene bijzondere zegels zijn vastgesteld ... 

Op elk afschrift of grosse van eenige acte voor 
eenen notaris gepasseerd 

Op elken grondbrief onder groot zegel uitgereikt 
op landcommissie-inspectie 

Op grondbrieven met gemetene kaarten, niet te 
hoven gaande oOO morgen 

Boven 500 tot en met 1,000 morgen ... 
Voor elke duizend morgen of :minder hoven de 

eerste duizend morgen, een verder zegel van 

{Op grondbrieven met kaarten, uitgereikt in de 
plaa ts van andere vernietigde overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 44 van hoofdstuk 
LVIII worden geene andere zegels gelegd 
dan vijf shillings voor registratie.] 

Op elke door den landmeter-generaal gecertificeerde 
kopie eener kaart met minder dan acht 
hoeken 

Idem met acht of meer hoeken 
Op elk door den landmeter-generaal gecertificeerde 

afschrift van eenen grond brief ... 
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£0 1 0 
0 2 0 
0 3 0 
0 4 0 
0 5 0 
0 9 0 
0 18 0 
1 10 0 
1 16 0 

0 5 0 

1 0 0 

1 0 0 
2 15 0 
0 3 0 
0 6 0 
0 10 0 

0 5 0 

0 3 0 

0 5 0 

0 2 0 

Notarieele Acten. 

Departement van 

0 
Landmeter -Gene-

2 0 raal, enz. 

1 5 0 
2 5 0 

1 5 0 

1 0 0 
1 10 0 

0 5 0 
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~:~-~~=~1il~~1~~eer~- Op elk testament of andere geschriften van dien 
aard (zoodra ter weeska1ner · ingeleverd) .. . 

Op acten van beraad of verwerping van erfenis ... . 
Op inventarissen van boedels, enz., niet te hoven 

gaande £100 . 
Voor elke volgende honderd pond of minder, een 

verder zegel van 
[W anneer ter weeskamer in eenigen boedel, tenge

volge van reeds bestaande of nog te maken 
wetten, geene inventaris ingeleverd wordt, 
doch de waarde des boedels blijkt uit in 
te leveren ko·pievendurol, zal zulke kopie be
legd moeten worden met. zegels ter waarde 
als voor inventarissen bepald.J 

Op liquidatie- rekeningen van insolvente boedels 
wanneer het netto bedrag voor distributie 
overblijvende niet te hoven gaat £100 ... 

Voor elk £100 of minder, daarboven, een verder 
zegel van 

Op liquidatie-rekeningen van alle andere boedels 
of administra tien wanneer het be drag na 
aftrek der kosten en schulden niet te boven
gaat £50 ... 

Boven £50, tot en met £100 
Boven £100, voor elke volgende £100 of minder, 

een verder zegel van 
Op acten van waarborg, door executeuren datief 

gepasseerd, en door den weesheer goed
gekeurd ... 

Op elken brief van administratie door den weesheer 
uitgereikt ... 

Op elk rapport van den weesheer aan het hof ... 
Op elke order van eenig hof voor registratie ter 

weeska1ner 
Op elk certi£caat van getrouw (waar) afschrift ... 
Op elk ander certi£caat 

[Elk docu1nent, zoodra ter weeska1ner ingeleverd 
(behalve sterfkennissen en orders van het 
hof), moeten (voor registratie derzelve) be
legd zijn met een zegel van een shilling 
hoven en behalve de zegels bij dit artikel 
bepaald,op zulk doctnnent te wordengelegd.J 

Op elke order of lastbrief ter sequestratie eens 
boedels 

Elke aanstelling van curatoren in insolvente boedels 
Op elk certi£caat of rapport van commissarissen of 

curatoren ter insolvente boedelkamer in
geleverd 

£0 10 0 
0 5 0 

0 3 0 

0 3 0 

0 2 0 

0 1 0 

0 2 0 
0 5 0 

0 5 0 

0 5 0 

0 10 0• 
0 10 0· 

0 5 0· 
0 2 0 
0 5 0· 

0 7 6 
0 5 0• 

0 2 ()l 
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Op elk gewoon rapport ( ov.er verkiezing van curator 
of ter visie legging) van rekening door mees
ter der insolvente boedel-kamer aan het hof 

Op elk buit~ngewoon rapport van ide~ 
Op elk cert1fica.at voor getrouw afschnft van stuk

ken ter 1nsolventen boedel-kamer berustende 
Op dagvaardingen voor de hoogere hoven in zaken 

van £75 tot en met £100 
In zaken boven £100 tot en met £500 

" " 500 " 1000 
, , 1000 voor elke 100 of minder 

een verder zegel van 
Op subpamas op getuigen hoogere hoven 
Op dagvaardingen in landzaken 
Op dagvaardingen waarin geen bedrag genoemd 

wordt 
Op taxatie van provisi<?neele rekeningen (hoogere 

hoven) 
Op lastbrieven ter executie (hoogere hoven) 
Op acten van secnriteit "de restituendo" (hoogere 

hoven) 
Op petitie om te appelleeren (hoogere hoven) 
Op elke kennisgeving aan registrateur in landcom

missie-zaken voor het rondgaand naar het 
Hoog Gerechtshof ... 

Op elk certificaat hetwelk zal moeten worden inge
diend van aanteekening vanappel van eenig 
hof naar het Hoog Gerechtshof 

Op elke applwatie voor arresten, injunctien, inter
dicten, enz. (hoogere hoven) ... 

Op aanstelling elke commissj tot onderzoek van 
getuigen buiten den ~taat 

Op elk certificaat van getrouw afschrift door den 
registrateur der hoogere hoven 

Op taxatie van salaris van procureurs, zegelrecht 
gelijkstaande met 4 percent op het getaxeerd 
bedrag 

bp dagvaardingen voor de lagere hoven in zaken 
tot en met £15 · 

In zaken boven £15 tot en met £37 lOs. 
, 37 lOs. tot en met £75, of waar 

geen bedrag genoemd wordt ... 
Op subpamas op getuigen voor de lagere hoven ... 
Op elk vonnis ter executie lagere hoven 
Op elke acte van securiteit, "de restituendo" idem 
Op elk certificaat van aanteekening van appel naar 

het rondgaand hof, insluitende afschriften 
van processtukken ... 

Op elke taxatie van rekening in het landdrosthof 
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£0 5' 0 
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0 2 0 
0 3 0 
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Op elke taxatie van rekening in 't landdrost en 
heemraden hof · 

Op interdicten, arresten, injunctien, enz. 
Op elk certificaat van getrouw afschrift door re

gistrateur van een lager hof 
Op liquidatie-rekeningen, in zake verkoop van vaste 

goederen in executie van een rechterlijk 
vonnis (insluitende al de tot nu toe gehevene 
leges) wanneer de op brengst van zulk vast
goed niet te boven gaat £100 ... 

Voor elke £100 of minder boven de eerste £100, 
een additioneel zegel van 

Op de volgende documenten in betrekking komende 
met gerechtshoven en openbare kantoren, 
als op 

Eene beeedigde verklaring ... 
Elke vertaling, afschrift, of ander ingeleverd docu

ment 
Handelspapieren Voor elke bankwissel, niet op zicht zijnde (bill of ex-

en Documenten. h ) f · t t b d £50 c ange o prom esse n1e e oven gaan e 
Boven £50, tot en met £100 
Boven £100, voor elke volgende £100 of minder, 

een verder zegel van 
V oor elke bankwissel op zicht een zegel van 

[lYioetende op elke zoodanige wissel, op zicht, het 
zegel op het papier zelf gestempeld zijn.] 

Op elke kwitantie van een vast depositum, niet te 
boven gaande £100 ... 

Boven £100, voor elke volgende £100 of minder 
een verder zegel van 

Op elke share (aandeel) in eenige maatschappij bij 
overdracht daarvan ... 

[Kunnende in dit bijzonder geval postzegels gebe
zigd worden.] 

K witantie van betaalde premies voor brand- of levens
assuranties 

V oor elke polis van brand- of levensverzekering 
of vernieuwing daarvan 

Op elke cheque ... 
Elke acte van assignatie van goederen ten behoeve 

van crediteuren, een zegelrecht gelijkstaande 
met 1 percent van het geassigneerd bedrag. 

.A~ten van Ad- Op elke acte van toelating tot het notarisambt ... 
xxussle. Op elke acte van toelating als advocaat of pro-

cureur 
Op elke acte van toelating als agent bij de lagere 

gerechtshoven 
Op elke acte van toelating als beeedigd vertaler 

£0 2 0 
0 7 6 

0 1 6 

2 0 0 

1 0 0 

0 2 0 

·0 1 0 

0 0 6 
0 1 0 

0 0 6 
0 0 3 

0 0 6 

0 0 6 

0 0 1 

0 0 6 

0 2 6 
0 0 1 

5 0 0 

10 0 0 

7 10 0 
1 0 0 
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()p elke acte van toelating als geadmitteerde gouver-
nements-landmeter ... ... . .. 

Op de volgende diverse documenten:-
Elke speciale procuratie zoodra in gebruik gebracht 
Elke acte van meerderjarig-verklaring ... 
Elke memorie om venia agendi te ver krijgen 
()p elke paspoort door den Staatspresident verleend 

aan personen, die naar buiten 's lands reizen 
Op legalisatie van documenten onder handteekening 

en zegel van gouvernements-secretaris ... 
•Op elk contract tusschen meester en dienstbode voor 

landdrost of ander ambtenaar gepasseerd ... 
Op elk acte van apprenticeschap (leerjongen van 

een ambacht), insluitende leerlingschap als 
apotheker ... 

HOOFDSTUK LXVI. 

417 

£7 10 0 

0 1 6 Diverse docu-

3 0 Omen ten. 

0 10 0 

1 0 0 

0 2 0 

0 5 0 

0 10 0 

OVER EENIGE LEGES VAN STAATSWEGE GEHEVEN. 
1.-De leges of kantoorpenningen vermeld in de schedule I~eges geheven. 

gevoegd bij dit hoofdstuk moeten worden geheven. 

SCHEDULE. 
A.-DEPARTEMENT VAN DEN REGISTRATEUR VAN ACTEN. 

Nazien van eene registratie of document, in elke zaak £0 1 
B.-DEPARTEMENT VAN DE WEESKAMER. 

Inzage elke zaak . . . 0 2 
V oor het bijwonen van elke bijeenkomst door den 

weesheer of eenigen vertegenwoordiger ... 0 15 
Ret opmaken van eenig edict of kennisgeving voor 

de courant 0 6 
'Taxeeren van rekeningen van executeuren betref-

fende hunne gehouden administratie-4 per-
cent . 

.[Behalve bovengenoemde leges moet in elken boedel 
ook het drukloon betaald worden.] 

0.-DEPARTEMENT VAN DE INSOLVENTE BOEDELKAMER. 

V oor opmaken van elke kennisgeving in de courant 
tot bijeenkomst van schuldeischers, enz.,... 0 3 

V oor bijwonen van elke bijeenkomst door den 
meester of landdrost 0 7 

[Behalve bovengenoemde leges moet in elken boedel 
ook het drukloon betaald worden.] 

D.-DEPARTEMENT VAN DEN REGISTRATEUR DER HOOGERE 

GERECHTSHOVEN. 

Inzage elke zaak ( civiele zaken) 0 1 

0 Dellartement van 
Reg1strateur van 
Acten. 

0 Departement van 
de W eeskamer. 

0 

0 

Departement van 

0 
Insolvente Boedel
kamer. 

6 

Departement van 
den Registrateur 

0 der H o o g ere Ge
rechtshoven. 
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HOOFDSTUK LXVII. 

DE WET BETREFFENDE HET HEERENREOHT. 
I.- BETALING VAN HEERENRECHT. 

Bedrag van 1.-Behalve in de gevallen die later in deze of eenige 
h~erenrecht: door andere wet mochten worden uitD"ezonderd, zal eene belastino
wwn betaalbaar. . h d bk •• f d b van v1er ten on erd op den ~oopprlJS o e waarde van 

alle vastgoed dat verkocht of op eenige wijze vervreemd of 
dat getransporteerd wordt, als heerenrecht betaalbaar zijn en 
betaald worden; 

(A). Door den kooper van zulk vastgoed; 
(B). Door eenigen persoon die tot zulk vastgoed ge

rechtigd wordt ten gevolge van verruiling, schenking~ 
testament, legaat, erfenis of eenige andere ver-· 
richting, niet zijnde eene verrichting van koop en 
verkoop; en 

(c). Door eenigen persoon op wiens naa1n geregistreerd 
of getransporteerd wordt eenigvastgoed geregistreerd 
staande ten name van eenen ander. 

Uitlegvan --Koop- 2.-In den koopprijs zullen niet medegerekend wotden 
pr\js." onkosten van opmeting, van vendutie, van agenten of van 

transport, noch recognitie of andere belastingen verschuldigd 
aan het gouvernement, hoewel dezelve of eenig gedeelte daarvan1. 

door den verkooper betaalbaar mochten zijn. 
Op welk he<lrag 3.-In geval de kooper van vastgoed zich verbonden heeft 

hoeerenrecht be- f l' h · b l f · 
taalbaar is. o verp 1c t 1s om te eta en o te geven aan. een1gen persoon 

hoegenaamd, ten opzichte van zulken verkoop, eenig bedrag· 
gelds of eenige waarde boyen en behalve hetgeen aan den 
kooper betaald of gegeven moet worden of is geworden, zulk 
bedrag gelds of zulke waarde niet zijnde eenige der onkosten 
of bedragen genoemd in het laatst voorafgaand artikel, dan 
moet zulk bedrag gelds of zulke waarde gevoegd worden bij 
hetgeen aan den verkooper betaald of gegeven moet worden 
of is geworden in de hierna te melden verklaringen van kooper 
en verkooper 01n uit te maken de som waarop heerenrecht 
betaald moet worden. 

Bedrag betaalbaar 4 -Aile r)ersonen recht verkriigende van anderen tot het. 
op vast go e d be- · · Ll • 

zwaard. met fidei- genot van vastgoed, beperkt door dat hetzelve bezwaard lS: 
c om m 1 s s u m ot t fid · · 11 k .. d 1 t ond.er vrnchtge- me een mcomm1ssum, en a e personen ver YlJgen e 1.e 
brmk. vruchtgebruik voor hu:n leven van vastgoed, zullen onder

worpen zijn aan de betaling van heerenrecht op de waarde 
van hun belang in zulk vastgoed, hetwelk zal berekend worden 
naar de waarde van het vastgoed en den dnur of de uit
gestrektheid van hun belang daarin; en zulk heerenrecht zal 
vorderbaar zijn hetzij zoodanige personen al dan niet stappen 
nemen om hunne belangen als voormeld te doen registreeren 
op het registratiekantoor. 
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Onder de bepalingen van dit artikel zijn niet begrepen 
de personen bedoeld in artikel 22 van dit hoofdstuk. 

5.-W anneer iemand gerechtigd tot het vruchtgebruik, Afstand. vanrech-

b · f d l''k d' b h 'd ten of dienstbaar-recht van ew01ung o an ere persoon lJ ~ 1enst aar e1 van hedenopvastgoed. 

of op vastgoed, daarvan afstand doet, dan zal de persoon 
ten wiens gunste zulks geschiedt eene waarde zetten op de 
vrijstelling van zulk vastgoecl, waarop heerenrecht te betalen; 
alles onderhevig aan waardeering zooals hierin later bepaald; 
en zal hij dan gerechtigd zijn zulk vastgoed in vollen eigend01n 
op zijnen naa1n geregistreerd te hebben. 

Onder de bepalingen van dit artikel zijn niet begrepen 
de personen bedoeld in artikel 21 van dit hoofdstuk. 

6.-Alle heerenrechten zullen moeten worden betaald binnen Betaling van 

d t "d d · f d d d k · heerenrecht moet en lJ van zes maan en van a en ag er ver ~oop1ng, binnen zes maan-

verruiling schenkino- of andere verrichting eene verwisseling de 11 geschieden; 
· ' f 0 k' h l f d l 1... metboetevoorver-van mgenaren 0 overma ~lug van ge ee e 0 ge ee te uke zuim. 

eigendomsrechten ten doel hebbende; bij gebreke van zoodanige 
betaling binnen den tijd van zes maanden, zal de nalatige 
betalen voor iedere maand of gedeelte daarvan verzuim een 
zesde gedeelte van de enkele heerenrechten, zulks gedurende 
zes maanden, en indien de heerenrechten na verloop van 
twaalf maanden nog niet betaald zullen zijn geworden, dan 
zullen daarenboven renten tegen tien ten honderd op de ver-
sch uldigde d n b bele heerenrech ten betaal baar zijn; al toos onder-
hevig aan de volgende bepalingen :-

(A). In geval van eene overname van vastgoed uit eenen 
boedel van eenen overleden persoon overeenkomstig 
distributie-rekening, dan zal de dag waarop zoodanige 
distributie-rekening goedgekeurd wordt beschouwd wor
den te zijn de dag van de verrichting eene venvis
seling van eigenaren ten doel hebbende; 

(B). Wanneer een koopcontract van vastgoed wordt aan
gegaan waarin bepaald wordt dat bezit van het vast
goed niet zal gegeven worden, of dat de koop niet 
van kracht zal worden tot op eenen zekeren toekom
stigen datum, dan zal de dag waarop het contract 
werd aangegaan, en niet zoodanige toekomstige datum, 
beschouwd worden te zijn de datum van af welken 
de zes 1naanden voornoemd berekend moeten worden; 

(c). In geval van een voorwaardelijken verkoop van vast
goed, dan zal de gezegde tijd van zes maanden be
ginnen gerekend te worden van den dag waarop het 
koopcontract werd aangegaan, doch in geval zulk koop
contract mocht ontbonden worden door het gebeuren 
van eene ontbindende voorwaarde daarin gesteld, 
dan zullen op bewijs van zulke ontbinding des koops 
de heerenrechten, indien betaald, gerestitueerd worden; 

(n ). In geval de laatste dag der zes maanden voor betaling 
van heerenrecht op eenen Zondag of feestdag 1nocht 
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komen te vallen, dan zullen dezelve beschouwd worden 
eerst te eindigen op den eersten dag daarna die niet 
een Zon- of feestdag is. 

Verantwoordelijk- 7.--In geval transport geschiedt van een onverdeeld vast-
held van geza- h 'd ]"k · d · menlijke eigena- goed op verse e1 ene gezamen lJ ~e mgenaren, an zal 1eder 
ren geevenredigd hnnner aansprakeliik kunnen gehouden worden voor het dee] naar belang. '-' 

van de te betalen heerenrechten en onkosten van registratie 
geevenredigd naar beloop van zijn belang in het vastgoed; 
en in geval in de transportacte niet uitgedrukt wordt in welke 
evenredigheid zij gezamenlijke eigenaren zijn, dan zullen zij 
beschouwd worden zulks in gelijke aandeelen te bezitten. 

Aan wien heeren- 8.--Alle heerenrechten en renten daarop zullen betaald 
!echt betaalbaar moeten worden aan den landdrost van de verschillende districten as. . . 

waarin het verkochte vastgoed gelegen 1s. 

II. KWITANTIES EN VERKLARINGEN. 

Kwitanties voor 9.-De landdrost aan wien heerenrechten en renten daarop 
~::t'!~r~~h~~rd:~ betaald worden zal daarvoor kwitanties moeten geven; zooda
verldeend en ~e- nige kwitantie zal bij den registrateur van acten moeten worden 
waar voor reg1s- l d d h · d h' · · k -tratie. overge eg , en oor em 1n e arc wven van ZlJn antoor 

bewaard worden, en zonder zoodanige kwitantie zal transport 
of de registratie daarvan in zijn kantoor niet geschieden. 

Verklaringen;van 10.-De landdrost zal geen kwitantie geven zooals in het 
;:~.~ooper en koo-laatst voorafgaand artikel vermeld (behalve in de gevallen 

die in deze wet mochten worden uitgezonderd, en tenzij de 
kwitantie zij voor gedeponeerde gelden), voor het bedrag van 
eenige heerenrechten tenzij de verkooper vooraf eene ver
ldaring van verkooper, of de kooper eene verklaring van 
kooper heeft afgelegd en onderteekend, welke verklaringen 
respectievelijk zooveel doenlijk zullen worden ingericht overeen
komstig de vormen A en B, bevat in de schedule aan dit 
hoofdstuk gevoegd. 

Verklaring van 11.-W anneer eenig ao-ent venduafslao-er makelaar of 
.a~enten en derge- b ' b ' 
liJken. ander persoon, handelende voor en ten behoeve van kooper 

of verkooper, persoonlijk in die hoedanigheid het koopcontract 
heeft aangegaan, dan zal de verklaring van zoodanigen agent, 
venduafslager, makelaar of ander persoon, kunnen gevorderd 
worden in plaats van of tezamen met die van kooper of 
verkooper, namens en ten behoeve van wien zoodanig agent, 
venduafslager, makelaar, of ander persoon gehandeld heeft, en 
zoodanige verklaring zal zooveel doenlijk worden ingericht 
overeenkomstig den vorm 0, bevat in de schedule gevoegd 
bij dit hoofdstuk. 

Transportop ver- 12 I 1 h b h d d k f d klaringen van an- .- n geva et ge euren moe t at e ver ~ooper o e 
deren; .of zonder kooper overliidt of buiten dezen Staat vertrekt of onbekwaan verklar1ngen. '-' ' . 

wordt de verklaring afteleggen, en dat dus zijn verklar1ng 
niet kan verkregen worden, dan zal de ambtenaar ten overstaan 
van wien transport geschieden moet, de verklaring van eenigen 
anderen persoon, die met de omstandigheden van den verkoop 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



HOOFD. LXVII.] HEERENRECHT. 421 

bekend is, aannemen; of anders met verlof van den Staats
president zonder zoodanige verklaring transport mogen geven. 

13.-De verklaringen in bovengaande artikelen bedoeld ':erklaringen hoe afgelegd.- Onder-
zullen moeten worden afgelegd ten overstaan van eenen persoon zoek van verkla-
d · 1 t b d · d d f t rende op vermoe-le vo gens we evoeg lS om en ee a e nemen. den van bedrog. 

Wordt zoodanige verklaring buitenslands afgelegd, dan zal 
de registrateur van acten zich moeten overtuigen dat de persoon 
ten overstaan van wien men voorgeeft dat de verklaring is 
afgelegd geworden, werkelijk een persoon is die bevoegd is om, 
in het land waar de verklaring gezegd wordt afgelegd te zijn 
geweest, den eed af te nemen, en dat de verklaring werkelijk 
ten overstaan van hem is afgelegd geworden. 

W anneer de persoon, ten overstaan van wien de verklaring 
afgelegd wordt, of de ambtenaar bij wien dezelve wordt ingele
verd, gegronde redenen mocht hebben om te vermoeden dater 
eenig bedrog of achterhoudendheid bestaat met betrekking tot 
den koopprijs of het afleggen der verklaring, dan zal hij de 
partijen of andere personen onder eede daaromtrent kunnen 
onderzoeken. * · 

14.-Iemand die zich schuldig maakt aan de misdaad van Valsche verkla
het afleggen van eene valsche verklaring onder de bepalingen ring strafbaar. 
der wet betreffende het heerenrecht, wetende dat dezelve valsch 
is, zal bij overtuig~ng van die misdaad voor een bevoegd rond-
gaand gerechtshof, onderworpen zijn aan de straf door de wet 
bepaald voor de misdaad van meineed. 

III.-WAARDEERING VAN VASTGOED. 

15.-Wanneer transport van eenig vastgoed geschiedt ten Bepaling van 
l k . b'' f .I! • fwaarde van vergevo ge van eene verma 1ng lJ testament o van erJ.enis, o kocht goed. 

van verruiling, of op eenige andere wijze geen rechtstreeksche 
transactie van koop en verkoop, anders dan ten gevolge van 
bona fide publieke veiling, zijnde, en in geval van koop en 
verkoop, waar het blijkt ten genoegen van den ambtenaar ten 
overstaan van wien transport in het eerste geval moet geschie-
den, dat de waardeering of de beweerde koopprijs merkelijk 
onder de werkelijke waarde van het verkochte goed is, dan 
zullen heerenrechten geheven worden op de werkelijke waarde 
van zulk vastgoed; en zal de ambtenaar voornoemd kunnen 
eischen van den persoon aan wien transport geschieden moet, 
dat hij eene opgave zal doen van de juiste en werkelijke waarde 
van zulk vastgoed; en in geval zoodanige persoon verzuimt ot 
weigert, of onbekwaam is· om zulks te doen, of indien hij 
buitenlandig is, of indien de ambtenaar voornoemd met zoo-
danige opgave ontevreden is, zal hij de waarde van zulk vast-
goed zelve bepalen, of doen bepalen op de wijze en onder de 
. voorzieningen als volgt :-:-

* Voor het geval van transport aan klenrlingen zie Artikel 8 van Hoofd
stuk XXXIV (Ter .bepaling van de rechten van klenrlingen ten opzichte van vast
goed.) 
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(A). De ambtenaar voornoemd zal het vastgoed zelf kunnen 
waardeeren, en de waarde daarvan bepalen. 

(s). In geval zoodanige ambtenaar zich niet in staat be
schonwt om het vastgoed zelf te waardeeren, zal hij 
eenen onpartijdigen, en beeedigden gouvernements
taxatenr kunnen aanstellen om de waanle daarvan te 
bepalen. 

(c). In geval bij zoodanige waardeering door eenen gou
vernements-taxateur blijkt dat de waarde door hem 
bepaald niet een hooger bedrag beloopt dan een derde 
meer dan de waarde opgegeven door clen persoon, 
aan wien transport geschieden moet, zullen cle onkosten 
van taxatie door het gouvernement en anderszins door 
zoodanigen persoon, moeten gedragen worden. 

(n ). De overlegging van kwitantie als in artikel 9 bedoelcl 
geschiedt binuen veertien clagen na de betaling der 
heerenrechten. 

W anneer binnen eene maand .nadat heerenrechten znllen 
zijn betaald, geen bezwaar tegen de waarde van het vastgoecl 
zal zijn gemaakt door den landdrost of den registrateur van 
acten, aan wien zoodanige kwitantie zal moeten worden over
gelegd, zal die betaling finaal zijn en znlk vastgoed niet aan 
latere taxatie onderhevig zijn. 

In geval de registrateur van acten ontevreden is met de 
waardeering of den koopprijs van het vastgoed, waarop zulke 
heerenrechten zullen zijn betaald, zal hij op dergelijke wijze 
als voormeld het vastgoed kunnen waardeeren, of doen waar
cleeren om de waarde daarvan te bepalen; met dezelfde ge
volgen als hierboven in dit artikel gemeld. 

(E). In geval de persoon aan wien transport geschieden 
moet, ontvreden mocht zijn met de waardeering, dan 
zal hij zich, bij wijze van applicatie, knnnen wenden 
naar een der bevoegde hoogere gerechtshoven of eenen 
rechter in kamers om de waardeering te-verminderen; 
en in geval het gerechtshof of de rechter beschouwt~ 
dat zoodanige waardeering onbillijk is, zal het of hij 
de waarde op een 1ninder bedrag kunnen stellen, met 
zoodanige order omtrent kosten der applicatie als hem 
moge billijk schijnen. 

(F). Wanneer eenige andere waarde benevens geld door 
den verkooper genoten geworden is, dan za1 die ook 
in aanmerking genomen 1noeten worden. 

(G). In de waardeering zal niet louter in acht genomen 
worden de uitgestrektheid van den grond, en de ge
bouwen en dergelijke daarop, die de waarde van den 
grond verhoogen, maar ook het bestaan voor zeker 
tijdperk, of voor een aantal jaren, van fidei commissa, 
rechten van vruchtgebruik, bewoning of dergelijkr 
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persoonlijke dienstbaarheden daarop, die den eigenaar 
van den grond 1ninder gunstig zijn. 

IV:.-VRI.JSTELLING VAN BE'rALING VAN HEERENRECHT. 

16.-Geen heerenrecht zal betaalbaar zijn in gevallen waar Heerenrccht niet 

hetzelve nit des Staats fondsen zou moeten betaald worden, ~:ata~:t~~1~~:e~1.uit 
€ll waar vastgoed getransporteerd wordt voor doeleinden van 
het openbaar onderwijs. 

17.-Wanneer eenig onverdeeld vastgoed, geregistreerd Gedeeltel\ik niet 

d d l .. k h 'd waartransportge-staan e op e gezamen U e na1nen van verse e1 ene personen, schiedt op afzon-

g·etransporteerd wordt op den naam van een dier personen derlijken tloch 
. .. . 'vroeger gezamen-

cla:n zal geen heerenrecht verschuldlgd zun lnzooverre aangaat lijken eigenaar. 

het vroeger aandeel daarin van den persoon op wiens naam 
het vastgoed getransporteerd wordt. 

18.-Wanneer bij eene vrijwillige of gedwongene separatie Verclee
1
Iing van 

f l l . . d ld d d d vastgoe( . () verc ee 1ng van een1g onver ee vastgoe on er e ge-
zamenlijke eigenaren, veranderingen in de registratie geschieden 
om het vastgoed over te brengen op de namen van de aan
deelhouders, dan zal geen heerenrecht verschuldigd zijn; met 
deze bepaling echter dat eene beeedigde verklaring in den vorm 
van scheduleD, aan dit hoofdstuk gehecht, bij den registrateur 
van acten zal 1noeten worden ingeleverd, en dat wanneer 
€enig aandeelhouder eenige consideratie geeft om een grootere 
uitgestrektheid of mn een meer kostbaar gedeelte van het vast
goed dan de anderen te verkrijgen, het heerenrecht zal moeten 
geheven worden ten opzichte van zulke grootere uitgestrektheid 
of grootere kostbaarheid van gedeelte van het vastgoed, alles 
onderworpen aan waardeering, als elders in deze wet bepaald. 

19.-'\Vanneer eenig vastgoed, geregistreerd staande op Overdracht oy 

d d f t f l , · .4- rechthebbenrle lut en naam van eene]l voog o cura or o anc eren persoon Uh naam van Cnrator 

hoofde Yan zijn ambt of aanstelling · als vertegenwoordigende enz. 

€enen ander, ter bekwamer tijd uit kracht van de aanstelling, 
of op last van het bevoegd gerechtshof op den naam van den 
recht1natigen eigenaar geregistreerd wordt, clan zal geen heeren-
recht verschuldigd zijn. 

· 20.-'\Vanneer vaste goederen, hetzij bli erfenis, bij legaat, .o ... verclracht. op 

bij inkoop of bij overname aan een afstammeling, ook erfgenaam :\f1~a: ~1fg:~~~J 
ab intestato zijnde, mocht worden geregistreerd zal geen heeren- au intestato. 

recht worden betaald indien hij zoodanig vastgoed ook ab 
intestato zoude hebben bekmnen. 

Indien door zulke afstammeling, erfgenaam ab intestato 
zijnde op een of andere wijze als voormeld, meer wordt ver
kregen aan vastgoed dan de waarde van Zlin aandeel in den 
boedel ab intestato zoude bedragen hebben, wordt het heeren
recht aileen op dat meerdere geheven. 

21.-Wanneer bij testament van eenen overleden echt- Overdracht aan 

t t l b l l b k dt d t h t l afstammeling uij 
genoo vas goec zoo epaa c en eper -t wor a e ze ve afstand cloen va11 
na den doocl van den nagelaten echtgenoot, die overeenkomstig levenslang belang. 

zulk testament gerechtigd is tot ~en levenslang belang daarin, 
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gaan moet naar en behooren aan een kind of andere afstamme
lin~ van den vooroverlede~ echtgenoot, die o:vereenkomstig 
artlkel 20 dezer wet of een1ge andere wets bepahng gerechtigd 
zou zijn, in geval zulk nagebleven echtgenoot overleden ware 
transport te erlangen zonder betaling van heerenrecht, da~ 
in geval zulk nagebleven echtgenoot goed vindt gedurende 
zijn leven afstand te doen van zijn levenslang belang ten 
gunste van zulk kind of anderen afstammeling, zal zulk kind 
of afstammeling gerechtigd zijn gedurende het leven van den 
nagebleven echtgenoot transport op zijn naam te erlangen 
zonder betaling van heerenrechten. 

Registratie van 22.-Eenig persoon zijnde een afstammeling of nagebleven 
Ievenslang belang echtgenoot van iemand, die bij testament of anderszins eenig 

goed bezwaard heeft met fideicommissum of ander dergelijke 
bezwaarnis ten aanzien van zulken afstammeling of nage
bleven echtgenoot (zoodat deze slechts een beperkt of !evens
lang belang heeft in zulk vastgoed) kan zulk belang doen 
registreeren in het registratiekantoor waar zulks nog niet is 
geschied, zonder betaling van heerenrechten. 

~egistratie <?P 23.-Wanneer een man, getrouwd zijnde in gemeenschap 
:~~~e~~~~;ang~~ van goederen, op zijnen naam doet registreeren vastgoed 
huwden man. staande ten name van zijne vrouw, dan zal geen heerenrecht 

verschuldigd zijn. 
Ervenis, enz., 24.-Wanneer een nagebleven echtgenoot eenig vastgoed 

door nagebleven · d h l"k b d 1 h " echtgenoot. u1t en gemeensc appe lJ en oe e van em en ZlJne over-
ledene vrouw, of omgekeerd, inkoopt of overneemt, of erft, 
of op eenige wettige wijze verkrijgt, dan zullen geene heeren
rechten verschuldigd zijn. 

Overname v~n 25.-W anneer een insolvent met toestemming ziiner cre-
vastgoed door 1n- . v 
solvent. d1teuren toegelaten wordt om te behouden of over te nemen 

eenig vastgoed behoord hebbende aan zulken insolvent voor 
zijne insolventie, en nog geregistreerd staande op ZlJnen naam, 
dan zal geen heerenrecht verschuldigd zijn. 

We igeren van 26.-W anneer de curator van eenen insolventen boedel 
Curator in insol- · ht d d b 1' d t h t t k d · vent.en boedel om wmgeren moe on er e epa 1ngen er we op e s u er 
verkoop gestand insolventie om een contract van verkoop van vastgoed aange-
te doen. d ' d . 1 d . .. 'b d 1 gaan oor en 1nso vent voor e sequestratle ZlJnS oe e s, 

gestand te doen, dan zal geen heerenrecht door den kooper 
verschuldigd zijn, en indien zulk heerenrecht mocht zijn be
taald dan zal hetzelve gerestitueerd worden. 

Weigeren van 27.-Wanneer de curator van eenen insolventen boedel 
Curatoromkoopte k' h d d · 1 t. 
bekrachtigen. ver 1ezen moe t een contract, aangegaan oor en 1nso ven 

voor den koop of ruiling van vastgoed, op te geven, dan zal 
geen heerenrecht verschuldigd zijn, en zal zulk heerenrecht, 
indien door den insolvent reeds betaald, worden gerestitueerd. 

Vernietiging van 28.-In geval een koopcontract ten gevolge waarvan heeren-
koopcontract door h b lb " d h · b d 
Gerechtshoven. rec t etaa aar zou ZlJn, oor et vonn1s van een evoeg 

gerechtshof wordt ter zijde gesteld, vernietigd of nietig ver
klaard, dan zal geen heerenrecht daarop betaalbaar zijn; en 
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indien hetzelve reeds betaald is, zal hetzelve worden gerestitu
eerd; zulk gerechtshof zal eehter, in geval zulk vonnis valt ten 
o-evolge van bedrog of andere laakbare handelwijze van den 
persoon die heerenrecht heeft betaald, kunnen gelasten dat 
znlk betaald heerenrecht niet zal worden gerestitueerd; in welk 
o-eval het niet gerestitneerd zal worden. 
0 

29.--In geval een koopcontract vervalt, door dat de uit- ve.rvallen van 
· d · t h' d f k h' d b · d onuitvoerh:ta.t· voer1ng aarvan nw gesc 1e t o yan gesc 1e en, u1ten e koopcontract. 

schuld of toestemming van den persoon die heerenrecht daarop 
zon moeten betalen of reeds betaald of gedeponeerd heeft, dan 
zal de Staatspresident op aanzoek daartoe, indien de omstan-
digheden ten zijnen genoegen blijken, kunnen gelasten dat geen 
heerenrecht zal betaald worden, of dat indien hetzelve reeds 
betaald is, het gerestitueercl zal worden. 

30.-In o-eval een koopcontract teno-evolge waarvan heeren- Vernietiging van 
b .. ' . b . koopcontract met 

recht betaalbaar zou ZlJn, door onderhng goedv1nden van kooper onderli_nge toe-

en verkooper vernietigd wordt voor dat transport geschiedt stemmmg. 

en zonder dat eenig gedeelte van de koopsom betaald is ge-
worden of eenige waarde gegeven of beloofd is geworden door 
of namens den kooper aan den verkooper om de toestemming 
van den verkooper tot zoodanige vernietiging te verkrijgen, 
dan zullen heerenrechten op zoodanigen koop gerestitueerd wor-
den, mits de vernietiging plaats vindt binnen twaalf maanden 
na den dag des verkoops, en n1its de partijen dienaangaande 
verklaringen znllen afleggen overeenkomstig de vormen E en F, 
bevat in de schedule aan dit hoofdstuk gevoegd. Doch in geval 
eenig gecleelte van de koopsom is betaald geworden of eenige 
waarde voor zoodanige vernietiging gegeven of beloofd is ge-
worden om zoodanigen koop te vernietigen, dan zullen heeren-
rechten alleen gevorderd kunnen worden op zoodanige ge-
deeltelijk betaalde koopsom of zoodanige gegevene of beloofde 
waarde, welk laatste op dezelfde wijze gevonden zal n1oeten 
worden als in artikel 15 van deze wet bepaald. 

31.-Het zal wettig zijn voor den Staatspresident op gele- Verhetering vn_n 

d b ·· ·· d t t d hegane fouten Jn ver eWlJS ten ZlJnen genoegen a een persoon er goe er tmnsport[l,cten. 

tronw handelende eene font begaan heeft, in het registreeren 
van een transportacte, te gelasten dat zoodanig transport als 
111oge nooclig zijn voor de verbetering in het registratiekan-
toor van de begane font, zal geschieden zonder betaling van 
heerenrecht. 

32.-In geval eenig transport of verandering van naam Bew\js vordedJ(tar 
· h t · t t' k t d · d d ~lt V(tll recht t,ot vr\jln e reg1s ra 1e an oor oor ee1ug persoon gevor er woru stelling v(tn lwe-

die beweert gerechtigd te zijn onder de bepalingen van deze renrecht. 

wet tot vrijstelling van heerenrecht, zal het de plicht van 
den registrateur van acten zijn, behoorlijk bewijs te vorcleren, 
indien noodig bij wijze van eene beeedigde verklaring van de 
feiten en omstandigheden waarop de aanspraak gegrond is, 
Pn van de over legging van acten en stukken daarop betre k-
kelijk. B-
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Beslissing van 33.-In geval er eenige kwestie ontstaat tusschen den re,.. 
Hoog Gerechtshof · t t t . d" b t h of Rechter over g1s ra eur van ac en en een1gen persoon 1e eweer gerec -
disputen. tigd te zijn tot het voorrecht van vr\jstelling van betaling van 

heerenrecht of eenig ander voorrecht ten opzichte daarvan 
omtrent zoodanig voorrecht of de uitgestrektheid daarvan; 
of in het algemeen betreffende het bedrag dat wettigl\jk en 
in billijkheid gevorderd kan worden als heerenrecht, dan zal 
een rechter of 1neer rechters van het Hoog Gerechtshof daar
omtrent kunnen beslissen, en indien noodig verder bewijs vor
deren; mits ook dat zulks noodig oordeelende de rechter of 
rechters zal of zullen kunnen gelasten dat de kwestie bij wijze 
van a pplicatie voor een bevoegd gerechtshof zal worden ge
bracht. 

V.-BETREFFENDE VERKOOPINGEN AAN r~ASTHERBERS. 

Lasthebber moet 34.-Een persoon, die bij eene pnblieke veiling vastgoed 
~~~led!ei~~tgever namE>ns eenen anderen verlangt te koopen, moet z\jn verlangen 

daartoe te kennen geven voor of onmiddelijk bij den toeslag, 
hetzij die provisioneel of finaal zij; en ook voor of onmid
delijk bij den toeslag, hetzij in privaat of pnbliek, a an clE>n ven
duafslager mededeelen den naam van zijnen lastgever. 

Handeling van 35.-In geval zoodanige persoon weigert den naam van 
v8~1du~afslager bij zijnen lastgever bij den toeslag mede te deelen, rlan zal de 
weJgermg. v~nduafslager gerechtigd zijn zoodanigen persoon als den kooper 

te beschouwen en te behandelen, of anders het vastgoed 
wederom op te veilen alsof er geen toeslag warE' geweest. 
In geval de naam van den lastgever aan den vE>ndnafslager 
medegedeeld en door hem goedgekeurd wordt., dan zal hij den 
naam van den lasthebber en lastgever opschrijven of doen 
opschrijven; en alvorens de naam van den kooper aldus op
geschreven is, zal het niet beschouwd worden dat E'r E'en koop 
gesloten is. 

Private koopv~or 36.-In geval van eenige andere verkooping van vastgoed 
onbekenden pnn- d b"" bl" k "l" 1 d · k · h 1 ci1,aal nietig. an lJ pu 1e ~e Vel 1ng, za zoo an1ge ver oo1nng ge ee en 

al nul en van geene waarde z\jn, wanneer een persoon voor- · 
geeft namens eenen anderen te koopen, tenzij de naa1n van 
den lastgever verschijnt en uitgedrukt wordt op een schriftelijk 
koopcontract of memorandum ten opzichte van zulken verkoop. 

o!'lvolg van wei- 37.-In geva1 de beweerde 1astgever later mocht weigeren 
genngvanbeweer- t t t t d 1 d b d 1 th bb t .. den lastgever ranspor e on vangen, an za e eweer e as e er, enz11 
transport te out- hij eene vo1doende schrifte1ijke 1astgeving produceert onder-
vangcn. . .• . ' 

hev1g ZlJll aau de betahng van heerenrecht, onverminderd 
eenige rechtskwesties die tusschen den beweerden 1astgever 
en den beweerden 1asthebber mogen bestaan. In geval bij 
zoodanige weigering de beweerde lasthebber gewillig is trans
port te ontvangen, en de verkooper daarin toestemt, dan za1 
transport kunnen geschieden op den beweerden lasthebber b\j 
hetaling van s1echts enke1 heerenrecht. In laatstgenoPmcl geval 
zullen de gewone verklaringen van kooper en verkooper zoo-
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dauig gew~jzigd worden, dat claarin de omstandigheden ten 
gevolge waarvan zoodanig transport geschiedt vermeld worden. 

SCHEDULE. 
VORM A. 

VERXLARING VAN DEN VERKOOPER. 
Ik, A.B., verklaar plechtig clat de som van £ de volle .vorm van wrlda

en geheele koopprijs is waarvoor ik aan C. D. verkocht heb ]~1~~);]~n (ten ver

het volgencl vast eigenclom (hier volgt de beschr~jving van 
het verkochte eigendom), en wel op den dag van 18 
en niet eerder; en dat noch ik noch iemand anclers daarvoor 
-eenige andere of meerdere betaling of waarde van eenigen aard 
hoeookgenaamd heb ontvangen of verwacht; en verder, dat de 
gemelde C. D. de eenige persoon is die het gemelde eigendom 
van m~j gekocht heeft; en dit alles verklaar ik <le znivere 
waarheirl te ziin zonder eenige achterhonding of ontwijking 
hoeookgenaamd. 

V oor mij verklaard te 
18 

Geteekend ·A.B. 
, op den dag van 

Geteekend 1.\LN., 
Landdrost, of V reclerechter. 

AANl\lERKING.-Deze vorm kan gewijzigd worden om zoo
dauige andere omstandigheden voor te stellen, welke als geoor
loofde gron<len voor transport door deze wet toegelaten wor
den. B\jvoorbeeld: "En verder, dat de eenige persoon behalve 
C. D. aan wien ik het eigendom verkocht heb was E.F., die 
later insolvent gegaan is, waarna de curator van z~jnen insol
venten boedel geweigerd heeft den koop gestand te doen." 

VORM B. 
VERKIJARING VAN DEN KOOPER. 

Ik, C. D., verklaar plechtig dat de som van £ de volle yorm van verlda-

kooppr~js is, door mij reeds betaald of nog te worden hetaal<l, rmg van lwopel."' 

aan A.B., voor zeker vast eigendom, te weten (hier volgt de 
beschr\jving van het gekochte eigendom) door mij van hem 
gekocht, en wel op den (lag van 18 , en niet 
eenler; en clat noch ik, noch iema1Hl anders met m\jn voorken-
nis, aan A.B. of iemand anclers daarvoor heb gegeven of be-
loofd of voornemens ben eenige andere consi~1eratie of waarde 
hoeookgenaamd te betalen of te geven; en dit alles verklaar 
ik de zuivere waarheid te zijn, zonder eenige achterhonding 
of ontwijking hoeookgenaamd. 

Geteekend C. D. 
V oor m~j ver klaard te , op den dag van 18 

Geteekend l\LN ., 
Land<lrost, of Vrec1erechter. 

AAN:\IERKING.-Deze vorm kan gewlizigd worden om zoo
danige andere omstandigheden voor te stellen, welke al:;; ge-
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oorloofde gronden voor transport. door deze wet toegelaten · 
worden. 

VORM C. 
YERKLARING VAN LASTHEBBER. 

r{;1~l'~;r~~::;·1t:~1: Ik, G. H., verklaar pleAchtBig daftCikDals
1

agent (vendua:f
ber. slager, 1nakelaar, enz.,) van . . ( o . .), eb gehandeld 1n 

het verkoopen (of koopen) van zeker vast eigendom, te weten 
(hier volgt de beschrijving van het eigendom door de11 ge
Inelden A. B., aan den gemelden C. D. ·verkocht), en dat ik 
persoonlijk zelf bekend ben n1et het bedrag van den koopprijs; 
en ik verklaar verder, dat het mij bekend is dat de gemelde 
kooptransactie werd aangegaan en gesloten op den dag 
van 18 , en niet eerder; en dat de som van £ 
door den gemelden C. D. aan A. B. betaald of te worden be
taald naar 1nijne beste kennis en wetenschap de voile en ge
heele koopprijs is welke voor het gemelde eigendom is, of zal 
,,·orclen betaald of ontvangen; en dat het mij niet bekend i~ 
dat er eenige'- andere consideratie of waarde voor het gemelde 
verkochte eigendmn is, of zal worden betaald of gegeven. En 
clit alles verklaar ik de zuivere waarheid te zijn zijn zonder 
eenige achterhouding of ontwiiking. · 

V erklaard voor 1nij 
Geteekend G. H. 

, op den dag van 18 
Geteekend M.N., 

Landdrost, of Vrederechter. 
VORM D. 

VERKLARING BLI VERDEELING VAN EIGENDOM . 

. vol'm._van verk_la,- vVij, de ondergeteekenden X., Y. en Z., gezamenlijke eige-
~~:; ~i~ev;J~~~.~m~ naren van (hier volgt de naam van de plaats of ander eigen-

dom), groot morgen en vierkante roeden, gelegen in 
het district krachtens transportacte No, , geregistreerd 
den , verklaren plechtig dat wij met elkander onderling 
overeeugekomen zijn 0111 de volgende verdeeling van gemeld 
eigendom te maken, ten einde iederen eigenaar een l1epaald 
deel als zijn afzonderlijk en nitsluitelijk eigendom te geven, 
nan1elijk (hier volgen de bijzouderheden van de deeling.) 

En wij verklareu dat geen geld of andere consideratie 
voor de verdeeling en onderling transport van voormelden 
eigendmn door ons of eenigen persoon namens ons is gegeven 
of ontvaugen. 

En wij maken deze plechtige verklaring naar waarheid 
zonder eenige aehterhonding of ontwijking. 

van 
Verklaard voor m1j te 

18 

Geteekend X., Y. en Z. 

' op den dag 

Geteekend M.N., 
Landdrost, of V rederechter. 
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VORM E. 

VERKLARING VAN VERKOOPER BIJ VERNH~TIGING VAN KOOP. 

Ik, A. B., verklaar plechtig dat ik aan C. D. op den yorm van verJdn.-

d 18 k ht h b h t 1 d · l nngvan verkooper ag van , ver oc e e vo gen e e1genc 0111 b ij verkoopsver-

(hier volgt de beschrijving daarvan), voor de som van £ , nietiging. 

en ik verklaar dat ik geen geld of andere consideratie wegens 
voornoemden koop heb ontvangen. En ik verklaar verder dat 
ik met voornoemden C. D. ben overeengekomen, den voor-
noemden verkoop met onderlinge toestemming te vernietigen, 
welke verkoop dientengevolge op den dag van 
18 , werd vernietigd. 

En ik verklaar verder, dat ik geen geld of andere con
sideratie van den gemelden C. D., of van eenigen persoon 
heb ontvangen of zal ontvangen voor mijne toestemming om 
voornoemden koop te vernietigen. 

En ik maak deze plechtige verklaring naar waarheid zon
der eenige achterhouding of ontwijking. 

Verklaard voor mij te 

Geteekend A.B. 

, op den dag van 18 

Geteekend l\LN., 
Landdrost, of Vrederechter. 

VORM F. 

VERKLARIXG VAX KOOPER BI.T VERNIETIGIXG YAX KOOP. 

Ik, C. D., verklaar plechtig dat ik van A. B., op den yorm van verJdn:: 

d 18 k l t h b h t l d · l nng van kooper hlJ ag van , ge oe 1 e e vo gen e e1genc 0111 v e rkoopsvernieti-

(hier volgt de omschrijving daarvan) voor de som van£ ging. 

En ik verklaar dat ik geen geld of andere consideratie 
wegens voornoemden koop heb gegeven aan gemelden A. B. 
En ik verklaar verder, dat ik met gemelden A. B. ben overeen
gekomen den voornoem.den koop met onderlinge toestemming te 
vernietigen, welke koop dientengevolge op den dag van 
18 werd ~ernietigd, 

Ik verklaar verder, dat ik geen geld of andere consideratie 
aan de11 gemelden A. B. heb gegeven of beloofd te geven 
voor zline toestemming om voornoemden koop te vernietigen. 

En ik maak deze plechtige verklaring naar waarheid, zon
der eenige achterhouding of ontwijking. 

V er klaard voor mij te 
Geteekend C.D. 

op den dag van .18 

Geteekend M.N., 
Landdrost, of Vrederechter. 
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HOOFDSrrUK LXVIII. 

OYER DE SUCCESSIERECHTEN. 
Bfl!lragen ltefltaar. 1.-Successierechten znllen geheven worden op erfenissen :: 

in opga.ande of nederda1ende linie, en van man en vrouw 
respectievel~jk een pereent; in de zijlinie, twee pereent; en 
van personen die met elkander niet in den bloede bestaau 
viif percent. · . . 

Bed.oeliug '"an 2.-Door de woorden " erfen1ssen en besterfen1ssen" znllen 
::~;~!·:~~\~~{i~s~~~~:~n verstaan worden alle zooclanige portien die volgens wet a an 

personen, hetz~j b~j testament of versterf toekomen nit de 
boedels hunner overledene bloeclverwanten. zoowel in de 
opgaande, neclerclalende en zijlinies, en alle testamenta ire 
erfenissen of vermakingen van geld of ancler eigendom aan 
personen, die niet n1et den testatenr in bloedverwantschap staan. 

Bloe~Iverwant- 3.-Met betrekking tot de betaling van het erfrecht, zal 
sehap uJ.tgeleO'!l. bl J 1 · ...1 ··1· · b 1 1 d · } · · ~ oeoverwantse 1ap 111 ue Z~J nne esc 1ouwc wor en z1e 1 met 

verder nit te stre kken dan tot en met den vienlen graad. 
Ond.enwek van 4.-De weesheer, of persoonlijk. of door den .lanclclrost 

hloedverwnnt- 1 a· · .1 l ~1 1 B1' f · · 1 1 ~chap. van 1et 1stnct ( c e anu< rost van oem onten1 lntgezonc ere), 
alwaar de boeclel van den OYerleclene is, zal he~ reeht hebben 
0111 onclerzoek te doe·n aangaande de bloedverv'\-a.ntsehap van 
den overledene met degenen die als erfgenamen opkomen, 
wanneer hij znlks. noodig aeht. 

Lantldrost te on- 5.-Iecler landdrost zal verplieht zijn om eenige instrudien 
derzoeken en rap- d 1 ~1 1 •. 1 k 1 · portceren. van en "\Vees 1eer aa.ngaanue zooc muge one erzoe ~en a s 111 

artikel 4 vermeld, zonder verznim in te stelleu en daaromtrent 
. rapport nit te brengen. 
"r 0 c e d u t· c s bij () - \V anneer de weesheer of eenio·e landdrost ha nde lende on!lerzoek. · • b · · · 

onder zijne instrneties, het moeht noodig achten eenig persoon 
onder eede te examineeren omtrent de bloeclverwantschap van 
den overleclene, en de personen, die als erfgenamen opkomen, 
zal hij gerechtigcl zijn om zooclanigen persoon te dagvaarden 
op clezelfde wijze a1s bij de regnla.tien voor de lagere gerechts
hoven reeds is of hierna mocht bepaald worden; en iedPr 
persoon alzoo geclagvaard zal verplicht wezen op zoodanige 
dagvaarcling te eompareeren, onder pama van eene boete niet 
te hoven gaande vijf pond sterling, of geva.ngenisstraf niet veer
tien dagen te hoven gaande. 

Beln.ngllelJLend~~1 7 -Bi). iecler zoodanio· onderzoek znllen de belano·hebbende l•nnnen versChlJ- · . - - b b 

nen. part\jen het recht hebben om, of persoonlijk, of door hun 
agent tegenwoordig te wezen en de getuigen te krnisvragen. 
Om zulks te verzekeren zal door clen weesheer of den land
drost minstens veertien dagen te voren aan de belanghehhenclen 
schriftelijke kennis door den baljnw van het district worden 
gegeven van zoodanig onderzoek. 

Roedel d. r a a gt 8 D k t r. d . . d r. k r. ll . . k . kosten van onder- .- e os en van zoo arug on erzoe zu en voor I e en1ng 
zoek. van den hoedel, waaromtrent hetzelve zal gehonden wordenr 

uitbetaald worden. 
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9.-Geene liquidatie-en distributie-rekening van den boedel Goedkeuring va11 

h f . ] d k lliquidntie-reke-door den wees eer o een1gen landdrost za goe ge eurc ningen. 

worden, voordat de hierboven gemelde successierechten zullen 
betaald zijn. 

10.-Ieder landdrost, die van Bloe1nfontein uitgezonderd, va~e;~~~~.~e'~~i~~~~h: 
zal verplicht wezen om eene a parte rekening te houden, op ten. 

zoodanige wijze als door den weesheer zal bepaald worden, 
van alle ontvangene successierechten en andere weeskamerleges 
en procentos, en bij de eerste post, na het einde van iedere 
maand, dezelve in duplo met het ontvangen geld aan den 
weesheer op te zenden, zonder dezelve in zijne gewone reke-
ningen op te brengen; en de weesheer zal verplicht wezen 
om alle zoodanige gelden, alsmede diegene, die hij persoonlijk 
heeft ontvangen, op of voor den vijftienden van iedere maand 
aan den thesaurier-generaal te verantwoorden. 

11.-Ieder landdrost, die verzuimen zal, of nalatig mocht Boete op r~aJ!d-
d h "f 1. } £d k f 1 drostvoor \·erztum we zen, om aan e voorsc n ten van c 1t 100 stu -, o aan ne 

bevel en van den weesheer, a an hem onder de hier boven om-
schrevene voorzieningen gegeven, zal onderworpen wezen aan 
eene boete van niet minder dan tien pond sterling en niet 
te hoven gaande dertig pond sterling, tenzijd hij gegronde 
redenen kan geven voor zoodanig verznim of nalatigheid. 

HOOFDSTUK LXIX. 

OVER DE RECOGNITIE. 

1.-Elke plaats is onderhevig {1an de betaling van eene Alle plaatsen on-
. ]""k h · · b h } derhevig aan re-Jaar lJ sc e recogn1t1e ten e oeve van 1et gouvernement. oognitie. 

2.-De recognitie zal alleen betaalbaar zijn op landdrost- Waarbetaalhaar. 

kantoren in de districts-dorpen van de districten alwaar het 
vastgoed gelegen is. 

3.-Twee shillings voor elke honderd morgen of gedeelte Bedrag daarvan. 

daarvan zal als recognitie bepaald worden. 
4.-De berekening zal geschieden voor gemetene kaart Berekening vol-

1 k t 
gens kaart. 

vo gens aar . · 
Elke plaats wordt aangenomen de grootte te hebben aan

geduid in de van gonvernementswege goedgekeurde land
meterskaart derzelve, welke niet bewezen is in de opgave van 
het getal morgen onjuist te zijn. 

De recognitie van eene plaats bepaald in eenen grondbrief, 
waaraan eene landmeterskaart is vastgehecht, kan niet worden 
veranderd, tenzij bewezen worde dat de opgave der grootte 
in zoodanige kaart onjuist is. 

5.-Zoolang er van eene plaats geene goedgekeurde land- Berekening: waar 
meterskaart bestaat, wordt zij geacht de grootte te hebben geen kaart Is. 
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welke vermeld is in het rapport der landcommissie, die dezelve 
heeft geinspecteerd, of in den grondbrief :welke voor dezelve 
naar aanleiding dier inspectie is uitgereikt. 

Berekoning waar 6.-Indien er met betrekking tot eene plaats geene kaart 
geen kaart,grond- t f db · fb t t 1 · t'k 1 4 5b d ld h ' brief of rapport is. ra ppor o gron ne es a a , a s 1n ar 1 e en en, e oe , eeft 

de Staatspresident de macht hare grootte tijdelijk te doen schat
ten door eenen beeedigden taxateur binnen het district waarin 
dezelve gelegen is, benoemd door den Staatspresident. 

Br1tsch-Landcer- 7.-Elke plaats, voor welke een Britsch landcertificaat i~ 
tificaat-pJaatsen. uitgereikt, is onderhevig aan de betaling der daarin bepaaldA 

recognitie, tot dat het blijkt dat deze niet in overeenstemming 
is met den in artikel3 vastgestelclen maatstaf . 

.Aansprakelijkheid 8.-Indien er van eene plaats verscheidene eigenaren zijn, 

.~:::en.mede- eige- is ieder hunner slechts aansprakelijk voor zijn aandeel in de 
recognitie naar evenredigheid, mits op eenige wijze blijke hoe 
groot ieders aandeel is. 

Zoo lang zulks niet blijkt, is ieder der eigenaren voor het 
bedrag der geheele recognitie aansprakelijk. 

De hbegrootheid van iecler aandeel kan bepaald worden 
bij overeenkomst tusschen de verscheidene eigenaren. 

Recognitie opzich- 9.-Alle dorpen die als dorpen zijn verklaard, zullen vr~j 
tens dorpen. zijn van betaling van recognitiepenningen; echter wel te ver-

staan dat de aangrenzende plaatsen aan zooc1anige dorpen 
behoorende niet er onder znllen worden begrepen ; behoudens 
verder dat de recognitie op erven op Ficksburg, Ladybrand 
en W epener zal blijven bestaan; maar dat de opbrengst daarvan 
zal worden aangewend tot verbetering der dorpen; en waar 
m.unicipaliteiten bestaan zal de opbrengst aan de commissarissen 
worden overhandigd. 

Extrn-rccognitie. 10.-V oor elke plaats behoorende aan personen die buiten 
clezen Staat woonachtig zijn en welke niet geoccupeerd is, 
zal jaarlijks eene extra-recognitie van vijf pond sterling worden 
geheven.* 

Bepalingen daar- 11.-Artikelen 2 en 8 zijn ook toepasselijk op de extra-
op toepasse]ijk. recognitie. 

BetaJing extra- 12.-Met betrekking tot de betaling der extra-recognitie 
recognitie. van plaatsen, zullen geene plaatsen welke reeds onder een bij

zonder nommer geregistreerd zijn, door meting en uitreiking 
van nieuwe eigendomsbewijzen mogen gevoegd worden b~j 
andere plaatsen, zoodanig dat daardoor het bedrag derrecognitie 
ten nadeele van's landkas zou worden verminderd. 

W ann e e r ver
schuldig<l. 

13.-Alle, zoo gewone als extra-, recognitiepenningen z~jn 
verschuldigd en betaalbaar voor het loopend jaar op den een
en-dertigsten December van dat jaar. 

Wanneer Jaatst 14.-Indien niet betaald v66r of op den een-en-dertigsten 
betaaJhaar. Maart van het daarop volgend jaar, zal als boete voor niet-

betaling verschuldigd zijn en moeten betaald worden, een gel~jk 
bedrag als d_at waarvan de betaling werd verzuind. 

* Zie ook Artikel 3 van Hoofdstuk XXXIX (Over de Consuls.) 
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15.-Indien recognitie en boete niet mocht worden betaald Ro~ten bij niet

binnen zes maanden na zulken een-en-dertigsten Maart in het betalmg. 

vorig artikel aangegeven, zal op het bedrag der verschuldigde 
recognitie en daarop gevallen boete moeten worden betaald 
interest, gerekend tegen tien percent per jaar van af zulken 
.een-en-dertigsten Maart tot den dag der eindelijke betaling. 

16.-De bepalingen, boete en interest-betaling in de drie Boet.!;ln, enz.,toe

voorgaande artikelen voor niet-betaling van recognitiepennin- ~:~~=e~~r~~-b~t~i~~ 
gen vastgesteld, zullen van kracht zijn en worden toegepast 
op alle, zoo gewone als extra-, recognitie reeds verschuldigd 
.doch waarvan de betaling tot nu toe verzuimd is. 

17.-Het gouvernement kan ten eenigen tijd na verloop Gerechtelijk ver

van de zes maanden vermeld in artikel 15 in ieder jaar, waar- haal. 

voor de recognitie verschuldigd is, het yerschuldigde op den 
schuldenaar gerechtelijk doen verhalen. 

18.-In den loop der maand October van elk jaar zendt J.\jst van onbe

·de landdrost van elk district aan den gouvernements-secretaris taa_lde rec.ognitie, 

1.. ld d 11 · lk · · h l ·. en1nstruct1es voor ·eene lJSt me en e a e 1n zu d1stnct verse u d1gde nog on- verhaal. 

betaalde recognitiepenningen. 
Omtrent de invordering van zulke onbetaalde recognitie

penningen handelt de Staatsprocureur, na daartoe bekomen 
·Order van het uitvoerend gezag, en overeenkomstig instructien 
hem door het uitvoerend gezag te worden gegeven. 

19.-Vonnissen door eenig bevoegd gerechtshof ten gunste !~xecutie op von

van het gouvernement voor verschuldigde doch onbetaalde mssen. 

recognitiepenningen gegeven, kunnen ter keuze van het uit-
voerend gezag, zoowel tegen de losse goederen des schuldenaars 
als tegen het vast eigendom waarop die recognitie verschuldigd 
was, bij executie worden verhaald. 

20.-De landdrostklerken van ieder district zullen ver- Puhlicatie van 

plicht zijne eene lijst van recognitiepenningen nog onbetaald lijst. 

op den een-en-dertigsten December van ieder jaar aan de deuren 
van het landdrostkantoor en der resident vrederechters-kan-
toren in het district te plakken en te publiceeren in de Gou
-cernements-CouJ•ant. 

21.-Ambtenaren door wier nalatigheid de ontvangst van St:af voornalatig-
. . . . . d . . ll f k · he1d van ambte-recogn1t1epenn1ngen n1et 1n e recogn1t1ero en a gemer t 1s, naren. 

·en door wien zulke onnauwkeurigheden plaats vinden, zullen 
verplicht zijn om zoodanige personen, door hen ten onrechte 
gedagvaard, te betalen de som van zeven shillings en zespence 
per. nur voor reiskosten. 

22.--Geen landdrostklerk zal gerechtigd zijn om voor in- Geen be?rag voor 

d · h ll' · · · · 1 d collect1e toege-VOr er1ng van ac tersta 1ge recogn1t1e, comm1ss1e oon aarop staan. 

te rekenen wegens collectie. 
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HOOFDSTUK LXX. 

OVER ZEKERE BELASTINGEN OP KLEURLINGEN 
OP PUBLIEKE DELVERIJEN. 

L"ITLEGGENDE BEPALINGEN. 

Bed o e 1 in g der 1.-W aar in dit hoofdstuk de woorden "mannelijke kleur-
woortlen ··1nanne-l· . " b. "kt d f d 1 · d"t 1 f 1 lijke kleurlingen." 1ngen ge 1 u1 wor en, o waar naar eze ve 111 1 100 c-

stuk gerefereerd wordt, worden daaronder verstaan alle manne
lijke kleurlingen tusschen de zestien en zeventig jaren oncl. 

Algemeene. wet 2.--De algemeene wet tot regeling der hoofdbelasting op 
over hoofdbe-kl 1" 1 · d t d' } lasting ontoe- eur 1ngen za n1et wor en toegepas op 1e p aatsen waar 
ll1~~;ss1 el~J1.k 1 °1!. pn- publieke delverijen zijn, en alwaar een gouvernmnents-inspectenr b 1e J::e t e veruen. . d . 

gevest1g 1s. 
BELAS'l'ING EN OP DIA:MANTDEL VERI.JEN. 

Registratie van 3.-Iedere mannelijke kleurling welke zich op eene publieke 
~!~~~~~l~-~1~\l~n~ia- diamantdelverij bevindt, zal verplicht zijn zich te doen regis

treeren bij den gouvernements-inspecteur der delverij, die (laar
van een behoorlijk register zal houden naar den vorm A beva t 
in de bij dit hoofdstuk gevoegde schedule. 

Certificaten van 4.-Van de registratie zal de kleurling een certificaat ont-
registratie ?.P dia- vanaen van den aouvernelnents-insr)ecteur der diamantclelveriJ·: mantdelveruen t e b b . • · 
.Jagersfontein en naar den vorm B bevat 1n de schedule voornoemd, tegen be-
elders. taling van een shilling bij wijze van zegel daarop geplaatst. 

Registratie hoe
lang gelclig. 

De voorgaande bepaling van dit artikel is niet toepasselijk 
op de diamantdelverij te J agersfontein, alwaar de volgende 
bepalingen van kracht zijn :-

(A). Aan kleurling-dienstboden werkende in het dorp J agers
fontein als huisbediende zal door den inspecteur cler 
delver~j een certificaat worden uitgereikt overeeu
komstig vorm C be vat in genoemde schedule; 

(n). Aan klenrlingen wonende op de plaats J agersfontein 
ten einde nwt vee te boeren, zal door den inspecteur 
der delverij een certificaat worden uitgereikt oven·en-· 
komstig vorm D bevat in genoemde schedule; 

(c). Aan kleurling arbeiders werkende in de mijn teJagers
fontein zal door den inspecteur der delverij een certi
ficaat worden uitgereikt overeenkomstig vorm E bevat 
in genoemde schedule. 

5.-Deze registratie zal slechts geldig zijn voor dertig· 
dagen en 1noet iedere maand worden vernieuwd, te lkens tegen 
betaling van een shilling sterling. 

Straf ~~i gehrek G.-Mocht eenige mannelijke kleurling geen bew~js van 
a~n be:WIJs nm re- reaistratie hebben nadat het bewezen is dat hi]. zich drie g1strat1e. b ' • 

dagen op de diamantdelverij heeft bevonden, zoo zal hij ver-
beuren eene boete van tien shillings sterling of b~j ge bre ke 
van betaling worden veroordeeld tot gevangenisstraf 1net of 
zonder harden arbeid voor niet langer dan acht dagen. 
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7.-Niemand zal bevoegd zijn op de publieke diamant- Strafvoorindienst 
·· · l"k kl l' . · d' nemen van ongere-del verlJen een1gen manne lJ en eur 1ng 111 1enst te nemen gistreerden kleur-· 

of te hebben tenzij die klenrling behoorlijk is geregistreerd, ling. 
en zulks op eene boete van tien pond sterling of bij gebreke 
van betaling worden veroordee ld tot gevangenisstraf, van niet 
meer dan veertien dagen met of zonder harden arbeid. 

8.-De gouvernements-inspedenr zal op den eersten Maan- Gouvernements-
. d d f.. 1 · f .. · · d 1 Inspecteur m o e t daO' van 1e ere 1naan een a sc ll'l t van ZlJn reg1ster 1n up o, g e 1 de 11 verant-

do~r hem correct verklaard inzenden aan zoodaniO'en amb- wo<:mlen en kopie 
' b reg1ster verzenden. 

tenaar als daartoe reeds is of hierna bij de wet zal bevoegd 
worden verklaard, en tevens aan dezen verantwoording doen 
van de door hem ontvangene ge lden. 

9.-Boven en behalve de betaling van een shilling sterling Verdere Lepaling 
(bij wijze van zegel) voor registratie op eene publieke diamant- voor hospitalen. 
clelverij als hierboven bepaald, zal elke mannelijke kleurling 
op de publieke delverij te ,J agerfontein, en op eenig andere 
pnblieke diamantdelverij alwaar er een hospitaal onder eeu 
behoorliik bestuur is opgericht, waarin zieke of gewonde klenr-
lingen worden verpleegd en geneeskundig behandeld, verplicht 
zijn bij ontvangst en de n1aandelijksche vernieuwing der passen 
als hierboven omschreven, aan den gouvernements-inspectenr 
te betalen eene verdere som van zespence sterling. 

10.--De gonvernements-inspecteur te .J agersfontein of Bedrag der bijzon-
d d b d b d d l .. l dere belasting aaR an ere aartoe · evoeg e am tenaar op an· ere e verw:-n, a s bestuur van hospi-· 

omschreven in het laatst voorO'aand artikel zal de aldus ont- t~len te worden. 
b .. ' .. lntgekeercl. 

vangene bedragen gelds maandel~JkS afzonderllJk te boek stellen 
en overhandigen aan het bestunr van zoodanig hospitaal als 
hierboven omschreven, tegen kwitantie, ten einde die te doen 
strekken als eene bijdrage tot onderhoud en verpleging van 
kranke of gewonde kleurlingen in die inrichting. Voorts zal 
de gouvernements-inspecteur of andere ambtenaar op de passen 
vermeld in vormen 0, D en E aanteekening maken dat de 
zespence betaald is. 

11.-Bij weigering om de gemelde som van zespence te Straf Lti weige-
b t l l h . • · b ld ll d 1 t' ring hospitaal-bee a en, a s 1ervoren 1s epaa , zu en e na a 1ge personenlasting te betalen .. 
onderhevig zijn aan de boete van een shilling sterling, bij 
wanbetaling te vervangen door vier en twintig uren ge-
vangenisstraf. 

BELASTIN G OP DEL VERI.JEN VOOR GOCD EN ANDERE EDELE 

1\HNERALEN BE HALVE DIAMANTEN. 

12.-Iedere kleurling op de delverijen voor goud en andere Klenrlin~.en op· 
mineralen behalve diamanten zal een maandelijksch certifi~ ~~~~~~1;:~~~d.·:lij~ 
caat n1oeten verkrijgen van den mijn-inspecteur naar den vorm sche ?.ertificaat . . · b 1. verkriJgen. 
F 1n de h1eraangechte schedule bepaald, tegen eta 1ng van 
een shilling, bij gebreke waarvan hij beboet zal worden met 
vijf shillings of anders in de gevangenis zal geplaatst worden 
voor niet langer dan acht dagen, met. schrale voeding om den 
anderen dag, of zonder schrale voeding. 
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Kleurlingen hunne dienstheeren, die niet binnen een del
verij zijn, vergezellende, of onder pas van zulke dienstheeren 
en in hunnen dienst voor niet langer dan acht dagen op de 
delverijen vertoevende, zullen niet onderworpen zijn aan de 
bepalingen van dit artikel. 

SCHEDULE. 

VORM A. 

Vorm van regis- Registratie-boek van kleurlingen op de publieke delverij te 
·tratieboek. 

district 

Datum van Naam vanden No.cer- Ras,-tot welk Aan-
registratie. kleurling. tificaat volk behoorende merkingen. 

1882. 

lVIei, 1 Jap. 1 Hottentot 

" 
2 Rapati. 2 Barolong 

" 
3 William. 3 Kaapsche jon- Schoenma-

[gen. [ker 
I i 

VORM B. 

Vorm van certifi- De Gouvernements-inspecteur van de delverij te 
·<laat. 

district , certificeert hierbij dat de kleurling 

op den , ten zijnen kantore 

IS geregistreerd den 

Dit certificaat 1s geldig tot den 

sub No. 

18 

18 

Gouvernements-Inspecteur. 
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VORM C. 

PAS No. 

Voor Kletl/rling-Dienstbode, werkende in het do1-p Jage1·sfontein Vorm van certifi-

als huisbediende. ~:~t :?e0rl:e~d!lii~ 
het dorp J agers-

N a am: fontein. 

N ationaliteit: 
Hoogte: 
Statuur: 
Kleur: 
Ouderdom: 
Bijzondere mer ken: 
N a am van meester: 
Dienst-voorwaarden: 

Het is aan drager dezes bekend gemaakt, dat hij gehouden 
is op den grond van zijnen 1neester te won en; indien elders 
gevonden na 9 ure 's a vonds zal hij gearresteerd worden. 

Gouvernements-Inspecteur. 

J agersfontein, 18 
Betaald door aan den Gouvernements-Inspecteur, 

J agersfontein, overeeukomstig hoofdstuk LXX van het wet
boek. 

Q Q -
.JANUARI. FEBRUARI. MAART. Q 

0 0 0 
~ ~ ~ < < < ::s & ""C ~~ M-r:n 
f--1 ~ 

r:n 
0::: 

ZEGEL. 
c;:; 

ZEGEL. 
Hctl 

ZEGEL. 
f--1 ct ~ 0::: ~ 0::: ~ 4- r:n + r:n +' r:n <1- 1-0 c. 1-0 Q;; 1-0 

~ ('D f:Q ('D ~ ('D 
(';I (';I Q 
& & & 

Een Shilling. ('D Een Shilling. ('D Een Shilling. ('D 

~ ~ :;j 
~ ~ ~ 

APRIL. MEL JUNI. 

JULI. AUGUSTUS. SEPTEMBER. 

OCTOBER. NOVEMBER. DECEMBER. 

Afschrift dezer Pas kan op verzoek ten kantore van den 
Gouvernements-Inspecteur gezien worden. [Kleur Wit.] 
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VORM D. 

PAS No. 

Vom· Klenrling wonende op de plaats .Jagersfontein, ten einde 
;net Vee te Boe1·en. 

pl~ats ;ragersfon- N aaln:. 
tem. . 

1
. . 

Natwna 1tmt: 
Hoogte: 
Htatuur: 
Klenr: 
Onderdom: 
Bijzondere 1nerken: 
Getal Paarden: 

, Ossen: 
, , l\felkkoeien : 
, Bokken: 
,, Schapen: 
, \V agens en Karren: 

Drager dezes is bekend gemaakt, dat hij geen recht heeft 
in het dorp of den miingrond te blijven na 9 nre 's avomh;, 
tenzij met speciaal ver lof. 

: (Jouvernements-Inspectenr . 
. T agersfontein, 18 

Betaald door aan <len Gouvernemmits-Inspecteur, 
J agersfontein, overeenkomstig hoofdstnk LXX ·van het wet
hoek. 

Q Q Q 
.TANUARI. 0 FEBRUARI. 0 J\IAART. 0 

;=j ;=j ;=j 
<'1 ~ ~ 
r-t- l""t- rod ~ 

;n '\j Y.l 1f1 ....... I ~ I ....... I 

ZEGEL. 
H 

ZEGEL. 
H ce 

ZEGEL. 
H 

~ t:::! ce t:::! ce ~ 
4-' rJ). ~ rJ). ~ w 
j:; '"0 Q) 1--' c;J ~ 
~ (t) ~ 2D ~ ('!) 

('";) ('";) ('";) 
~~- ,.;-- ,-!-

Een Shilling. rt> Een Shilling. rt> Een Shilling. ('!) 
;=j ;=j :;j 
;. ;. t-.: 

APRIL. :JIEI. .JUNI. 

.JULI. AUGUSTUR. SEPTEl\IBER . 

I 

I OCTOBER. i N 0 VEl\IBER. DECE1HBER. 

I l 
Afschrift dezer Pas kan op verzoek ten kantore van den 

Gonvernmnents-Inspecteur gezien worden. [Klenr Rood.] 
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VORM E. 
PAS No. 

Voor Kleurling-arbeider,o; werkende in de 11fijn te Jage'J'isfontein. Vorm Vl'm certifi-
c a at voor kleur-

N a am : 1 in g - a 1' 1> e i a e r s 

N · l't 't • werkende in de at1ona 1 e1 . mijn te .Jagersfon-
Hoogte : tein. 

Statuur: 
Klenr: 
Onderdom: 
Bijzondere mer ken : 
N aam van JYieester : 
Dienst-voorwaarden: 

Het is aan drager dezes bekend gemaakt dat hij gehou
den is door artikel der mijn-regulatien, op den grond 
van zijn meester te wonen; indien elders gevonden na 9 ure 
's avonds zal hij gearresteerd worden. 

Gou vernements-Inspecteur. 
J agersfontein, 18 

Betaald door aan den Gouvernements-Inspecteur, 
J agersfontein, overeenkomstig hoofdstuk LXX van het wet
boek. 

Q Q Q 
JANUARI. 0 FEBRUARI. 0 MAART. 0 

~ ~ ~ 
<j <j <j 

.-d ct- .-d ct- .-d ct-
'!" ::n '!" ...... I ...... .I ...... I eoe 

ZEGEL. 
H ~ 

ZEGEL. 
H ro 

ZEGEL. 
H 

eoe ~ eoe ~ eoe ~ -+'" 00 -+'" 00 -+'" 00 <ll "~;; <ll "~;; <ll "0 
~ a> ~ ('p ~ a> 

C':l C':l C':l 
ct- ct- ct-

Een Shilling. a> Een Shilling. a> Een Shilling. a> 
:;j ~ ~ 
;. ;. ;. 

APRIL. l\1:EI. JUNI. 

JULI. AUGUSTUS. SEPTEl\fBER. 

OCTOBER. NOVEMBER. DECE.MBER. 

Afschrift dezer Pas kan op· verzoek ten kantore van den 
Gonvernements-Inspecteur gezien worden. 

[Kleur Blaauw.] 
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VORM F. 

CERTIFICAAT VOOR KLEURLINGEN. 
Vorm van certifi- Certificaat No. 

caat voor kleurlin- .. 
gen op delverijen, ver:u te 
enz. 

Naam: 
N ationaliteit : 
Hoogte: 
Statuur: 
Kleur: 
Ouderdom: 
Bijzondere merken : 
N aam van Meester : 
Dienstvoorwaarden : 

te den 

Betaald door 

overeenkomstig de wet. 

JANUARI. ~ 
~= 

~ 
l:' 
~ ~ ......, ......, 

~ 
ZEGEL.· 

~ 
~ rJl ~ 

+" ~ +" 
C) CD Q) 

~ g_ ~ 
CD 

Een Shilling. ~ 
~ 

APRIL. 

JULI. 

OCTOBER. 

voor kleurlingen werkende in de del-

Mijn-Inspecteur. 

a an den Mijn-Inspecteur r 

FEBRUARI. ~ MAART. ~' 
~= ::.!::::: 

~ ~ 
~ 
I 

H 
~ ~ 

ZEGEL. ZEGEL. rJl ~ ~ ~ +" co CD Q) 

g_ ~ Q 
& 

CD CD 

Een Shilling. ~ Een Shilling. 
;:::: 

~ ~ 

ME I. JUNI. 

AUGUSTUS. SEPTEMBER. 

NOVEMBER. DECEMBER. 

Afschrift van dit certificaat kan op verzoek ten kantore 
van den Mijn-Inspecteur gezien worden. 
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HOOFDSTUK LXXI. 

OVER DE HOOFDBELASTING OP KLEURLINGEN 
BUITEN PUBLIEKE DEL VERIJEN. 

1.-Er zal een hoofdbelasting geheven worden op iederen Bedragv.anhoof~-
. h l''k 1 h h d d d belast1ng; w1e kleurhng van et manne lJ ~ ges ac t, tussc en en ou er om daa;raan onder-

van achttien en zeventig jaren, die binnen dezen Staat woont hevlg. 
of verblijf houdt, van tien shillings sterling per jaar (behou-
dens het bepaalde in artikel 24.) 

2.-Het jaar zal worden gerekend van 1 J anuari tot ultimo. Berekening des 
December. Jaars. 

3.-Mocht een kleurling slechts een gedeelte van een jaar Belasting _loopt 
· S d h bb f · h d d h . over geheel Jaar. 1n den taat gewoon e en o z1c ge uren e et Jaar 
daarin komen vestigen, zoo zal hij nochtans de belasting over 
het geheele jaar moeten voldoen. 

4.-Deze belasting zal over ieder jaar, beginnende van Doorwieingevor
af den eersten November tot den eersten Februari worden derd. 
ingevorderd :-

(A). Ten platten lande door de veldcornetten en assistent 
veldcornetten in hunne wijken; 

(B). In de hoofdplaatsen van de onderscheidene districten 
door den baljuw of adjunct baljuw; 

(c). In de dorpen, waar resident vrederechters zijn, door de 
resident vrederechters of zoodanige andere personen, 
als daartoe door den Staatspresident zullen worden 
benoemd. 

5.-De belastinggaarders in het vorige artikel vermeld Belo_oning voor . . belastmggaarders. 
zullen voor hunne werkzaamheden gen1eten hen percent van · 
het door hen gecollecteerd en verantwoord bedrag. 

De veldcornetten zullen de afdeelingen voor hunne assis
tenten bepalen. 

6.-De baljuws zullen voor hunne adjuncten verantwoorde- Balju'Y.s verant-
l .. k ·· b l £ b l . d woordehJk v o or lJ ZlJn, ten edrage van de geco lecteerde hoo d e ast1ng oor adjuncten. 
die adjunct baljuws. 

7.-Indien de invordering der bovengemelde belasting Securiteit VO 0 r 
d d S 

. k . 'k l 
4 

. anderen aange
oor en taatspres1dent overeen omst1g art1 e , aan een1gen steld alsbelasting-

anderen persoon dan daarin vermeld, wordt opgedragen, zalgaarders. 
hij zijne werkzaamheden niet kunnen aanvangen, dan na eerst, 
ten genoegen van den Staatspresident, securiteit te hebben ge-
geven, voor de getrouwe vervulling zijner plichten en voor 
de afgifte en behoorlijke verantwoording der ingevorderde 
geld en. 

8.-De belastinggaarders in artikel 4 vermeld zullen zich Pl~chten van be-. . ' lastmggaarders. 
naar de versch1llende plaatsen en hu1zen begeven, welke door 
blanken bewoond worden, ten einde de verklaringen te er-
langen, waarvan in het volgende -artikel wordt melding ge-
maakt en alsdan, na het ontvangen dier verklaringen, op die 
plaats of dat huis. de hoofdbelasting innen. Zij zullen v~r-

c-
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plicht zijn die verklaringen, wanneer daartoe verzocht, in te 
vullen volgens opga ven aan hen gedaan. 

Blanke bewoners 9.-Ieder blanke huurder, bewoner of gebruiker eener 
van p l a at s op- f h . h .. h.. d · · · f · f 
g:aven van kleur- plaats o u1s, etzu lJ aarvan e1genaar ZlJ o n1et, o wanneer 
hngen te doen. eenige plaats of huis alleen door een blanke vrouw wordt 

bewoond of gebruikt dan zal zoodanige vrouw, aan den belas
tinggaarder vermeld in artikel 4, eene schriftelijke en door 
hem of haar geteekende opga ve do en, van de kleurlingen van 
het mannelijke geslacht tusschen de achttien en zeventig jaren 
oud, die op de plaats of in het huis woonachtig zijn of aldaar 
ver blijf houden. 

De vorm dier opgaven zal zijn volgens schedule A hieraan
gehecht, en zullen de noodige exemplaren door den auditeur
generaal aan de landdrosten en door de landdrosten aan de 
verschillende belastinggaarders worden uitgereikt. 

Onderteekening 10.-De opgave vermeld in het vorig artikel zal door 
van opgaven. - d l d b f b 'k l f h . h .. Strafvoor verzuim en 1uur er, ewoner o ge ru1 er eener p aats o u1s, etzu 

hij daarvan eigenaar zij of niet, moeten worden onderteekend. 
Bij weigering of nalatigheid om zoodanige opgave te doen, 

of bij moedwillige, verkeerde of onjuiste opgave, zal de na
latige of weigerachtige persoon of moedwillig overtredende 
gestraft worden met eene boete van niet meer dan vijf pond 
sterling, of bij gebreke van deze betaling, gevangenisstraf van 
niet meer dan veertien dagen. 

Toezending van 11 D b 1 t' d d b }' · d d l hoofdbelasting op .- e e as 1ng on er eze epa 1ngen 1ngevor er za 
kleurlingen a an door den adJ'unct balJ'uw aan de balJ.UWS door de belasting-
den Landdrost. . ' . 

gaarders door den Staatspres1dent aangesteld, aan de resident 
vrederechters moeten worden overhandigd, voor of op den 
laatstenMaandag van iedere maand, en door de veldcornetten, 
assistent veldcornetten, baljuws, en resident vrederechters aan 
den landdrost van het district moeten worden toegezonden 
voor of op den eersten Februari van ieder jaar. 

klLijslen van dge- 12.-De baljuws en resident vrederechters zullen in de 
pe~

1

~ne~ted~n. or- dorpen en steden lijsten maken van die kleurlingen die bij 
geene blanken in die11st zijn, en die en de belasting daarop 
ingevorderd bij den landdrost van het district inleveren op den 
tijd in het vorig artikel vermeld. 

Inlevering van 13.-De veldcornetten, assistent veldcornetten, de baljuws 
H~l~~ebb~n~e~ en de resident vrederechters zullen lijsten moeten houden 
kleurlingen. bevattende de namen en woonplaatsen van kleurlingen die de 

belasting betaald hebben, en eene kopie· van die lijsten met 
de ontvangene belasting aan de landdrosten van hunne dis
tricten inleveren als in artikel 11 omschreven. 

Vermelding in 14.-In geva,l eene plaats of een huis niet door blanken, 
lijsten waar kleur- 1 1 kl l' d b d ·} d b 1 · d lingen plaats o± we Ctoor eur 1ngen wor t ewoon , za e e ast1nggaar er 
huis bewonen. daarvan in zijne lijst melding maken, en de namen der kleur-

lingen, die aldaar verblijf houden en aan de hoofdbelasting 
onderworpen zijn, opgeven. 
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15.--Mocht een kleurling niet in staat ziin aan de gevor- Onder contr.act . u • plaatsen van met-
derde belast1ng te voldoen, wanneer door den belast1nggaarder betalenden. 
gevorderd, zal de belastinggaarder daarvan aaristonds aan den 
blanken bewoner, huurder of gebruiker van de plaats of het 
huis kennis geven, en wanneer gemelde kleurling geen vol-
doende securiteit voor de gevorderde belasting kan geven, zal 
de veldcornet, assistent-veldcornet, landdrost of resident vrede-
rechter, gemelden kleurling bij een of andet burger, die gewillig 
zal zijn aan de gevorderde belasting te voldoen, onder con-
tract plaatsen met inachtneming van artikel 30 van hoofd-
stuk OXXXIII. 

16.-Iedere kleurling, die weigeren mocht of nalatig Vervolging en 
bl. · d b l t' · 'k 1 1 d' h · £'-"l k straf voor niet-be· IJVen e e as 1ng 1n art1 e van 1t oo ustu voorge- talingJ 
.schreven te voldoen, zal door den belastinggaarder worden · 
gearresteerd en naar het landdrosthofworden gebracht, alwaar 
de zaak zonder dagvaarding summier zal worden vervolgd; 
en bijaldien het blijken mocht, dat zoodanige kleurling werke-
lijk weigerachtig of nalatig is geweest de hoofdbelasting te 
hebben voldaan, zal hij kunnen worden gestraft met eene 
boete van vijf pond sterling, of bij wanbetaling met gevan
genisstraf met harden arbeid voor niet meer dan drie 
maanden. 

17 .-Geen belastinggaarder zal eenige hoofdbelasting van K witantie.s voor . . . . . hoofdbelastmg ge-
eenen kleurhng mogen ontvangen, tenz:g h:g daarvoor eenegeven te worden. 
kwitantie heeft verleend, behoorlijk opgevuld in den vorm 
door den auditeur-generaal vastgesteld of vast te stellen vol-
gens opvolgende nommers. 

De gedrukte en genommerde kwitanties zullen door den 
auditeur-generaal aan de landdrosten en door dezen aan de 
belastinggaarders tegen kwitanties worden verstrekt, voor den 
eersten November van ieder jaar. 

18.-Bijaldien het blijken mocht dat een belastinggaarder Straf voor .niet 
b .. d b 1 · d · k 't t' h ft geven van kwltan-lJ ontvangst er e astnig geene zoo an1ge Wl an 1e ee tie. 
verleend, of wanneer hij een verkeerd nommer zijner kwitan-
tien mocht uitreiken, zal hij voor alle voorafgaande en 
onverantwoorde kwitantien aansprakelijk zijn, en bovendien 
worden beboet met de som van vijf pond sterling voor iedere 
overtreding, of bij wanbetaling tot eene gevangenisstraf van 
eene maand. . 

19.-De lijsten waarvan in artikels 11 en 13 wordt melding Vorm van lijsten. 
k ll .. l d · h d l B h' -Belastinggaarder gemaa t, zu en z:gn vo gens en vorm 1n sc e l~ e 1eraan kote dezer wet te 

gehecht, en zullen de belastinggaarders in tijds van gouverne- he ben. 
mentswege worden voorzien van een exemplaar van de be-
palingen van dit hoofdstuk. 

20.-Iedere belastinggaarder zal verplicht zijn, wanneer Bel~stinggaarclers 
h .. d b 1 · · d b" · h h bb 1 kop1e clezer bepalJ e e ast1ng 1nvor ert, :g z1c te e en een exemp aarlingen aan te. 
van de bepalingen van dit hoofdstuk, ten einde in staat te schaffen. 
zijn, wanneer gevraagd, de noodige inlichtingen te geven. 
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v~rvolging en 21.-Iedere overtreding van de bepalingen van dit hoofd-
~;:d~!g:~~r over- stuk zal voor het gerechtshof. van den landdrost van het 

district waar die overtreding heeft plaats gehad worden ver
volgd, met uitzondering evenwel waar zulks anders hiervoren 
is hepaald. En wanneer het mocht hlijken, dat op eene 
overtreding geene hijzondere straf is vastgesteld, zal die over
treding worden gestraft met eene boete van niet meer dan 
vijf pond sterling, of hij wanhetaling.met eene gevangenisstraf 
geene drie maanden tehovengaande. 

Arabieren, Koelies 22.-Arabieren, Chinezen en Koeliehevolking zullen voor 
en Chinezen als d t · d t k 1 kl l' d b kleurlingen be- e oepass1ng ezer we oo as eur 1ngen wor en e-
schouwd. schouwd. 

Klet~;rlinge~ o P 23.-Van deze helasting zijn uitgezonderd de kleurlingen op· 
delvenJen mt.ge- hl' k l d . k d d l .. hl"f h d zonderd. pu 1e e en a s zoo an1g er en e e verlJ~n ver lJ ou ende 

waaromtrent het voorgaande hoofdstuk voorziening maakt. 
Voorzie~ingen 24.-Mannelijke kleurlingen wonende in het district 

Mo~rok~~t district Moroka, tusschen. achttien en zeventig jaren oud, die geene 
recognitie betalen voor grondrechten hun toegekend, zullen 
onderworpen zijn aan eene jaarlijksche hoofdhelasting van tien 
shillings. Zoodanige helasting zal moeten worden ingevorderd 
door een helastinggaarder, overeenkomstig voorgaande hepa
lingen. 

Schedule A. 

Indien een kleurling mocht weigeren, of nalatig hlijven,. 
om deze helasting te voldoen, zal hij door den helasting
gaarder worden gearresteerd en voor het landdrosthof worden 
gehracht, alwaar de zaak summier, dat is zonder dagvaarding, 
zal kunnen worden vervolgd. En hijaldien het hlijken mocht, 
dat zoodanige kleurling weigerachtig of moedwillig nalatig 
is geweest om de hoofdhelasting te hetalen, zal hij kunnen 
worden gestraft met eene hoete niet te hoven gaande vijf pond 
sterling of hij weigering, gevangenisstraf met of zonder harden 
arheid geene drie maanden te hoven gaande. 

SCHEDULE A. 
Opga ve overeenkomstig de wet tot hetere regeling der 

hoofdhelasting op kleurlingen en de invordering daarvan. 
[Hierin de artikels 9 en 10 van dit hoofdstuk te drukken.J 

De ondergeteekende , wonende te 
, wijk , district 1 

verklaart hierhij plechtiglijk dat de volgende kleurlingen van 
het mannelijk geslacht, tusschen de 18 en 70 jaren oud, op 
zijne plaats, woonachtig zijn of daar verhlijf houden. 

1 Jan-een kaffer 2 Thom-Kaapsche jongen, 
en geene anderen. 

den 189 
Aan mij ver klaard. 

Belastinggaarder. 
N. B.-Voor steden en dorpen wordt deze verklaring 

eenigszins gewijzigd. 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



HOOFD. LXXI.) KLEURLING-BEL. BUITEN DELVERIJEN. 445 

SCHEDULE B. 

HOOFDBELASTING OP KLEURLINGEN. 

Ik ondergeteekende, , belastinggaarder Schedule B. 

der wijk , district , verklaar plechtig, 
dat ik gedurende de maand , 18 , de plaatsen 
heb bezoeht en aldaar gecollecteerd heb als belasting hetgeen 
volgt: 

Naamderwoon-
N amen der kleur-

No. van lingen, die betaald Bedrag betaald. 
plaats. hebben. kwitantie. 

£ s. d. 

Totaal £ 

En verklaar ik ondergeteekende, dat deze lijst correct en 
-een ware opgaaf is. 

, district den 18 

Belastinggaarder. 

N.B.-v oor steden en dorpen wordt deze verklaring eenigs
zins gewijzigd. 

HOOFDSTUK LXXII. 

OVER DE ADMINISTRATIE VAN DES LANDS ZAKEN 
EN FINANTIEN. 

REGULATIES VOOR AMBTENAREN. 

1.-De ~uditeur-generaal legt aan den Staatspresident Vervaardigen van 
over ter goedkeuring, wijziging of afkeuring, regulatien en regu~a~ies oyer de . . l d .. d d . . . admin1strat1e door 
1nstructlen rege ende e WlJZe waarop e a m1n1strat1e van ambtenaren be-
en de controle ·over, des lands zaken en finantien zullen tracht te worden. 

worden uitgevoerd. Zulke regulatien en instructien, door den · 
Staatspresident goedgekeurd of gewijzigd zijnde, zullen af-
schriften daarvan, zoover noodig, den ondergeschikten en 
rekenplichtigen ambtenaren worden toegezonden, die zich 
daaraan stiptelijk zullen moeten houden. Deze regulatien en 
instructien zullen den volksraad in zijne eerstvolgende zitting 
worden voorgelegd ter bekrachtiging, wijziging, of afkeuring. 
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UITBETALING VAN REKENINGEN.* 

<;>ngea~toriseerde 2.-Buiten vastgestelde salarissen en zoodanige uitga ven 
u1tbetalmgen ge- · kk l' 'k b' · · 1 · 1 f 1 · · schieden niet dan als waartoe u1tdru e lJ lJ mrcu a1re ver o za ZlJn gegeven 
n.~ geauditeerd te zullen landdrosten, assistent landdrosten, en andere ambtenare~ 
ZlJn. belast met administratie van 's lands finantien geene uitbe-

talingen mogen doen onder die hoofden als op de begroo
ting zijn vastgesteld, dan nadat de vorderingen gecertificeerd 
als zijnde overeenkomstig wet, tarief, tender, of instructien, 
ter auditeering en autorisatie zijn opgezonden naar het kan
toor van den auditeur generaal, en van daar goedgekeurd zijn 
terug ontvangen, welke terugzending zonder verzuim per 
eerste post moet geschieden. 

Verantwoordelijk- 3.-Alle ambtenaren belast met geldelijke administratie 
heid van aembetnes- ziin aan het gouvernement verantwoordeliik voor de correct-na.ren w g u . u 
~unne administra- heid hunner ontvangsten, onverm1nderd hun verhaal op derden. 
t~e. Zulke ambtenaren zijn eveneens aan het gouvernement ver-

antwoordelijk, dat de door hen gedane uitgaven zijn overeen~ 
komstig wet, bepaald tarief, of daaromtrent ontvangen in
structien. 

Autmis.~tie :yan 4.-0nvermijdelijke uitgaven niet op de begrooting vast-
onvermlJ dellJke h h · d · d uitgaven aan Au- gesteld, doc door et u1tvoeren gezag geautonseer , wor-
diteur-G e neraal den den auditeur-generaal medegedeeld ten einde te kunnen medegedeeld te ' 
worden. worden geauditeerd. 

Ambtenaren in 5.-De auditeur-generaal zal geregeld elke maand eene 
verzu~m om trent liist van alle ambtenaren die nalatig bevonden werden in het reken1ngen w o r- u ·' 
den gerapporteerd inzenden hunner rekeningen binnen den bepaalden tijd, aan 
en gesuspendeerd. d S 'd b' d "d lf d h en taatspres1 ent 1nnen en tu van twaa agen na et 

verstrijken van dien tijd indienen, en dadelijk na ontvangst 
van die lijst zal de Staatspresident zoodanige ambtenaren 
suspendeeren, tenzij ziekte, afwezigheid in dienst, of verlof 
binnen denzelfden tijd bewezen worde. 

Ge~pecificeerde 6.-Geene geheele of gedeeltelijke inbetaling van vor-
rekeningen aileen d · l h 1 d d te woroeu uitbe- enngen ten aste van et gouvernement za wor en ge aan 
taald. dan op eene behoorlijke gespecificeerde rekening. 

Kwitanties ver- 7.--,--Alle rekeningen door ambtenaren uitbetaald en waar-
eischt bij uitbeta- b h l"k k · · .. b" d 11 d lingen. voor geene e oor lJ e w1tanhen zun ugevoeg , zu en oor 

den auditeur-generaal dadelijk worden teruggezonden; en in 
geval die kwitantien niet kunnen worden geleverd, zullen de 
respectieve ambtenaren gehouden zijn zoodanige door hen 
gedane uitbetalingen in 's lands kas te restitueeren. 

Onderzoek om- 8.-In gevallen waar de auditeur-generaal uit rekeningen 
trent uitbetalin- td k d · b t l' h 'h' d ·· l h" gen ten onrechte On e t, at Ult e a 1ngen ten onrec te gesc le ZlJn, za lJ 
,geschied. op de keerzijde van zoodanige rekeningen aanteekening doen, 

en zulke rekeningen aan den Staatspresident verzenden; en 
schriftelijke aanmerkingen door den auditeur-generaal op de 
rekeningen der verschillende ambtenaren gemaakt zullen door 
dezen dadelijk schriftelijk moeten worden beantwoord. 

* Rekeningen tegen het Gouvernement moeten in de Hollandsche taal ver
vaardigd zijn. Zie Artikel 3 van Hoofdstuk XXXVII (Over de Landstaal.) 
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9.-Ambtenaren zullen niet vermogen in betaling van Uitbetalingen 

d · t h t t b " · b k b door bewijzen in vor er1ngen egen e gouvernemen ew:uzen 1n an en e- banken, zonder or-
taalbaar te geven, tenzij daarvoor speciale last gegeven worde ~ed daartoe' ver-

door het hoofd van het uitvoerend gezag. 
0 

en. 

10.-Geen winkelrekening zal door eenigen ambtenaar Winkelrekenin-

d 'tb t ld · k lkl k f · d d gen alleen betaal-wor en u1 e aa aan eenen w1n e er o 1eman an ers baar a an princi-
zonder dat deze voorzien zij van eene procuratie behoorlijk paal ofprocuratie

gezegeld, wanneer zijn principaal het geld niet' zelf komt houder. 

afhalen. 
11.-Geen ambtenaar, met uitzondering van den thesau- Hoe schuldpapie-

. 1 d 11 h 'f l"k 1 d ren ten laste van ner-generaa , en eze a een op sc n te lJ en ast van en Gouvernement on-

Staatspresident, zal schuldbewijzen, verbanden of andere ge- a:~~eekend wor

schriften van dien aard ten laste van het gouvernement 
kunnen teekenen of uitbetalen, in welk geval dezelven zoowel 
door den auditeur-generaal als door den thesaurier-generaal 
moeten geteekend worden. 

DEPARTEMENT VAN DEN THESAURIER-GENERAAL. 

12.-De thesaurier- gelieraal, die tevens administrateur Borgstelling van 

d .!' d 1 · d 1 · 1 h 'l'hesaurier-Gene-er .tOn sen en zege u1t ee er 1s, ste t ten genoegen van et raal. 

uitvoerend gezag borgtocht, ten bedrage van vijftien honderd 
pond sterling. 

13.-De thesaurier-generaal zal behoorlijke boeken moeten Thesaurier-Gene-

h d f d "f · d d · d raal boek te hou
OU en, en op o voor en VlJ t1en en ag van 1e ere maand den van gelden en 

aan den auditeur-generaal behoorlijk rekenschap en verant- ~~~~e verantwoor

woording doen van al de door hem ontvangene gelden, en 
van alle uitbetalingen in zijne bovengemelde betrekking, val-
gens zoodanige vormen als door den Staatspresident mochten 
worden voorgeschreven. 

14. _:__De the sa urier-generaal zal verplich t zijn alle sommen IVI o e t geremit-

ld d h 'll d 1 dd d b b teerde gelden ont-ge s door e verse 1 en e an rosten en an ere eam ten vangen en daar-
aan hem geremitteerd te ontvangen daarvan behoorliike ver- voor k wi tan tie ' v geven. 
antwoording in zijne boeken te doen, en aan de remitteerende 
partijen kwitantien te verleenen. 

15.-De thesaurier-generaal zal verplicht zijn zijne reke- Inrich.tin&". en 
· · · h 1 d · · d S goedkeunng z:uner n1ngen 1n te nc ten vo gens e 1nstruct1es van en taa ts- rekeningen. 

president. De goedkeuring zijner rekeningen door. den au
diteur-generaal zal voor hem voldoende kwitantie zijn voor 
alle gelden door hem verantwoord tot den datum van zooda-
nige rekeningen. 

16.-De thesaurier-generaal zal verplicht zijn aan zooda- rnspectievanzijne 
nige commissie als de Staatspresident mocht goedvinden van boeken en kas. 

tijd tot tijd aan te stellen zijne boeken en kas ter inspectie 
over te leggen. 

17.-De thesaurier-generaal zal telkens, wanneer verlangd, Moet vereischte 
in den volksraad bij de behandeling van de begrooting moeten inform a tie aan 

d
. . . . d d . h . .!' • volksraad geven. 

tegenwoor 1g z:un, ten e1n e, esvere1sc t, 1n.tormatw te geven 
en de begrooting toe te lichten. 
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DE BEGROOTING. 

Opstellen van 18,___,.De thesaurier-generaal wordt belast met het opstellen 
begrooting en in- d b t' · k t 't d S formatie d~artoe. van e. egroo 1ng van 1n oms en en u1 gaven voor en taat; 

en de auditeur- generaal, hoof den ·van departementen, land
drosten en andere ambtenaren met geldelijke administratie 
belast, zijn verplicht hem aile noodige informatie en opga ven 
te verstrekken niet later dan den veertienden dag van de 
maand Maart van elk jaar. 

Begrooting voor 19.-Na ontvangst dier opgaven en informatie zal de 
den volksraad ver- } · 1 'dd I''k b t' d vaardigd te wor-t 1esauner-generaa onm1 e lJ een egroo 1ng van e ver-
den. moedelijke inkomsten en uitgaven opmaken, en dezelve doen 

afdrukken, ten einde gedurende de eerste week van de jaar
lijksche zitting van den volksraad ter tafel te worden gelegd. 

vergelijkende 20.-Tev.ens zal door den thesaurier- generaal moeten 
staat over te leg- worden overgelegd eene vergelijkende staat, aantoonende het 
gen. verschil tusschen de begrooting voor het afgeloopen jaar en 

de werkelijke ontvangsten en uitgaven gedurende dat jaar. 
Memorie van toe- 21.-0ok zal de thesaurier-generaal een memorie van 

~~~~~::-.g over tetoelichting overleggen, behelzende opgaaf van gronden 
waarop de hoofden van begrooting zijn geraamd, alsook aanwij
zing van nieuwe uitgaven, van wege het uitvoerend gezag 
voorgesteld, en zoodanige andere informatie als dienen kan 
tot inlichting van de commissie van begrooting. 

Onderzoek van 22.-0nmiddelijk na derzelver benoeming zal de com-
begrooting do or · · d b t' d I d k d commissie daartoe mlSSle voor e egroo 1ng eze ve on erzoe en en aarover 
.aangesteld. rapporteeren, opdat de volksraad dadelijk of op eenen daar-

toe te bepalen dag in overweging kan nemen haar rapport, 
en de begrooting in behandeling nemen en derzelver hoofden 
vaststeilen. 

Supplementaire 23.-De uitgaven en inkomsten door den volksraad ge-
begrooting. durende deszelfs zitting besloten, zuilen door de commissie 

bij wijze van supplementaire begrooting worden opgebracht 
ter behandeling voor het einde der zitting. 

INSPECTIE VAN KASSEN. 

Aanstelling van . 24.-De Staatspresident heeft de macht om van tijd tot 
Inspecteur van t"d t b t t II I · t Kassen. lJ een persoon e enoemen en aan e s e en a s 1nspec eur 

van kassen. 
Toelage en ver- 25.-De inspecteur van kassen zal een toelage genieten 

voermiddelen van "f · h'll' d 1 'dd I Inspecteur van van VlJ t1en s 1 1ngs per ag, en za van vervoerm1 e en 
Kassen. voorzien worden op kosten van het gouvernement; behoudens 

het recht van den volksraad om jaarlijks bij de begrooting 
een ander bedrag als · toelage te bepalen, alsmede andere 
voorzieningen te maken omtrent vervoermiddelen. 

OVER AANBESTEDINGEN. 

T e. n de r s voor 26.-Voor aile publieke werken voor het gouvernement 
publ~eke werken moeten behoorliike tenders ingeroepen worden vere1scht. v · . 

Ten?:ers zooveel 27.-Den Staatspresident wordt opgedragen om zooveel 
mogehjk ve~langd mogeli~k aile benoodigdheden voor het gouvernement per tender voor benood1gdhe- v 
den. te bekomen. 
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28.-Bij aanvrage voor tenders voor drukwerk zal de Specificatie over 
d't l t ':fi d t t schutadverten-au 1 eur-generaa moe en spem ceeren a gouvernemen s-ties bij aanvrage 

schutadvertenties geplaatst moeten worden tegen betaling van tenders voor drukwerk. 
van zespence per stuk grootvee, en zespence voor elk getal 
van tien kleinvee. 

29.-De rekeningen van den contractant voor drukwerk Uit.betaling voor 
en schrijfbehoeften moeten gespeci:ficeerd worden door de d rhu ~. wfbe rhk fte n 

d . d 1 h bb l · b sc riJ e oe en ambtenaren 1e . eze ve e en aangegaan a vorens u1t e- g~~chi!'ldt na spe-
taling kan geschleden. . mficatw alleen. 

30.-Geene uitbetaling voor publieke werken of gebouwen Uitbetalingen 
zal mogen plaats vinden dan nadat zoodanige werken of ge- voorpublieke wer-
b t 11 d h 

.. d . . ken of gebouwen 
ouwen · eers zu en on erzoc t ZlJn oor eene commlSSle geschieden eerst 

welke de Staatspresident tot dat einde zal aanstellen en die na onderzoek en rapport. 
van hare bevinding aan hem rapport zal doen, volgens het-
welk hij zal oordeelen of de uitbetaling al dan niet kan ge
schieden. Deze commissie zal ook gedurende het oprichten 
van zoodanige werken of gebouwen toezicht houden of 
het werk degelijk verricht, en met goede materialen gebouwd 
wordt. 

31.-Voor gouvernements- verkoopingen zullen tenders T e 11 de r s voor 
d ht d d b k ht. · Gouvernements-WOr en verzoc , on erworpen aan e e rae 1g1ng van verkoopingen ver-

den Staatspresident, die in geval een tender zijns inziens te eischt. 
hoog is, zoodanige verkooping aan den baljuw van het 
district kan opdragen onder dezelfde belooning als in exe
-cutieverkoopiiigen door hem genoten. 

ALLERLEI. 

32.-Het bedrag op de begrooting voor het district Bloem- Uitbetaling van 
f t · 't b ht d h t h £d. " h k. bedragen voor geon e1n Ul ge rae on er e oo . gesc en en aan opper- schenken aan op-
hoofden," zal aileen door den landdrost van dat district uit- perhoofden. 
betaald worden. 

33.-Geen brandhout zal voor gevangen- huizen worden Brandhout ~oor 
aangekocht. ~:;b~!:::. -hmzen 

34.-Geene dagbladen of weekbladen zullen voor rekening Aanscha:ffing van 
h t t d h ft 't d d d dag-en weekbla-van e gouvernemen wor en aangesc a , Ul gezon er eden zonder mach-

Gouvernements -Courant, tenzij met toestemming of op besluit tigi:gd d a art o e 
van den volksraad. ver 0 en. 

HOOFDSTUK LXXIII. 

OVER UITREIKING VAN SCHULDBRIEVEN. 
1.-Den Staatspresident is opgedragen, namens het gou- Autorisatie tot 

-vernement van den Oranjevrijstaat, eene som niet te bo- opname. 
ven gaande twee honderd duizend pond sterling op te nemen 
·op schuldbrieven, uitgereikt ten laste van den Staat, op de 
wijze en onder de voorwaarden hierinnader omschreven. 

2.-De voormelde som van twee honderd duizend pond Doel. 
sterling moet uitsluitend strekken tot bestrijding van de kosten 
van aanbouw van bruggen, telegraaflijnen en andere publieke 
werken van reproductieven aard binnen den Oranjevrijstaat. 
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Waarborg. 3.-De voormelde som van twee honderd duizend pond 
sterling wordt gewaarborgd door de algemeene revenuen van 
den Oranjevrijstaat, met preferentie voor de betaling van 
gemelde som en de renten daarvan, boven alle andere lasten 
der regeering die reeds bestaan of hierna mogen worden 
aangegaan. 

Schuldbrieyen vrij 4.-De schuldbrieven namens het gouvernement uitge-
van belastmg. reikt worden bij deze vrijgesteld van alle belasting. 

Afbetaling. 5.-De gemelde som van twee honderd duizend ponden 
sterling zal worden afbetaald binnen den tijd van twentig 
jaren, te rekenen van af de onderscheidene datums van uit
reiking der schuldbrieven, en wel het twintigste deel. van het 
uitgereikte bedrag, ieder jaar, door uitloting en vernietiging 
van schuldbrieven tot dat bedrag. De eerste af:lossing te ge
schieden voor den 31sten December 1885. 

Teekening va.n 6.-De uitgegevene schuldbrieven moeten zijn geteekend 
schuldbrieven. namens het gouvernement van den Oranjevr~jstaat, door den 

Staatspresident en den thesaurier-generaal, en opgesteld over
eenkomstig schedude A, hieraan gehecht. 

Waarde van 7.-Elke schuldbrief zal de waarde hebben van een honderd 
~~~~~~~.riefenren- pond sterling, betaalbaar aan toonder in goud sterling, en 

zal renten dragen tegen zes pond voor elke een honderd 
pond's jaars, gerekend van af den datum van uitreiking daarvan .. 

~ijze van uitrei- 8.-De Staatspresident is geautoriseerd zoodra gemelde 
lnng. schuldbrieven ter uitreiking gereed zijn, dezelven door tus

schenkomst van de Nationale Bank van den Oranjevrijstaat 
(Beperkt),en hare correspondenten, in de geldmarkt te plaatsen 
op de meest voordeelige wijze, door publieken tender tegen 
een minimum a pari, met discretie omtrent aanneming van 
tenders die minder mogen zijn en · uitvaardiging van pro
spectus, alles onder verstandhouding met de regeering, zullende 
eenige daarop bekomene premie strekken tot dekking voor 
zoo verre noodig van de kosten der uitreiking. 

Beleening van 9.-De uitreiking der schuldbrieven is voorloopig beperkt 
kapitaal. tot een bedrag van een honderd duizend pond sterling, 

terstond vereischt, en daarna van tijd tot tijd voor zulke 
verdere sommen als de volksraad mocht besluiten voor publieke. 
werken van reproductieven aard tot dat de geheele som in 
dit hoofdstuk bepaald zal zijn geplaatst 

Betalinggoed.aan 10.-De gemelde schuldbrieven, alsmede de renten daarop, 
toonder. zullen betaalbaar zijn aan den persoon die dezelve tot betaling 

zal presenteeren, en zulke betaling zal goed en wettig zijn, 
en het gouvernement van den Oranjevrijstaat zal niet gehouden 
zijn eenig onderzoek in te stellen naar het recht of de aan-
~!!praak van den aanbied·er. · 

Betaling van 11.-De renten op gemelde schuldbrieven zullen moeten 
renten. worden betaald bij het einde van ieder halfjaar, gerekend van 

af den datum der uitreiking daarvan, waartoe bij iederen 
· schuldbrief de noodige rentebriefjes (coupons) volgens schedule 
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B eveneens zullen worden uitgereikt, betaalbaar aan toonder 
id goud sterling, ten kantore van de N ationale Bank van 
den Oranjevrijstaat (Beperkt), te Bloemfontein, en ten kantore 
van hare correspondenten te Kaapstad., Port Elizabeth, Dur
ban (Natal) en Louden, en zal jaarlijks de daartoe benoodigde 
som op de begrooting der gewone uitgaven van den Staat 
worden gesteld. 

12.-De gemelde schuldbrieven zullen worden uitgeloot -qitloting en be-. . . d d h . . tahng van schuld-
en afgelost 111 sommen van n1et m1n er an et tw1nt1gste brieven. 

deel van het uitgereikt bedrag, ieder jaar, zullende de houders 
der getrokkene schuldbrieven, bij kennisgeving van drie maan-
den vooraf in de Gouvernements- Cowrant van den Oranje-
vrijstaat, en in zoodanige andere couranten in Kaapstad, Port 
Elizabeth, Durban (Natal) en Louden, als noodig beschouwd 
mocht zijn om de houders te bereiken, worden opgeroepen 
dezelve tot betaling aan te bieden op den laatsten dag van 
ieder .jaar gerekend van den datum van uitreiking van de 
getrokken schuldbrieve;n, ten kantore van de Natio:rtale Bank 
van den Oranjevrijstaat (Beperkt), te Bloemfontein, of ten 
kantore van hare correspondenten te Kaapstad, Port Eliza-
beth, Durban (Natal) en Louden, die dezelve onmiddelijk na 
de betaling zullen opzenden naar den the sa urier-generaal van 
den Oranjevrijstaat, en zal de regeering niet gehouden zijn 
tot betaling van renten op schuldbrieven uitgeloot als voor-
meld, waarvan de aanbieding niet in termen van zulke oproe-
ping gedaan wordt. 

13 -Aile aldus uitgelotene en afgeloste schuldbrieven Vernietiging van 
· . . . betaalde sc h ul d-

zullen worden vern1et1gd door den thesauner-generaal van brieven. 

den Oranje·vrijstaat, zoodra dezelve van de verschillende bank-
bureaux inkomen, in tegenwoordigheid van den Staatspresi-
dent of een lid van den uitvoerenden raad, daartoe speciaal 
door den Staatspresident benoemd, nadat dezelve behoorlijk 
zullen zijn afgeschreven in de boeken van den thesa urier-
generaal, en van iedere zoodanige vernietiging zal kennis-
geving moeten geschieden in de Gouvernements - Courant en 
andere noodige couranten, vermeldende de nommers der ver-
nietigde schuldbrieven, onder certificaat van de juistheid der 
opgave door den thesaurier-generaal en auditeur-generaal van 
den Oranjevrijstaat, en waar zulks noodig moge zijn, bekrach-
tigd door den consul-generaal van den Oranjevrijstaat. 

14.-Ten einde de uitloting en aflossing van gemelde Aflossings-fonds 

schuldbrieven behoorlijk en geregeld te doen plaats vinden, 
worden de aandeelen van den Oranjevrijstaat in de N ationale 
Bank van den Oranjevrijstaat (Beperkt), b~dragende £70,000 
en de dividenden daarop, en zooveel van de jaarlijksche in,.. 
komsten van den Staat als mocht blijken daartoe noodig te 
zijn, afgezonderd als eene aflossings-fonds om uitsluitend te 
worden aangewend tot afbetaling van sch uld brieven ten be-
drage van het twintigste deel van het uitgereikt bedrag ieder 
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jaar, ook tot dekking van de renten daarop, totdat het geheele 
uitgereikt bedrag zal zijn afgelost en vernietigd. 

Jaarlijksch rap- 15.-De thesaurier-generaal zal gehouden zijn jaarlijks aan 
\port. den volksraad bij de begrooting over te leggen een staat 

aantoonende dat behoorlijk uitvoering is gegeven aan de voor
waarden dezer bepalingen, in de betaling van renten en aflos
sing va:ri schuldbrieven zooals hierin bepaald, met rapport 
over den staat van deze schuld. . 

Interim beleening. 16.-De Staatspresident werd gemachtigd in den tijd die 

Schedule A. 

mocht verloopen tot gereedmaken en u.itreiking van gemelde 
schuldbrieven, te voorzien in de loopende uitgaven voor pub
lieke werken van reproductieven aard door eene tijdelijke 
leening van de N ationale Bank van den Oranjevrijstaat (Be
perkt), of waar zulks op de meest voordeelige wijzen kon ge
schieden, van zulke bedragen als daartoe vereischt mochten 
zijn en moest zulke tijdelijke leening dadelijk wederom afbe
taald worden uit de eerste kapitalen op gemelde schuldbrieven 
verkregen, 

SCHEDULE A. 

<j 
f-'• 
(D 
1-l 

Het Gouvernement van den Oranjevrijstaat belooft te 
betalen aan toonder van dezen schuldbrief, de som van een 
honderd pond in goud sterling, ten kantore Yan de Nationale 
Bank van den Oranjevrijstaat (Beperkt), te Bloemfontein, of 
ten kantore van te Kaapstad, Port Elizabeth, 
Durban (Natal) en Landen, met de renten daarop tegen zes 
pond per honderd in het jaar gerekend van af den datum 
van uitreiking, overeenkomstig de bepalingen van Ordonnantie 
No. 9 van 1884. · 

Staa tspresiden t. 

The sa urier-Generaal 
van den Oranjevrijstaat. 
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SCHEDULE B. 

COUPON.--RENTENBRIEFJE. 
Het Gouvernement van den Oranjevrijstaat belooft te be

talen aan toonder, drie pond in goud sterling, ten kantore 
van de N ationale Bank van den Oranjevrijstaat (Beperkt ), te 
Blo(jmfontein, of ten kantore van te Kaa pstad, 
Port Elizabeth, :Pur ban (Natal) en Louden, voor hal(jaar
lijksche renten op schuldbrief No. , groot £100, loopende 
van af de uitreiking tot de aflossing daarvan in termen van 
Ordonnantie No. 9 van 1884. 

Staatspresident. 

1'hesa urier-Generaal 
van den Oranjevrijstaat. 

HOOFDS1'UK LXXIV. 

OVER r~rOELAGEN AAN ZEKERE PERSONEN. 

Schedule B. 

1.-Een lancldrost, veldcornet of raadslid zal voor het '1' o e I age voor 

houden van b\jeenkom.sten (buiten de plaats zijner inwoning) ~~~s~~;.an bijeen

een toelage genieten van een pmid en tien shillings per dag 
inslnitende reis- en verblijfkosten. 

2.-Niets in het vorige artikel vervat zal den volksraacl On verhinderd 

l · ~l • l""k b'" 1 1 · 1 b , vaststelling bij de ver nn,teren om .1aar u s u c e )egroot1ng een anc er eo rag begrooting. 

als toelage vast te stellen. 
B.---Een lid eener commissie door het gouvernement afge- 'l'oel·age a~n~eden 

vaardigd, zal voor reiskosten ontvangen een pond en tien van commissies. 

shillings sterling per dag, welke som zal insluiten huur van 
voertuig zoowel als persoonlijke diensten; zullende de Staats-
president echter bij 1nachte zijn om in buitengewone omstandig-
heden die toelage te verhoogen. 

4.-Aan den pnblieke aanklager, veldcornet of vrede- Toelag.e voor 1\ik-
.. . schouwmg. 

rechter, wordt voor het houden van l~]kschouw1ng enzoo-
voorts (insluitende reiskosten per dag van zes uren) per dag 
toegekencl een toelage van een pond sterling. 

5-Voor vervoer van crimineele O'evangenen door eenen Toelage voor Yer-
. b voet· van gevange-

gekleurden bewaker voor zes-en-dertig n1ijlen wordt toegekend nen. 

eene toelage van v~jf shillings ; voor hetzelfde door eenen 
blanken bewaker, tien shillings. 

G --Aan gouyernements-taxateurs van vaste goederen wordt 'l'oelage Mtll G:9•· 
· vernements- tli>XIIt* 

toegestaan eene toelage van tien shillings en zespence per teurs. 

taxa tie. 
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HOO:E'DSTUK LXXV. 

OVER DE ONTEIGENING VAN EIGENDOl\I 'l,EN 
ALGElYIEENEN NUTTE. 

Onteigening, hoe 1.-De onteigening ten algemeenen nutte heeft plaats uit 
-en ~anneer te ge- kracht van een besluit van den uitvoerenclen raad waarbrii 
soh1eden. . ' v 

wordt aangedtud de algemeene aarcl van het werk tot welks 
uitvoering n1en over de te onteigenen goederen n1oet kunnen 
beschikken, en waarbij de onteigening dier goederen tevens 
wordt bevolen. 

watteonteigenen. De gevallen waarin onteigening ten algenreene nutte met 
vergoeding aan den eigenaar kan bevolen worden zijn: de 
aanleg, het· herstel, de verbetering, de uitbreiding of rle ver
grooting 

(1.) Van forten en andere werkeu, vool' de verclediging 
van den Staat vereischt wordende; · · 

(2.) Van de werken betrekkelijk waterleiclingen of water
keeringen; 

(3.) Van ~poorwegen indien claarvoor . bebouwde of be
werkte gronden gebruikt worden of directe schade 
aan private eigenclomrnen toegebracht . wordt, of van 
b1j spoorwegen behoorende gebouwen en bruggen, tele
grafen en andere rniddelen van gemeenscha p ; 

( 4.) Van open bare gebouwen of werkplaatsen, van straten, 
pleinen, rnarkten, begraafplaatsen en openbare berg
of bewaarplaatsen, en dergelijke gebouwen. 

Niet-bebouwde 2.-Niet-bebouwde gronden voor aanleg van spoorwegen 
"'l'onden kunnen · d d' · · -b 
'Onteigend worden benoochgcl kunr!en, zon er vergoe rng, ontmgend worden e-
zond?r schadever- houclens het in het voricr artikel bepaalcle omtrent nirecte goedmg. · _ b 

schade aan den eigenaar daarvan berokkencl. 
Bijzonderheden te 3 --Alvorens het besluit tot onteio·euing door den uitvoe-verzenden aan · b _ 

La~ddrostvoor.be- renden raad wordt genon1en, zal aan den lancldrost van het 
slmt tot onte1ge- d' · · 1 · d l " 
ning genome n rstnct, waann c e te ontmgenen gron en ge egen Zlln, wor-
wordt; kenmerke.n den toegezonden door den gouvernements-secretaris de platte van grond door · 1 

bakens, enz. grondteekening van de voorgenomene onteigening, rnet alge-
nreene aanduiding van den aard van het werk en van de 
bijzonclere eigenclommen welke ten eleele of geheel zouden 
rnoeten worden onteigencl, alsn1ede n1et vennelcling van de 
nan1en cler op de openbare registers bekencle eigenaren, en 
zullen de eigendmnrnen die voor het werk benoodigd geacht 
worden, zooveel cloenlijk, door bakens of andere uitwendige 
teekenen worden gekenrnerkt. 

_l;{-ennisgeviugaau 4.-Aan de eigenaars, huurders of brnikers zal ten minste 
~!g:i~~~~~ };!ke~;, acht dagen te voren, van het stellen dier bakens of andere 

uitwendige teekenen worden kennis gegeven, en zullen cleze 
verplicht z!jn het stellen clerzelve op hunnen grond toe. te 
laten, behoudens schadeloosstelling jndien daartoe termen zijn. 
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5.-Eene commissie door den Staatspresident benoemd, Commissieterver· 

ld d ' t bl' k k 1 · h hoor van belang· vergeze van en 1nspec eur van pu 1e e wer en, za ZlC hebbenden. ken-

vervoegen, op de hoofdplaats van ieder district, of op elk dorp n is gt e v 1d. :r:_ g van 

b''h 'd h k · aans aan e com-in welker na lJ e1 et wer moet worden u1tgevoerd,. ten miss i e, met bij-

d b l h bb d d d. · l' h · zonderheden te ·einde aan e · e ang e en en e noo 1ge 1n 1c t1ngen te geven, geschieden. ' 

-en hen in hunne belangen te hooren. De zitting der com-
missie zal minstens eene maand te voren door den gouverne
ments-secretaris, door middel van de Gouvernements- Courant, 
van de nieuwsbladen van de hoofdstad en de nieuwsbladen 
van het district waar het voorgenomen werk moet worden 
uitgevoerd, aan belanghebbenden worden bekend gemaakt, 
welke kennisgeving zal inhouden den dag, het uur en de 
plaats tot de bijeenkomst bepaald; terwijl de plattegrondteeke-
ning, de voorgenomen onteigening en de algemeene aandui-
ding van het werk in artikel 2 vermeld, ten landdrostkantore 
en ten kantore van den resident-vrederechter ter inzage liggen 
zal, hetwelk ook in gezegde kennisgeving moet worden ver-
meld. 

6.-De commissie in het vorige artikel vermeld zal be- Notulene~r:;tp11ort 
hoorlijk notulen houden van hetgeen door haar is verricht, dercommiss!e. 

en van de bezwaren door belanghebbenden geopperd, en die 
notulen, vergezeld. van haar advies en dat van den inspecteur 
van publieke werken, binnen den tijd van tien dagen aan den 
gouvernements-secretaris inzenden, ten einde aan den uit-
voerenden raad te worden voorgelegd. 

7.-Het besluit van den uitvoerenden raad, waarb~j de Be~luit tot ontei

onteigening bevolen wordt zal binnen zes maanden nadat de £i:~~~ !~s r;:~~~ 
n6tulen in het vorige artikel vermeld door den gouvernements- den; bijzond~rhe-

. . . den en kennisge-
secretans ZlJn ontvangen, moeten worden genomen. Hetzelve ving daarvan. 

zal de gronden aan onteigening onderworpen bijzonderlijk aan-
wijzen. W anneer zulks niet duidelijk genoeg heeft kunnen ge-
schieden, wordt de nadere aanwijzi:rig door den inspecteur van 
publieke werken gedaan. Zoowel het besluit van den uitvoe-
renden raad, de gemelde onteigening inhoudende, als die nadere 
aanwijzing wordt door middel van de Gouvernements-Courant 
en de nieuwsbladen vermeld in artikel 5 door den gouverne
ments-secretaris bekend gemaakt. 

8.-De uitvoerende raad zal trachten minnelijk met be- Minnelijke over-

1 h bb d t k t t d .~ d t eenkomst omtrent ang e en en overeen e omen om ren en prlJS er egen prijs van onteigend 

vergoeding te onteibo-enen gronden, tot welk einde een of meer gdoed.-
1
Y
1 

oogdden en 
. erge IJ cen aar-

personen door den Staatspres1dent daartoe benoemd en be- toe verlof te heb-

hoorlijk gemachtigd, indien vereischt, zich tot de belang- ben. 

hebbenden zullen begeven, ten einde daaromtrent te onder-
handelen. · 

In geval de afstand goederen mocht betreffen onder be
heer van eenen voogd, curator of anderen wettelijken bewind
voerder zal de overeenkomst niet tot stand kunnen gebracht 
worden dan na bekomen verlof van het Hoog Gerechtshof, 
of van een der leden daarvan in kamers, op een met redenen 
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bekleed verzoek van den voogd, curator of anderen wette
lijken bewindvoerder, of van het gouvernement van den Oran
ievrijstaat. 

Mocht eene overeenkomst getroffen worden, zal er eene 
acte· van verkoop en koop worden gepasseerd. 

Dagyaarding tot 9.-Waar de eigenaar vermeent tot vergoeding gerechtigd 
bepahng van scha- · · h t lk tk t 
deloosstelling;pro- te ZlJn en et gouvernemen zu s on en , en wanneer er geene 
cedures daarop. overeenkomst getroffen wordt als in het vorig artikel vermeld 

zal het gouvernement onmiddelijk voor het Hoog Gerechts~ 
hof, voor het district Bloemfontein, en voor de rondgaande 
gerechtshoven, voor de overige districten, den eigenaar der 
te onteigenen gronden dagvaarden om redenen te geven waarom 
de schadeloosstelling daarvoor niet door dat gerechtshof zal 
worden bepaald:-De dagvaarding zal vermelden de nood
zakelijkheid voor onteigening, de omschrijving van den te 
onteigenen grond met de hoegrootheid daarvan, de som door 
den uitvoerenden raad daarvoor geboden, en de waarde daarvan 
als geschat door twee beeedigde taxateurs. De vordering tot 
onteigening behoeft niet anders te worden gestaafd, dan door 
het besluit van den uitvoerenden raad, in artikel 3 vermeld. 
Mocht d~ vordering worden tegengesproken alleenlijk op grond 
dat de in de voorgaande artikelen vermelde formaliteiten niet, 
of niet naar behooren, zijn opgevolgd, zal de rechter beoor
deelen of de verweerder werkelijk door dat verzuim is benadeeld 
of in zijn recht verkort. Indien het verzuim geen nadeel 
heeft toegebracht of het recht van den verweerder niet heeft 
verkort, zal de vordering worden toegewezen. 

Handelwijze van 10.-Het Hoog of Rondgaand Gerechtshof zal, hetzij op 
Gerechtshof. gedane vordering, hetzij ambtshalve, drie deskundigen be-

noemen, om de te onteigenen goederen te waardeeren, die daar
omtrent een schriftelijk, beeedigd en met redenen omkleed 
rapport aan het hof zullen indienen. Het zal aan partijen 
vrijstaan 01n zoodanige bewijzen over te leggen als zij mochten 
noodig oordeelen, om de schadeloosstelling naar billijkheid te 
doen begrooten, in de bepaling van welke het gerechtshof op 
die bewijzen en ook op de omstandigheden welke bepaaldelijk 
de ligging en plaatsing der goederen, of het bedrijf waartoe 
dezelve dienstig zijn, als anderszins betreffen, zoodanig zai 
acht slaan als het zal oordeelen te behooren. Het rapport 
van deskundigen is echter voor het gerechtshof niet verbindend. 

Nieuwe getim- 11.-Het gerechtshof zal geen acht slaan op nieuwe ge-
merten, enz., ver- . f d · lk d d · ht 
ontachtzaamd. t e t1mmerten o veran enngen, we e oor e e1genaars moe en 
worden. zijn gemaakt na den dag bij artikel 5 vermeld . 
. Schadeloosstel- 12.-Huizen en gebouwen, van welke het noodzakelijk 

hng vo?r gebou- mocht ziin een gedeelte te nemen of af te breken moeten wen, hu1zen en on- <.1 ' 

scheidbare gron- geheel met de daarbij behoorende tuinen of aanhoorigheden 
den. worden overgenomen, indien de eigenaar zulks vordert. Ten 

aanzien van gronden neemt het gerechtshof, indien het oordeelt 
dat het gedeelte, waarvan de onteigening is gevraagd, van. 
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het goed niet kan worden afgescheiden zonder eene vermln
dering der waarde van het overige gedeelte, zulks bij het 
bepalen der schadeloosstelling in billijke aanmerking. 

13.-In geval er derden mochten zijn die belang in de Belangvanderden 

zaak hebben, zullen deze, des goedvindende, hun belang op 
gelijke wijze als de eigenaar van den grond doen gelden, 
hetwelk dan op dezelfde wijze zal worden geregeld. 

14.-In alle gevallen waarin op de te on teigen en goederen Hoe te h~ndelen 
. . . ' ' . . wanneer hlJpothe-

hljpOthecalre verbanden bestaan, of er een1g verzet 1s gedaan cairev~rbandenop 
tegen de betaling aan de rechthebbenden, worden de verschul- ~~~~b";:~~~-goe
digde smnmen gedeponeerd bij den thesaurier- generaal, om 
nader te worden uitbetaald of verdeeld, overeenkomstig de 
regelen van het gemeene recht. 

15.-Bij het definitief vonnis zal de onteigening en de ~nhoud van von-
. d h · b h d · . ms; proceskosten. mgen omsovergang op em ten w1ens e oeve e ontmgen1ng 

geschiedt, worden uitgesproken, en zal het bedrag der schade-
loosstelling worden vastgesteld. Indien het Hoog Gerechtshof 
de schadeloosstelling op het· bedrag der aangebodene som vast-
stelt, wordt de partij die dezelve niet heeft aangenomen, ver-
oordeeld in de proceskosten. Beloopt echter de bij het_ vonnis 
bepaalde schadeloosstelling meer dan de aangebodene som en 
minder dan de gevorderde som, zoo worden de proceskosten 
gecompenseerd in de evenredigheid van het verschil tusschen 
het gedane aanbod en de gevorderde som, tot het beloop der 
door de rechtbank bepaalde schadeloosstelling. In geval de 
schadeloosstelling door het gerechtshof bepaald, gelijk staat 
met de gevorderde som wordt de partij, ten wiens behoeve 
de onteigening geschiedt, in de kosten veroordeeld. 

16.-De onteigende goederen worden, na finale beslissing, T:ansport van 

d . d h h onte1gende grond. getransporteerd door en reg1strateur er oogere oven, en 
in geval van minnelijke overeenkomst op de gewone wijze bij 
acte gepasseerd voor den registrateur van acten van den 
Oranjevrijstaat, vrij van transport- en zegelrechten. De regis-
trateur der hoogere hoven zal verplicht zijn aan den registra-
teur van acten over te leggen een door hem geteekend extract 
vonnis, welk extract vonnis strekken zal als verklaring van 
verkooper en kooper. Geen, transport zal echter geschieden 
zonder dat de vastgestelde schadeloosstelling zal zijn betaald 
of bij den thesaurier-generaal zal zijn gedeponeerd, waarvan 
aan den registrateur van acten blijken moet. 

17.-De bepalingen van dit hoofdstuk zijn ook toepasselijk, Betreffen?-e gron-

d h d 1 11. b kk" h f den waarnltbouw-VOOr zoo ver e sc a e oosste 1ng etre 1ng ee t en voor stoffen genomen 
zooverre schade bewezen wordt, op gronden waaruit bouwstoffen moeten worden. 

tot het werk benoodigd, zouden. moeten worden genom0n. 

D-
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HOOFDSTUK LXXVI. 

HET OPZICHT OVER OPENBARE WERKEN, WEGEN 
EN GEBOUWEN. 

Aanstelling van 1.-Er zal worden opgericht een departement van openbare 
Inspecteur van h h .£';] l · 
Openbare Werken. werken, aan et oo.tu waarover za staan een Inspecteur-

generaal, die door den Staatpresident zal benoemd worden 
met goedkeuring van den volksraad. 

Kwalificatie van 2.-De inspecteur-generaal zal moeten bezitten een diploma 
Inspecteur. · · h .. t h · h h h 1 f van 1ngen1eur, etzlJ van eene ec n1sc e oogesc oo o van 

een ander bevoegd collegie. . 
Welke openbare 3.-0nder openbare werken zullen worden verstaan alle 

werken bedoeld. · b d I b b . . werken 1n ver an met ge ouwen, wegen, ruggen, spoor-
wegen, irrigatien en delverijen, waarover de inspecteur-generaal 
zoowel zal adviseeren als plannen en specificatien vervaardigen. 

Verder personeel 4.-Aan den inspecteur-generaal zullen, van tijd tot tijd 
van departement. · h d · h d naar de omstand1g e en vere1sc en, wor en toegevoegd :-

(A). Een bevoegd architect voor het toezicht op alle publieke 
gebouwen; 

(B). Een mijn- en werktuigkundig ingenieur voor het toe
zicht over het mijn- en stoomwezen; 

(c). Alle weginspecteuren die van tijd tot tijd benoodigd 
zullen zijn voor het aanleggen en in stand houden 
der. publieke wegen; 

(n ). Alle tijdelijke assistenten benoodigd bij het aanleggen 
van bruggen en spoorwegen. De assistenten zullen 
door den Staatspresident worden benoemd, op voor
dracht van den inspecteur-generaal. 

Plichten van In- 5.-De plichten van den inspecteur-generaal zullen zijn 
specteur-Generaal als volgt :-

(A). Hij zal minstens een maal 's jaars alle bruggen in dezen 
Staat inspecteeren of doen inspecteeren ; 

(B). Hij zal voortdurend toezicht houden of doen houden 
op alle publieke gebouwen, en jaarlijks daarover aan 
den Staatspresident moeten rapporteeren; 

(c). Hij zal plannen moeten beramen voor den aanleg en 
de instandhouding der hoofdwegen; 

(n ). Hij zal het opzicht houden over de opmeting, den 
aanleg of exploitatie van te bouwen of reeds daar
gestelde spoo~weglijnen; 

(E). Hij zal het toezicht houden op alle mijnen en over alle 
van staatswege uittevoeren geologische onderzoekingen 
en besproeiingswerken. 

Pri;:a.atwer~rhem 6.-De inspecteur-generaal of zijne assistenten zullen geen 
~~nz~~!b"od.~~.sten- werk voor private personen of publieke lichamen, als munici

paliteiten, stadsraden enzoovoorts mogen doen, tenzij zij voor 
zoodanig werk speciaal verlof van den Staatspresident ont
vangen 
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7.-De inspecteur-generaal zal, indien hij zijne betrekking Kennisgeving te 
W enscht neder te leggen verplicht ziin den Staatspresident geschieden van be-

' p ' doelde nederleg-
drie maanden te voren daarvan kenn1s te geven. ging van zijn ambt. 

8.-De Staatspresident zal de macht hebben den inspec- Verdere werk
teur-generaal te belasten met eenige werkzaamheden die hii zaamheden kun-' u nen hem opge-
beschouwen zal onder het hoofd van "openbare werken" te dragen worden. 
ressorteeren, ook voor zooverre niet speciaal in dit hoofdstuk 
is bepaald. 

9.-De inspecteur-generaal en zijne assistenten zullen niet Belang in aan te 
o-erechtigd zijn een aandeel te hebben in of in eene maat- gane werken hem 
b . . . . ' .• en hun verboden. 
schapplJ te gaan met een1ge com.pagn1e hoeookgenaamd, hetzlJ 
direct of indirect, in verband met openbare werken voor het 
Gouvernement. 

10.-De inspecteur-generaal en zijne assistenten zullen bij Zijn en hun eed. 
aanvaarding hunner betrekking den eed van getrouwheid aan 
den Staat moeten afleggen. De vorm van den eed zal zijn als 
volgt :-

" Ik , zweer trouw aan het Gouvernement van den 
St~at, en dat ik, naar het beste van mijn vermogen, zonder 
gunst, de aan mijn ambt verbondene plichten, vlijtig, getrouw 
en eerlijk zal waarnemen en uitoefenen volgens wet. Zoo waar
lijk helpe mij God Almachtig." 

11.-Het salaris van inspecteur-generaal en zijne assistenten Salarissen bij 
wordt door den V olksraad bii de begrooting vastgesteld. begrooting vastge-.., steld. 

HOOFDSTUK LXXVII. 

DE SPOORWEGWET. 
1.-De raad van directeuren van eenige spoorweg-maat- Regulaties voor 

schappij, of eenige concessionaris eigenaars zijnde van een spoorwegen 
spoorweg werkende in dezen Staat, zal van tijd tot tijd zoo-
danige regulaties vervaardigen als zij mogen goed vinden, 
ten. einde het gedrag der beambten en dienaren van zoodanige 
maatschappij of concessionaris, wanneer zij in dienst zijn, in 
.alle opzichten hoeookgenaamd te regelen, en in het behoor-
lijk bestuur in ieder opzicht van de zaken van de maatschappij 
of. concessionaris te voorzien, en van tijd tot tijd zoodanige 
regula ties te veranderen of te herroepen en anderen te maken; 
en zoodanige regulaties zullen moeten worden gedrukt en 
een kopie gegeven aan iederen beambte en dienaar van de 
maatschappij of concessionaris, die er belang bij heeft. 

2.-Geene regulatie die betrekking heeft, of die boeten Goedkeuring van 
legt, op andere personen dan dienaren van de maatschappij Staa.tspresident 

f 
. . . k h f £1! .. .. vere1scht voor 

o concess10nans zal van een1ge rae t o euect ZlJn, tenzlJ zekere regulaties. 
goedgekeurd door den St&,atspresident met advies van den 
uitvoerenden raad en gepubliceerd in de Gouvernements-Courant. 

3.-Eenig beambte van eenige spoorweg-maatschappij of Ap.prehensie en 
· · f · b 1 b h l"k ld straf van clronken concesswnans, o een1ge consta e e oor lJ aangeste , en misdrijvenden o ± 

.alle zoodanige personen wier hulp zoodanige beambte of con- nalabtigi~n dspoor-weg et H\n en. 
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stabel mochtin roepen, zal elken machinist, wagendrijver, con
ducteur, portier, of elken anderen persoon die door een spoor
wegbestuur .wordt gebezigd .?m het verk;eer ~p den spoorweg 
van zoodan1ge maatschapplJ of concesswnans te begeleiden 
of om de spoorwegwerken aan zoodanige maatschappij of con~ 
cessionaris toebehoorende te repareeren en te onderhouden 
die in een dronken toestand verkeert terwijl hij gebezigd i~ 
als voormeld op gezegden spoorweg, of die eenige overtre
ding van eenige regulatie van gezegde maatschappij of con
cessionaris, gepubliceerd als voormeld in de Gouvernements
Courant, begaat, of .die met opzet, kwaadwilliglijk, of uit nala
tigheid eenige daad duet of nalaat te doen, het doen of het 
nalaten waarvan zal of mbcht strekken om het leven of li
chaam van eenigen persoon die langs zoodanigen spoorweg 
gaat, of die op zoodanigen spoorweg, of op de werken of zaken 
toebehoorende aan zoodanigen spoorweg is, in gevaar te stellen 
of te wonden, of de vaart van eenige locomotief, rijtuig of 
trein te kunnen belemmeren of verhinderen, zonder lastbrief 
a pprehendeeren en den gea pprehendeerde zoodra mogelijk ver
voeren en brengen voor den landdrost van het district binnen 
wiens jurisdictie de overtreding begaan is, en elke persoon 
die zoodanige overtreding begaat zal, na overtuiging, kunnen 
worden gestraft met gevangenisstraf met of zonder harden 
arbeid geen twee maanden te boven gaande, of tot betaling van 
eene boete geen tien pond sterling te boven gaande, of tot beide 
zoodanige gevangenisstraf en boete ; mits echter dat inclien 
de persoon die de overtreding heeft begaan beschuldigd is 
geworden van overtreding van eene regulatie, hij in dat geval 
alleen zal kunnen worden veroordeeld tot betaling van de 
boete bij gemelde regulatie bepaald en tot geen andere; mits 
ook dat indien eenige person gevonnisd onder en uit kracht 
van zoodanige regulatie bii veroordeeling niet de opgelegde 
boete dadelijk zal betalen of versecureeren, hij in de gevangenis 
zal 1nogen worden geplaatst met of zonder harden arbeid den 
tijd van eene maand niet tebovengaande. 

Strafvoorbelem- 4.-Eenige persoon die met opzet iets doet of laat doen, 
~:~:~ij~S:e~1~~1°i~ waardoor een locomotief of rijtuig op een spoorweg wordt 
gevaar stellen van belemmerd, of waardoor de veiligheid van personen vervoerd 
leven. door of op zoodanige locomotief of rijtuig in gevaar wordt 

gesteld, of eenig persoon die daartoe bijstand en hulp zal ver
leenen, zal, bij overtuiging, onderhevig zijn aan gevangenis
straf met of zonder harden arbeid, den tijd van twee jaren 
niet te boven gaande, en met of zonder slagen, geen vijf-en
twintig te boven gaande. 

Arrest en strat 5.-Indien een persoon opzettelijk een beambte eener 
wegens tegengaan h .. f · · 1 b 1 
van spoorwegbe- spoorweg-maatsc applJ o van een concesswnans za e em-
ambtenenovertre- meren of verhinderen in de uitoefening van ziin plicht op den op spoorweg- u 
eigendom. een spoorweg, of bij of in een station of werk of gebouw aan 

zoodanige spoorweg-maatschappij of concessionaris behoorende, 
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of indien een persoon opzette1ijk za1 overtreden op een spoor
weg of een station of werk aan zoodanigen spoorweg behoo
rende, en weigeren za1, wanneer daartoe verzocht door een 
beambte van gezegde maatschappij of concessionaris, om ge
zegde p1aatsen te ver1aten, za1 ieder zoodanige persoon kunnen 
en mogen gearresteerd worden zonder 1astbrief door eenig 
po1itie-dienaar of persoon daartoer gemachtigd of eenig persoon 
wien hij tot hu1p moge inroepen, en aangehouden worden tot 
dat zoodanige overtreder a1s voorme1d voor den 1anddrost van 
het district waar de overtreding is begaan kan worden ge
bracht, en ieder zoodanig persoon die zich heeft schu1dig 
gemaakt aan het voorgaande za1, bij overtuiging, kunnen 
worden gestraft met eene boete geen vijf pond te boven gaande, 
en indien hij in gebreke b1ijft om gezegde boete te beta1en, 
dan kan hij in de gevangenis gep1aatst worden met of zonder 
harden arbeid, voor een tijdperk geene maand te boven gaande. 

6.-En nademaa1 het noodzake1ijk is voor de pub1ieke Wanneerhet gnan 
·1· h "d 1 k h b h 1""k 1 d opprivategronden Vel 1g e1 , a s oo voor et e oor 1J lOU en van spoorwegen voor reparatie van 

in staat om voor den pub1ieken dienst in werking te ziin dat aardstorti;ngen 
'-' ' veroorloofd IS. 

spoonveg-maatschappijen of concessionarissen de macht zullen 
hebben om, in geva1 van onge1ukken of aardstortingen, of 
waar zu1ks gevreesd wordt te zullen gebeuren aan hunne in-
gravingen en aardebaan of andere werken, op de gronden 
grenzende aan hunne respectieve spoorwegen te komen, ten 
einde deze1ve te repareeren of te vernieuwen of om zoodanig 
werk a1s noodzake1ijk is voor gezegd doe1 de verrichten, zoo 
wordt bes1oten :-

De Staatspresident is bevoegd om eenige spoorweg-maat
sehappij of concessionaris in geschrifte onder den hand van 
den gouvernements-secretaris te machtigen, in geva1 van eenig 
onge1uk of van aardstortingen of wanneer zu1ks gevreesd 
wordt te zullen gebeuren aan eenige ingraving, aardebaan of 
eenig ander werk aan haar toebehoorende, op de gronden 
grenzende aan hunnen spoorweg te komen, ten einde zoodanig 
onge1uk te repareeren of te verhinderen, en eenig werk te doen 
dat noodig mocht zijn voor geme1d doe1; mits echter dat een 
spoorweg-maatschappij of concessionaris in geva1 van nood
zake1ijkheid op zoodanige gronden za1 mogen gaan en zoodanig 
werk verrichten a1s voorme1d, zonder vooraf verlof van den 
Staatspresident te hebben bekomen, m~ar in ieder zoodanig 
geva1 is geme1de maatschappij of · concessionaris verp1icht, 
binnen acht-en-veertig uur nadat zij op den grond is gegaan, 
.aan den Staatspresident rapport te doen, specificeerende den 
aard van het onge1uk of het gevreesde onge1uk en van de 
werken die noodig zijn om te worden verricht, en zoodanige 
macht za1 ophouden te bestaan indien de Staatspresident, na 
geme1d rapport in overweging te hebben genomen, za1 cer
tificeeren dat de uitoefening van geme1de macht niet noodig 
is voor de pub1ieke vei1igheid; mits ook dat geme1de werken 
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zoo we1n1g nadeelig zullen zijn voor de aanliggende gronden 
als de aard van het ongeluk of gevreesde ongeluk zal toe
laten; en dat zij zullen uitgevoerd worden met den meesten 
spoed, en dat voile vergoeding zal gegeven worden aan den 
eigenaar en bewoners van zulke gronden voor de schade en 
het nadeel of ongemak door hen respectievelijk geleden door 
zoodanige werken; het bedrag van gezegde schadevergoeding 
in geval van dispuut zal beslist worden op dezelfde wijze als. 
alle gedisputeerde eischen voor schadevergoeding beslist wor
den in termen van de ordonnantie of conventie waaronder 
de gezegde spoorweg is aangelegd; en in geval er geen zoo
danige ordonnantie bestaat dan zal het moeten worden beslist. 
door een bevoegd gerechtshof. 

S~rafbepalingvoor 7.-Indien iemand met opzet een persoon handelende op 
~1~~e;~ne ~a nv !~ gezag van een spoorweg-maatschappij of concessionaris hande
spoorwegl~jn en lende in de wettige uitoefening van hun macht zal hinderen 
wegnemen van. h d l f f 1 d 1·· f merken, enz. 1n et ne er eggen o a pa en van e spoorweg 1Jn, o met 

opzet palen of pennen in den grond gedreven voor het doel 
om gezegde spoorweglijn alzoo af te palen of aan te leggen, 
zal uittrekken of wegnemen, of merken voor hetzelfde doel 
gemaakt zal uitwisschen of vernietigen, zal hij bij overtuiging 
onderhevig zijn aan eene boete geen vijf pond sterling te 
boven gaande, en bij gebreke van betaling aan gevangenisstraf 
met of zonder harden arbeid voor een tijdperk eene maand 
niet te boven gaande. 

Verhaal van on- 8.-Indien op aanvrage een persoon in gebreke blijft de 
betaalde vracht- h ld h ld" d h ·· f geldenin gerechts- vrac tge en verse u 1g aan een spoorweg-maatsc applJ o 
hoven, of door ver- concessionaris met betrekking tot rijtuigen of goederen te 
koopvangoedeFenb l l d h .. f · · h · d ·· van schuldenaar. eta en, za e 1naatsc app1J o concesswnans gerec t1g ZlJn 

om zoodanig rijtuig of zoodanige goederen of een gedeelte 
er van, terug te houden en te verkoopen, of in geval zoodanig 
rijtuig of goederen reeds van de gebouwen of gronden weg
gevoerd zijn, dan zal zoodanige spoorweg-maatschappij of 
concessionaris gerechtigd z~jn o1n eenig ander rijtuig of andere 
goederen binnen zoodanige gebouwen en gronden zijnde, aan 
den persoon die zoodanige vrachtgelden verschnldigd is toe
behoorende, te verkoopen of terug te houden en van de op
brengst van zoodanigen verkoop de verschuldigde vrachtgelden 
alsmede alle uitgaven en kosten veroorzaakt door zoodanige 
terughouding en verkooping af te trekken, en het restant van 
de gelden, indien eenige, uit zoodanige verkooping ontstaande, 
en zoo veel van de rijtuigen of goederen als nog onverkocht 
zijn, zullen aan den persoon aan wien die toekomen worden over
handigd; of de maatschappij of concessionaris zal, indien hij 
zulks mocht verkiezen, gerechtigd zijn om zoodanige vracht
gelden te verhalen voor eenig bevoegd gerechtshof; mits 
echter dat kennis van zo.odanige verkooping veertien dagen 
te voren zal worden gegeven door publicatie in de Gouverne
ments-Courant en in eenig ander plaatselijk nieuwsblad. 
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9.-Indien eenig verschil ontstaat tusschen een vracht- Onderzoek door 
d f d b bt f d . d t spoorwegbeambte gaar er o an er earn e o 1enaar van e spoorweg-maa - naar juistheid van 

schappij of concessionaris en een eigenaar van, of persoon gedisputeerde op-
. h · h h f .. · d f' .. d gave door verzen-dle et opzlC t ee t over een rljtu1g gaan e over o ZlJn e der van gewicht, 

d f · d d f t grootte. enz., v an op en spoorweg, o een1ge goe eren vervoer o nog e vervoerd goed. 
worden vervoerd door zoodanige spoorweg, met betrekking 
tot het gewicht, quantiteit, qualiteit of aard van zoodanig 
rijtuig of goederen, dan zal zoodanig vrachtgaarder of ander 
beambte gerechtigd zijn om zoodanig rijtuig of goederen terug 
te houden en dezelve te onderzoeken, wegen, ijken, of dezelve 
op eenige andere wijze te meten; en indien bij meting of 
onderzoek het blijken zal dat zoodanige goederen van grooter 
gewicht of quantiteit zijn of van een aard anders dan opge-
geven door den persoon die opzicht daarover had, d~n zal 
de eigenaar van zoodanig rijtuig of de eigenaar van zoodanige 
goederen onderhevig zijn om de kosten van zoodanige meting 
of onderzoek te betalen; maar indien het mocht blijken dat 
~oodanige goederen zijn van gelijk of minder gewicht of 
quantiteit dan, en van d.enzelfden aard als, opgegeven door 
den persoon die het opzicht daarover heeft, dan zal de maat-
schappij of de concessionaris zood.anige kosten moeten betalen, 
en zij zal ook aan den eigenaar van zoodanig rijtuig of de 
respectieve eigenaren van zoodanige goederen moeten ver-
goeden de schad.e die mocht ontstaan zijn door zoodanige 
terughouding. 

10.-Indien een persoon zal reizen of trachten te reizen Strafbepalingvo~r . . . . h .. f . . gepoogde ontdm
ln een rljtu1g van een spoorweg-maatsc applJ o concesswnans king van betaling 
zonder vooraf zijn vrachtgeld te hebben betaald, met het doel h:~1vX:tc~!a!~i~!: 
om de betalirig daarvan te ontduiken, of indien een persoon lijk. 
zijn vrachtgeld voor een zekere distantie betaald hebbende, 
zulks wetende en met opzet verder in zoodanig rijtuig zal 
reizeu zonder additioneel vrachtgeld voor de additioneele 
distantie te betalen, met het doel de betaling d.aarvan te ont-
duiken, of indien een persoon met opzet wanneer hij op de 
plaats tot waar hij zijn vrachtgeld heeft betaald is aange-
komen, zal weigeren of nalaten zoodanig rijtuig te verlaten, 
zal hij voor iedere zoodanige overtreding onderhevig zijn bij 
overtuiging aan eene boete geen twee ponden sterling te boven 
gaande en bij non-betaling tot gevangenisstraf met of zonder 
harden arbeid voor den tijd van z-even dagen niet te bovengaande. 

11.-Een persoon die eene overtreding zooals beschreven Apprehensie van 
· h d 'k 1 b f b 1 d persoon overtreln et voorgaan e art1 e egaat o poogt te egaan za oor dend.e als in het 
iederen beambte of dienaar van de maatschappij. of conces- vorig artikel ver-. fmeld. 
s1onaris mogen worden aangehouden, en alle constabels o 
andere gerechtsdienaren bevoegd om crimineele lastbrieven 
uit te voeren mogen wettig zoodanig persoon aanhouden tot 
tijd en wijle hij gevoeglijk gebracht kan worden voor den 
landdrost van het district alwaar de overtreding begaan is 
om te worden behandeld overeenkomstig wet. 
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Straf voor onge- 12.-Geen persoon zal gerechtigd zijn om met zich te 
oorloofde verzen- f t · h d t d t h · · f · · ding van gevaar- voeren, o e e1sc en a e maa sc appl.J o concesswnans 
lijke goederen. zal vervoeren op een spoorweg, aquafortis (sterkwater), vitriool-

olie, buskruit, lucifers of eenige andere goederen of voor
werpen die naar het oordeel van de maatschappij of conces
sionaris van eenen gevaarlijken aard mochten zijn, en die 
beschreven zullen zijn in eenige regulatie van zoodanige maat
schappij of concessionaris ; en indien een persoon met den 
spoorweg zoodanige goederen zal verzenden zonder duidelijk 
den aard daarvan aan de buitenzijde van het pakket dat 
dezelve bevat te merken of zonder anderszins in geschrifte 
kennis daarvan te geven aan den boekhouder of ander dienaar 
van de maatschappij of concessionaris aan wien die goederen 
gegeveu zijn, ten tijde van de verzending daarvan, dan zal 
hij bij overtuiging onderhevig zijn aan eene boete geen twintig 
ponden sterling te boven gaande voor iedere zoodanige over
treding en bij non-betaling aan gevangenisstraf met of zonder 
harden arbeid voor eenen· t~jd geen zes maanden te boven 
gaande, 

Ver::'oer van ge- 13.-Eene maatschappij of concessionaris zal gerechtigd 
vaarhJke goederen .. t · kk t . t d t " .. mag geweigerd zun om e wmgeren een pa e aan e nemen a zu mogen 
worden. vermoeden zoodanige gevaarlijke goederen of voorwerpen als 

voormeld te bevatten, en te eischen dat zoodanig pakket zal 
worden geopend om den inhoud daarvan te weten te komen. 

In bezit krijgen 14.-Indien een vrachtgaarder of ander bea1nbte ge-
van spoorweg-ge- emploieerd door de maatschappij of concessionaris zal worden 
bouwen, boeken, l . f d d · .. b kk' f' 1 k en.z., vanoverleden. onts agen o gesuspen eer lUt Zl.Jlle etre ~ 1ng o za omen 
of verdwenen oft t f · h 't d t 1 k f' · h b vroegeren spoor- e S erven 0 ZlC Ul e VOe en za rna en 0 ZlC a senteeren 
wegbeambte. zal, en indien zoodanige vrachtgaarder of andere beambte of 

de vrouw of de weduwe of een ander lid van de familie of 
de wettige vertegenwoordiger van zoodanigen vrachtgaarder 
of andere bean1bte zal weigeren of nalatig blijven om, na 
kennisgeving van zeven dagen ten dien effecte in geschrifte 
te hebben ontvangen, op te geven aan de maatschappij of 
concessionaris of aan een persoon ten dien einde door hen 
aangesteld, een station, woonhuis, kantoor of ander gebouw 
met de aanbehoorende boeken, papieren of andere zaken be
hoorende aan de maatschappij in het bezit of bewaring van 
zoodanigen vrachtgaarder of ander beambte ten t~jde van de 
gebeurtenis van zoodanig geval als voormeld, zal de hmd
drost van het district waar zoodanig gebouw, boek, papier 
of andere zaken zullen zijn, op daartoe door de maatschappij 
of concessionaris gemaakte applicatie, een constabel gelasten, 
met behoorlijke hulp zoodanig station of ander gebouw binnen 
te gaan, en alle personen daarin gevonden te verwijderen en 
daarvan bezit te nemen, en van zoodanig boek, papier, of 
andere zaken, en dezelve aan de maatschappij of concessionaris 
of aan een persoon daartoe door hen gemachtigd, af te geven. 
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15.-Een persoon schuldig aan een of meer van de hier- Strafbep~lingvoor 
h 

· d ·· ·· . . boosaard1g plaat-
onder besc reven mlS ruven zal blJ overtu1g1ng kunnen worden sen van hinder-

ft t d b 'd t"d t · t' · palen op spoor-gestra me wangar e1 een lJ van een-en- Wln 1g Jaren wegen of rijtuigen, 
niet te boven gaande en met of zonder slagen geen viif-en- enz., of aan brand 

• • <J steken van gebou-
tw1nt1g te boven gaande, te weten :- wen of goederen. 

(A). Indien hij met boos en voorbedacht opzet op of 
over een spoorweg hout, steen of een andere zaak of 
ding zal plaatsen, leggen, werpen of gooijen; of 
indien hij met boos en voorbedacht opzet een spoor
staaf, dwarslegger of een andere zaak of ding een 
spoorweg toebehoorende zal opnemen, wegnemen 
of verplaatsen; of indien hij met boos en voorbe
dacht opzet een sein of licht op of nabij een spoor
weg zal maken of toonen, verbergen of wegnemen; 
of indien hij met boos en voorbedacht opzet een 
wissel of andere machinerie den spoorweg toebe
hoorende zal draaien, bewegen of afwenden ; of iets 
zal doen of laten doen, met het doel in ieder van 
de voorgaande gevallen, om eenig locomotief, tender, 
rijtuig of goederenwagenoverden spoorweg loopende, 
te verhinderen, omver te werpen, of te beschadigen 
of om de veiligheid van een persoon reizende met 
of zijnde op zoodanigen spoorweg in gevaar te stellen; 

(B). Indien zoodanige persoon met boos en voorbedacht 
opzet hout, steen of eene andere zaak of ding zal 
werpen, gooijen of zal doen vallen of staan tegen, 
in of op eenige locomotief, tender, rijtuig of goederen
wagen met het doel om de veiligheid van een 
persoon zijnde op of in zoodanige locomotief, tender
wagen of goederenwagen in gevaar te stellen; 

(c). Indien zoodanige persoon met boos en voorbedacht 
opzet een station, locomotiefioods, pakhuis of ander 
gebouw behoorende aan een spoorweg in brand 
zal steken; 

(n ). Indien zoodanig persoon met boos en voorbedacht 
opzet in brai1.d zal steken eenige goederen of zaken 
zijnde in een gebouw de inbrandsteking waarvan 
door de laatst voorafgaande afdeeling strafbaar is 
gesteld. 

16.-Iedereen zal zonder lastbrief een persoon die f?IJ- Arrest van aldus 

d d d · d .. · h l d misdrijvenden aan von en wor t een er m1s rJ;)Ven 1n et aatst voorgaan e ieder een veroor-

artikel beschreven begaande, mogen arresteeren, en hem naar loofd. 

de gevangenis brengen, of hem aan een constabel of ander 
gerechtsdienaar overhandigen om naar de gevangenis gebracht 
te worden, ten einde volgens wet te worden behandeld. 

17.-Geen spoorweg-maatschappij of concessionaris zal .;Niet a;ansprake-

k l"k h d d h l' f h l llJ k he 1 d v o or aanspra e lJ ge ou en wor en voor et ver 1es van o sc ac e schade aan waren 

aan eenige voorwerp of voorwerpen of eigendom van de van waar~e, ~ndien 
l d b h 

.. . f .
1 

f waarde n1et IS ver-
VO gen e esc ruv1ng te weten: gouden o z1 veren munt o klaard geworden. 
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goud of zilver in een verwerkten of onverwerkten staat of 
edele gesteenten, juwelierswaren, horologies, klokken of ~ur
werken van welke soort ook, kleinoodien, promessen, bank
noten van eenige bank in den Oranjevrijstaat of elders 
wissels, schuldbewijzen, of securiteiten tot betaling van geldr 
zegels, landkaarten, geschriften, eigendomsbewijzen, schilder~ 
werk, graveerwerk, schilderijen, gouden of zilveren tafelservies 
pleetartikels, glas,. porselein, zijde in verwerkten of niet verwerk~ 
ten staat, hetzij verwerkt of niet verwerkt in andere stoffen, bont 
of kant, of eenige daarvan, bevat in pakket of pak dat afge
leverd is geworden om hetzij vervoerd te worden yoor betaling, 
of om den persoon van een passagier op een spoorweg te 
vergezellen, wanneer de waarde van zoodanig artikel of 
artikels of eigendom als voormeld bevat in zoodanig pak
ket of pak, de som van tien pond sterling te, boven zal 
gaan, tenzij met het doel om vervoerd te worden of een 
passagier te vergezellen, de waarde en geaardheid van zoo
daning artikel of artikelen of eigendom zal zijn verklaard 
geworden door den persoon of de personen die dezelve ver
zenden of afleveren , ten tijde der aflevering ten kantore, 
pakhuis of huis van ontvangst van zoodanige spoorweg
maatschappij of concessionaris of aan hunnen boekhouder of 
ander dienaar, en verder tenzij zoodanig extra- bedrag als 
hierinlater te worden vermeld, of een overeenkomst om het
zelve te betalen, door den persoon die zoodanig pakket of 
pak ontvangt, zal zijn aangenomen. 

466 SPOORWEGWET. 

Verklaring van 18.-Zoo dikwijls eenig pakket of pak bevattende eenige 
waarde en extra- d "k 1 h" b ld 1 1 ·· £ 1 d betaling voorvan e artl e en 1er oven verme a zoo za ZlJn age ever 
k'1:~:a~ .;:~ra:~r- en de waarde en inhoud daarvan verklaard als voormeld, en 

zoodanige waarde de som van tien pond sterling zal te boven 
gaan, zal het wettig zijn voo.r zoodanige spoorweg-maat
schappij of concessionaris om een extra-betaling te vorderen 
en te ontvangen; welke extra-betaling zal worden bekend 
gemaakt door eene duidelijke leesbare kennisgeving, te stellen 
in eenige publieke plaats of in een in het oog vallend ge
deelte van het kantoor, pakhuis of huis van ontvangst, waar 
zoodanig pakket of pak door hem wordt ontvangen om het 
te vervoeren, en welke kennisgeving zal vermelden het bedrag 
van extra-betaling dat gevorderd wordt boven en behalve 
de gewone vracht als een vergoeding voor het grooter gevaar 
en zorg om zoodanige kostbare artikelen te vervoeren ; en 
aile personen, die pakketten of pakken bevattende zoodanige 
artikelen als voormeld, verzenden of afl.everen zullen door 
zoodanige kennisgevin"g gebonden z~jn, zonder verder bew~ 
dat dezelve ter hunner kennis is gekomen. 

Bewijsvan waarde 19.-Geen spoorweg-maatschappii of concessionaris zal zooals verklaard. .. v 
gehouden ZlJn aan de waarde van een pakket of pak als 
voormeld zooals verklaard, maar zij zullen in ieder geval 
gerechtigd zijn om te vorderen van den persoon die eene vor-
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dering maakt met betrekking tot een verlies daarvan of schade 
daaraan, dat hij door andere getuigenis de zuivere waarde 
van den inhoud bewijst en de spoorweg-maatschappij of con
cessionaris zal alleen aansprakelijk zijn vo()r zoodanige schade 
als bewezen wordt, de verklaarde waarde en de extra· betaling 
niet te hoven gaande. 

20.-De eigenaar van, of de rechthebbende op, eenig Schadevergoeding 

l l · d O · · · h ·· h voor vee gedood of spoorwegste se 1n en ranJevrustaat, etzu et gouverne- bezeerd 's daags. 

ment of ee.nige concessionaris, wordt mits dezen verplicht 
vergoeding te geven aan den eigenaar en hem schadeloos te 
stellen voor vee dat gedood of bezeerd wordt door een loco-
motief of locomotieven met of zonder voertuigen loopende 
bij dag (waaronder wordt verstaan de tijd tusschen een 
halfuur voor zonsopgang, en een halfuur na zonsondergang), 
op eenig gedeelte dat nu is of later wordt begrepen in eenig 
spoorwegstelsel, in den Oranjevrijstaat, indien het gedeelte 
van de lijn waar zoodanig dooden of bezeeren plaats vindt 
ten dien tijde niet ingesloten is, met dien verstande, dat 
geen persoon gerechtigd zal zijn om eenige som gelds 
onder deze wet te ontvangen wegens het dooden of het be-
zeeren van vee, die in gebreke blijft binnen acht-en-veertig 
uren nadat Eoodanig vee gedood of bezeerd is, kennis te 
geven aan den naasten stations- chef van het dooden of het 
bezeeren daarvan, en van het getal en. de soort van het aldus 
gedoode vee ten opzichte waarvan vergoeding wordt geeischt; 
en met dien verstande ook, dat de lichamen of overblijfselen 
van al het gedoode en bezeerde vee, ten opzichte waarvan 
e.en eisch wordt gedaan onder deze wet om vergoeding of 
schadeloosstelling, zorgvuldig en gedurende den tijd van vier-
en-twintig uren na de kennisgeving hiervoren vermeld, gehou-
den en bewaard zullen worden door den eigenaar die zoo-
danigen eisch maakt, en getoond zullen worden aan eenig 
persoon aangesteld met het doel om de waarde aan het aldus 
gedoode of bezeerde vee te bevestigen. 

21.-Iemand nalatig zijnde zoodanige lichamen of over- Scha<;lever~oed.in~ 
bl~jfselen van gedood vee, of zoodanig bezeerd vee als voor- ~ea'!~1\8:8~~~~i;de 
zegd, zorgvuldig te bewaren, of die eenige aanspraak op yee ni9t bewaard 

h d d. f h d 1 t ll' d d t l1s, ofvan bedrog. sc a evergoe 1ng o . sc a e ooss e 1ng on er eze we za . 
maken, welke door eenig bevoegd gerechtshof zal worden 
uitgemaakt bedriegelijk te zijn, zal niet tot eenig voordeel 
onder deze wet gerechtigd zijn ; en ieder persoon die zoo-
danige aanspraak zal maken met het doel om te bedriegen 
zal bij overtuiging onderhevig zijn aan al de straffen voor 
de misdaad van bedrog. 

22.-"Vee" zal insluiten paard, ruin, merrie, veulen, muil- Uiilleg van be

ezel, ezel, stier, os, koe, kalf, schaap, bok, en· struisvogel. woordingen. 

23.-Geen grooter bedrag voor schadevergoeding zal ver- Vergoeding van 

h lb .. h .. f schade aan vee aa aar ZlJll tegen een spoorweg-maatsc applJ o conces- be Perk t, tenzij 

sionaris voor het verlies van, of schade toegebracht aan een ~~~f1~:rdi:.arde 
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dier dan het bedrag hi~rin later de ~orden vermeld, te weten, 
voor een paard, veert1g pond sterhng; voor een stuk hoorn
vee twaalf pond sterling; voor een schaap, geit, bok, of 
varken, twee pond sterling; tenzij de persoon die dezelve 
verzendt of afievert aan zoodanige maatschappij of conces
sionaris ten tijde van zoodanige aflevering zal hebben ver
klaard dezelve respectievelijk te ziin van grooter waarde als 
voormeld, in welk geval het wettig zal zijn voor zoodanige 
maatschappij of concessionaris om op grond van het grooter 
gevaar en de zorg die zij op zich nemen, een billijk bedrag 
te vorderen boven en behalve den gewonen prijs van vervoer 
van zoodanig vee, mits dat zoodanig extra bedrag behoor
lijk zal worden bekend gemaakt door eenige regulatie, en 
n1its ook dat het bewijs van de waarde van zoodanige vee, 
goederen of zaken en bedrag van schade toegebracht in ieder 
geval zal moeten worden geleverd door den persoon die de 
schadevergoeding eischt voor zoodanig verlies of schade. 

Kennis~evingvan 24 -Iedere spoorweg-maatschappii of concessionaris zal Qvertredingen e n · . . u . 
strafbepalingen. een korten 1nhoud van de versch1llende overtred1ngen waarop 

straf of boete is gelegd door deze wet of regulatie betreffende 
andere personen dan· aandeelhouders, beambten of dienaren 
van zoodanige maatschappij of concessionaris, en van het 
bedrag van zoodanige boeten, doen schilderen op een bord 
of do en drukken op pa pier, en dan do en plakken aan het 
bord als voormeld, beide in de Hollandsche en in de Engel
sche taal, en zal zoodanig bord doen plaatsen op een in het 
oog vallende plek van de voornaamste plaats van bezigheid 
van zoodanige maatschappij of concessionaris; en waar zoo
danige straffen van locale toepassing zijn, zullen zoodanige 
borden geplaatst worden in een in het oog vallende plek in 
de onmiddelijke nabijheid van de plaats met betrekking waar
toe zoodanige straffen worden toegepast ; en zoodanige korte 
inhoud zal moeten worden vernieuwd zoo dikwijls dezelve 
of eenig deel er van onleesbaar of vernield zal zijn. 

Verplicht!n~en 25.-Iedere maatschappii of concessionaris zal verplicht 
Qmtrent bestlenng . . u 
en bewerking van ZlJn haren spoorweg en de onderdeelen daarvan te besturen, 
spoorwegen. reguleeren, bewerken en gebruiken op een behoorlijke en 

veilige wijze, en overeenkomstig het sijsteem van bestuur dat 
van tijd tot tijd is aangenomen voor de Zuid-Afrikaansche 
spoorwegen in het algemeen, voor het vervoer van passa
giers, dieren, mineralen, goederen, koopm-ans-goederen, en 
andere verkeer hoeookgenaamd op den spoorweg; voor de 
ontvangst, accomodatie en aflevering van personen en goe
deren hoeookgenaamd, en v~:)Qr ontvangst en verzending per 
telegraaf en aflevering van telegrammen, en om in alle op
zichten dezelve behoorlijk open te honden tot gemak van en 
veilig gebruik door het publiek. 
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26.-Iedere spoorweg-maatschappij of concessionaris zal B~hoorlijk getal 
· d' t b · b'' h bed1enden en be-moeten 1n 1ens nemen en ez1gen lJ en op unnen spoor- ambten op spoor-

weg of ieder gedeelte er van,· zoodanig getal bevoegde en wegen1 .~odeten . . . . . geemp o:geer wor-
voorzwhtige bestuurders, statiOn-chefs, klerken, mach1n1sten, den. 

stokers, conducteurs, wisselwachters, portiers, arbeiders en 
andere beambten en dienaren, als noodig en voldoende zal 
zijn voor het behoorlijke en veilige bestuur en bewerking van 
zoodanigen spoorweg en voor de beho.orlijke accomodatie van 
het publiek. 

27.-Iedere spoorweg-maatschappij of concessionaris zal .Be~oorlijke -:.om;-
. h t · · 1 kt t · z1en1ng van riJtUI-

ZlC moe en voorz1en van, en 1n vo maa ens aat van reparatw, gen, werktuigen, 
en in behoorlijke werkenden toestand, en in goeden staat en enz., bepaald. 

gebruik, en tot dienst van handel en verkeer op den gezegden 
spoorweg, en tot accommodatie van het publiek moeten hou-
den, alle zoodanige locomotieven of andere machines en be
weegkrachten, paarden, rijtuigen, goederenwagens, karren, 
machinerie-apparaten, werktuigen, gereedschappen en din&en 
hoeookgenaamd als volkomen daartoe toereikend zullen zljn. 

28.-Iedere spoorweg-maatschappij of concessionaris zal, Behoorlijke ont-

h ll d l .. k · h .£r vangst vervoer en naar aar vermogen, a e re e lJ e geneven verse auen voor afiev~ring van 
de ontvangst en aflevering van goederen, voor vervoer op en goederen bepaald. 

van den spoorweg behoorende aan of bewerkt door zoodanige 
maatschappij of concessionaris; en geen maatschappij of con-
cessionaris zal eenige onbehoorlijke of onredelijke preferentie 
of voordeel maken of geven aan of ten gunste van een bijzon-
der persoon of maatschappij, of aan een bijzonder soort va.n 
goederen van welken aard ook; en zoodanige maatschappij 
of concessionaris zal geen bijzonder persoon of maatschappij 
of een bijzonder soort van vervoerde goederen, aan een onbe-
hoorlijk of onredelijk nadeel of ongelijke behandeling op eenige 
wijze hoeookgenaamd, onderwerpen. 

29.-Alle vrachtgelden voor passagiers of goederen zullen· Vra.c:h.tgelden OJ?:

ten alle tijden gelijkelijk gevorderd worden van alle personen, ~:f~R~~v~~de~d.1£; 
en overeenkomstig dezelfde ver houding hetzij per ton, per worden. 

mijl, of anderszins, met betrekking tot alle passagiers en tot 
alle goederen of rijtuigen van dezelfde beschrijving, en ver-
voerd of voortbewogen door een gelijksoortig rijtuig of loco-
motief gaande slechts over hetzelfde gedeelte van den ipoor-
weg, en onder dezelfde omstandigheden, en geene vermin-
dering van of bijvoeging aan eenige zoodanige vracht of prijs 
zal worden gemaakt, direct noch indirect, ten gunste of tPn 
nadeele van een bijzondere maatschapp1j of persoon reizende 
op den spoorweg of dien gebruikende. 

30.-Iedere spoorweg-maatschappij of concessionaris zal Behoorlijk reke-· 

zich behoorlijk vergewissen van, en een volle, ware en vol- ~~~d~e:o~~~1~r!~ 
komen rekening houden van, alle passagiers, dieren, mineralen, fiek, ontvangsten,. 

goederen, koopmansgoederen en andere trafiek hoeookgenaamd enz. 

vervoerd over haar spoorweg of eenig gedeelte er van, en van 
alle ontvangsten, kredieten, uitgaven en schulden met betrek-
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king tot het besturen, reguleeren, onderhouden, repareeren 
verzekeren, werken en gebruiken, van den spoorweg; en met 
betrekking tot het ontvangen, verzenden en afleveren van 
trafiek daarop, en van de ontvangsten daarvan en kredieten 
van alle andere bronnen, en hunne uitga ven en schulden uit 
eenige andere oorzaak; en de rekening die alzoo moet worden 
gehouden zal bevatten alle zoodanige namen, plaatsen, datums 
getallen, distantien, quantiteiten, qualiteiten, gewichten, maten' 
en andere bijzonderheden die noodig en voldoende zijn tot 
behoorlijke en volle opheldering er van, en zoodanige maat
schappij of concessionaris zal moeten behoorlijk verkrijgen en 
houden al zoodanige bewijsstukken (vouchers) en documenten 
en andere getuigenissen die behoorlijk en voldoende zullen 
zijn voor de verificatie van de rekening alzoo te worden ge
houden. 

470 SPOORWEGWET. 

strafbep!l'lingvoor 31.-Eene maatschappij of concessionaris een van de voor
~v:~tt~~\~~PP'ito£ g~ande bepalingen, zooals bevat in artikels 25 tot en met 30 
concessionaris. overtredende, zal voor iedere overtreding vervallen in een 

boete vijftig pond sterling niet te boven gaande, welk bedrag 
door den staatsprocureur bij wijze van civiele actie, met 
kosten, voor een bevoegd gerechtshof verha8,lbaar is. 

HOOFDSTUK LXXVIII. 

OVER DE HOOFDWEGEN. 

AFDEELING 1.-BEPALING DER HOOFDWEGEN. 

iroclameeren van 1.-De Staatspresident en de uitvoerende raad bepalen 
noof'dwegen. alle hoofdwegen in den Staat, en de Staatspresident maakt 

dezelve bekend bij proclamatie in de Gouvernements-Courant. * 
AFDEELING II.-DE WEG-INSPECTEUR EN DIENS PLICHTEN. 

Aanstelling vaR 2.-In elk district, waar noodig, zal door den Staatspresi-
weg-inspecteur. dent een bekwaam persoon worden aangesteld als weg-

inspecteur. 
Hij staat onder 3.-Ieder weg-inspecteur staat onder het toezicht van den 

~~.s~ecteur1vanpu- volgens wet aangestelden inspecteur-generaal van open bare 
Ie re wer ren. werken. 

Rapport over de 4.-De weg-inspecteur zal verplicht zijn alle hoofdwegen 
hoofdwegen. in zijn district of districten voortdurend te inspecteeren, en 

naar z~ne bevinding een behoorlijk rapport naar den land
drost van zijn district in te zenden, die het terstond aan den 
inspecteur-generaal voornoemd zal opzenden. 

Dit rapport zal moeten bevatten eene opgave van den 
aard der te verrichten reparatien, met specificatie van ver
moedelijke kosten. 

"' Zie tevens Artikel 39 van Hoofdstuk LXXX (Over Bruggenbouw van Gou
vernementswege) en Artikel 8 van Hoofdstuk LXXXI (OverJBrugl,!'enbouw .. door 
Maatschappijen of private personen). 
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5.-Na ontvangst van bedoeld rapport zal de inspecteur- Voorz~eningvoor 
1 'dd l''k · · k d d' reparatle, enz. generaa onm1 e lJ voorz1en1ng rna en voor e noo 1ge re-

paratie en instandhouding van zoodanigen weg of wegen door 
een of meer contractanten na aangevraagde tenders in de 
Gouvernements-Courant, of indien geene bevredigende tenders 
kunnen worden verkregen of het te verrichten werk van ge-
ringen aard is, door den inspecteur, zoo als door hem meest 
raadzaam geoordeeld wordt. 

6.-Alle tenders in artikel 5 bedoeld zullen aan den land- Tenders voor re

drost in wiens district de reparatie noodig is moeten inge- pareeren. 

zonden worden, die dezelven tezamen met den weg-inspecteur 
en een of meer veldcornetten van het district moet onder-
zoeken, en de door hen aanbevolen tender aan den inspecteur-
generaal ter goedkeuring opzenden. 

7.-W anneer de inspecteur-generaal zoodanige tender goed- Tenderaar moet 

k 1 h .. d 1 d 1 dd d · borgtocht stellen. eurt, za lJ eze ve aan en an rost terugzen en, d1e ver-
plicht zal , zijn den tenderaar onmiddelijk kennis te geven om · 
binnen den tijd van acht dagen voor hem te verschijnen, te-
zamen met twee goede borgen ten genoegen van den landdrost, 
om het contract te teekenen. Indien de tenderaar binnen den 
hiervoren gestelden termijn niet mocht verschijnen om h9t 
contract te teekenen .zal de inspecteur-generaal voornoemd ge-
rechtigd zijn naar gelang van omstandigheden al dan niet 
nieuwe tenders te vragen. 

8.-Alle reparatien en instandhouding van wegen zijn Weg-In.specteur 
onder toezicht van den weg-inspecteur wiens plicht het is heefttoezwhtov_er ' we g en en nit-
toe te zien dat alle wegen behoorlijk volgens contract ge- voeren van con-

d . d h d d I d' d . tracten. repareer en 1n or er ge ou en wor en. n 1en e reparatlen 
en instandhouding der wegen niet behoorlijk volgens contract 
worden verricht, en de contractant niettegenstaande aanzeg-
ging daartoe in gebreke blijft die te doen, zullen dezelve op 
kosten van den contractant, op last van den inspecteur-generaal, 
door anderen kunnen worden verricht. 

9.----'-Alle contracten in deze bepalingen bedoeld worden Tijdduurvancon-

1 d "d h l d . tracten. ges oten voor en tu van twee ac tereenvo gen e Jaren. 
10.-In elk contract voor reparatie of instandhouding van Ophouding van 

wegen zal eene bepaling worden opgenomen, regelende de b.~ffi!~a:at bij 0 P" 

ophouding van het contract bij opheffing van den weg waarover n weg. 

gecontracteerd is. 
11.-Alle uitbetalingen aan contractanten geschieden door Uit!Jetalingen ge

den landdrost, op certificaat van den weg-inspecteur dat het ~~~Xij~~~rtiAc~!t 
werk behoorlijk volgens contract uitgevoerd is, met in acht 
neming der bepalingen omtrent autorisatie van rekeningen 
door den auditeur-generaal. 

12.-Indien eenig persoon aan eenen gerepareerden weg Vergoeding van 
moedwillig eeniae schade mocht toebrengen zal de wea-inspec- schaden aan gere-

5 . ' .. 5 pareerden weg. 
teur hem kunnen verplichten d1e schade dadeluk te herstellen, 
of eene boete te betalen door den weg-inspecteur te worden 
bepaald. 
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Zoodanig persoon vermeenende dat de boete te hoog is 
zal die onder prote.st ?etale_n, en kan zich beroepen op de~ 
landdrost van het d1stnct, d1e daaromtrent finaal zal beslissen. 

De weg-inspecteur zal de macht hebben eenig persoon 
die moedwillig schade aan den weg heeft veroorzaakt te be
letten verder te rijden, tenzij hij de schade heeft hersteld, de boete 
heeft betaald of daarvoor behoorlijk securiteit heeft gesteld. 

De boeten in dit artikel bedoeld en door den weg
inspecteur opgelegd en ontvangen, worden maandelijks aan 
den landdrost verantwoord, die dezelve geheel of gedeeltelijk 
als schadevergoeding aan den contractant kan toekennen. 

vast~telling van 13.-Het salaris van den weg-inspecteur wordt jaarl\jks 
~alans van weg- door den volksraad vastgesteld 1nspecteur. · 

AFDEELING III.-VERDERE BEPALINGEN. 

Str.af voor do<?r- 14.-Eenig persoon die watervoren door publieke wegen 
g.raving en vernie- graaft hetzii op ziin eigen plaats of anderszins met welk hng van wegen. ' tJ tJ ' 

doel ook, zonder dezelve te overbruggen of behoorlijk met 
platte klippen te beleggen, of op de eene of andere wijze 
den hoofdweg vernielt, zal onderhevig zijn aan eene boete niet 
te boven gaande tien pond sterling of, bij weigering, eene maand 
gevangenisstraf benevens vergoeding voor geledene schade. 

Hindernis op 15.-Niemand zal op den openbaren weg mogen uit-
wegen verboden. spannen of vuur maken, of eenige verhinderingen aan den 

weg toebrengen. 
P!!>ss~eren en voo.~- 16.-De voerman of drijver of bediende eener kar, paar
r~i;:~en van rlJ- den- of ossenwagen of ander rijtuig zal immer verplicht zijn 

de voertuigen die hij ont:inoet op de rechter (of haar) zijde 
te laten passeeren, en, indien hij een ander voertuig wil voor
bij rijden aan de linkerzijde (haarweg) uit te draaien. 

Zij zullen verplicht zijn elkander de helft van den open
baren weg te gunnen, zullende elke overtreding van dit 
artikel gestraft worden met eene boete van niet minder dan 
vijf shillings en niet hooger dan een pond sterling, of, bij 
weigering, gevangenisstraf van niet minder dan drie dagen 
en niet meer dan veertien dagen. 

Bedrag van boeten. 17.-V oor elke overtreding van de bepalingen van deze 
afdeeling van dit hoofdstuk waaromtrent geene speciale voor
ziening is gemaakt, zal de persoon aldus overtredende onder
hevig z\in aan eene boete niet te boven gaande tien pond 
sterling, of, bij weigering gevangenisstraf niet te boven gaande 
twee maanden. 

Procedure bij 18.-Alle zaken omtrent overtreding der bepalingen van 
overtredingen. deze afdeeling zullen door den landdrost summier kunnen 

worden behandeld. Mocht eenige overtreder weigeren zonder 
dagvaarding te verschijnen, zoo zullen de kosten van dag
vaarding op hem kunnen worden ver haald, in geval hij in het 
ongelijk mocht worden gesteld, boven en behalve de boete 
hem door het hof opgelegd. 
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HOOFDSTUK LXXIX. 

OVER HET VERLEGGEN VAN WEGEN. 

1.-W anneer door ten minste twintig inwoners van eenig Landdrost te on
district bij den landdrost in geschrifte aa:p_zoek wordt gedaan, ~066~: ~::i~~o~~~~ 
om eenigen publieken weg tot gerief en gebruik van reizigers tot aanleggen van 
over een of meer private of gouvernements-plaatsen te laten weg. 
gaan, ten einde het verkeer tusschen het een en ander district 
te vergemakkelijken, of om den afstand te verkorten, zoo zal 
de landdrost, na voorafgaande kennisgeving van drie weken 
in de Gouvernement.'S-Courant, en na behoorlijk aan den eigenaar 
·of eigenaren van zoodanige plaats of plaatsen kennis gegeven 
-te he b ben, zich met den veldcornet en het raadslid der wijk 
begeven naar de plek, ten einde een behoorlijk onderzoek in 
-te stellen en dan naar bevind van zaken te handelen. 

2.-W anneer eenig eigenaar van eene plaats verlangt Landdrost te on
dat in ziin voordeel (wegens aanleg van dammen landen derzoeke;n aan-

v • ' ' zoek van e1genaar 
watervoren, enz.), een daarover gaande pubheke weg of wegen eener plaats. 
veranderd of verlegd zal of zullen worden, zal hij zich ook 
in geschrift tot den landdrost van zijn district wenden, die 
even als in artikel 1 vermeld zal handelen, zullende elke be-
'Slissing van den landdrost in deze, zoowel als in het vooraf-
gaande artikel vermeld, aan hooger beroep onderworpen zijn. 

3.-Publieke wegen, welke in het ongestoord gebruik Publieke wegen 
voor den tiid van twee J'aren geweest ziin en nog ziin gaandereedst'?'eej~renin u • tJ tJ ' • g e b r u 1 k n1et ge-
over gouvernements of pnvate eigendommen, ofschoon n1et stoord te worden. 
in de schets- of landmeterskaart opgegeven, zullen niet 
mogen belet of verstoord worden, tenzij gehandeld is gewor-
den zoo als bepaald in artikel 2. 

4.-Bij het verleggen van wegen, als in artikel 2 ver- Plicht van com
meld zal door de commissie moeten gelet worden dat zoo-miss i e bij ver-' . , . . leggen van wegen. 
danige wegen, die door de comm1ss1e toegestaan worden, n1et 
-te veel van den algemeenen weg a,fwijken, of dat zoodanige 
nieuwe wegen niet te veel door sloten of spruiten doorsneden 
worden. 

5.-De kosten der commissie van onderzoek, in artikel1 Betalingvanleden 
bedoeld, worden betaald door de aanvragers, in artikels 1 en der commissie. 
2 omschreven; doch in geval een der partijen in hooger beroep 
mocht komen tegen de beslissing van de commissie, zullen 
de verdere kosten door de verliezende partij gedragen worden.* 

6.-Eenig persoon, die zich verongelijkt gevoelt met de Beroep van uit
uitspraak ·van de commissie, vermeld in de voorafgaande 8 l!r~ak der com
artikels, zal het recht hebben, binnen den tijd van veertien missie. 
dagen na de uitspraak van gemelde commissie, zich aan te 
melden bij den landdrost, als voorzitter der commissie, die 

* Aangaande de toelage genoten door leden der Commissie zie A.rtikel 3 van 
Hoofdstuk LXXIV (Over toelagen aan zekere per!onen). E-
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alsdan verplicht zal zijn de documenten in verband met de 
zaak naar den uitvoerenden raad op te zenden, die naar be
vind van omstandigheden finaal zal beslissen. 

474 VERLEGGEN VAN WEGEN. 

Aanstelling in 7.-Wanneer een der leden van de commissie, als bepaald 
k~~~ts1it'd.~:~~~: in artikel 1, door omstandigheden belet wordt bij het be
missie. paalde onderzoek tegen woordig te z~jn, dan zal de landdrost 

het recht hebben een geschikt persoon te benoemen in de 
plaats van het afwezige lid. 

HOOFDSTUK LXXX. 

OVER BRUGGENBOUW VAN GOUVERNEMENTSWEGE. 
Volksraad beJ?aalt 1.-De Volksraad bepaalt het bouwen van bruggen van 
bruggen op biJzon- gouvernementswege, en stelt de de plaatsen vast, waar die· 
dere plaatsen. d · · 11 d · h bruggen over e nv1eren zu en wor en opgenc t. 

Rapport van In- 2.-Zoodra de v olksraad het punt tot oprichting in artikel 
~liec~:~erT{~~o~~; 1 bedoeld heeft vastgesteld, doet d~ inspecteur van publieke 
bouwmaterialen, werken, op last van den Staatspres1dent, op het aangewezen 
en.e;. terrein de noodige opmetingen, en rapporteert aan den Staats-

president welke bouwmaterialen tot het oprichten en welke 
grond voor werkplaatsen, tolhek, en tolgaarders-woning voor 
de brug, ten behoeve van het gouvernement benoodigd zijn, 
met vermelding v:an den naam, het nummer, en de ligging 
der plaats, waarvan zoodanige bouwmaterialen en grond be
noodigd zijn, den naam van den eigenaar, en de vermoede
lijke waarde der bouwmateria1en en grond. 

Afstand doen van 3.-Ieder eigenaar van bouwmaterialen in artikel 1 be-
materialen. doeld is verplicht die aan het gouvernement tegen betaling· 

af te staan en van de gronden benoodigd voor werkplaatsen, 
tolhek en tolgaarders-woning transport de geven. Mits echter· 
dat in geval partijen niet omtrent de waarde dezer materialen 
of gronden kunnen overeenkomen die wordt bepaald door
twee gouvernements-taxateurs daartoe door den Staatspresident 
te benoemen. Mocht een der partijen ontevreden zijn met die 
taxatie, zoo zal h~j zich bij applicatie kunnen wenden naar 
het Hoog Gerechtshof dat na verhoor van partijen en op be
eedigde verklaringen de waarde bepalen zal die het gouver-· 
nement zal hebben te betalen. 

Afstaan van he- 4.-Ind1en de weg naar de brug leidende, binnen eenen 
bouw~en grondafstand van eenen miil van af de op te richten brug door· door mgenaar te- . . '-' . . . ' 
gen vergoeding. bebouwden grond Sn1Jdt, lS de e1genaar verphcht zooveel be-· 

bouwden grond als noodig is, tegen betaling af te staan, en 
aan het gouvernement te transporteeren ; komen partijen niet 
overeen over de waarde, dan wordt gehandeld zooals bepaald 
in artikel 3. 

WanneerGouver- 5.-Het gouvernement mag geene bouwmaterialen of· 
neme1~t kan bouw- grond, als in artikels 3 en 4 bedoeld, nemen of gebruiken, 
mater1alen nemen d d £ d .. "}}" f ..::1 b l" h f 1 vanprivateng-rond voor at e ~ stan VrlJWl 1g o na waarue epa 1ng, ee t p aats. 

gevonden. 
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6.-Zoodra de volksraad het punt tot oprichting in artikel Vervaardigen van 
1 bedoeld heeft vastgesteld vervaardigt de inspecteur van plannen, enz., van 

' ' brug; tenders. 
publieke werken, op last van den Staatspresident, plannen en 
specificatien van de te bouwen brug, en daarna vraagt het 
uitvoerend gezag tenders voor den aanbouw en oprichting 
daarvan, voor 't geheel of voor gedeelten. De tender wordt 
ingevuld volgens schedule A. 

7.-De aanvraag om tenders geschiedt in de Gouvernements-Inhoud,vorm,enz., 
Cou/rant en in zoodanige andere publieke bladen als het uit- van tenders voor 

. .. .. . brugbouw. 
voerend gezag nood1g acht; ZlJ worden vrachtvrlJ 1ngezonden 
aan den auditeur-generaal, en moeten geschreven zijn in de 
Hollandsche taal, belegd worden met een zegel van vijf shil-
lings en behoorlijk verzegeld zijn. Buiten op den verzegelden 
omslag wordt gesteld:-"·Tender voor (in te 
vullen de omschrijving van het werk) te besteden den ." 

8.-0p het uur en de plaats daartoe in de aanvraag be- Openen en 
paald, heeft de ontzegeling der tenders in het openbaar plaats, tenders. ' z., van 

ten overstaan van den auditeur-generaal en twee personen 
daartoe door den Staatspresident te benoemen. De namen der 
inschrijvers en de in de tenders uitgedrukte sommen, voor 
welke zij aanbieden het werk of de levering aan te nemen, 
worden overluid gelezen en daarvan proces-verbaal opgemaakt. 
Tenders die na den bepaalden tijd om welke reden ook in-
komen, alsmede die welke niet voldoen aan het model (in 
schedule A), of niet door de borgen zijn onderteekend, of 
waarin meer dan een gedeelte van een werk dat in gedeelten 
wordt besteed, zijn opgenomen, komen niet in aanmerking. 

9.-Alle geldige tenders, bedoeld in het vorig artikel, Aanname van 
bliiven van kracht tot de goedkeuring van het proces-verbaal t~.nders.-Hoe Ia;~g 

tJ • ' • • • ZlJ van kracht ZlJn. 
van bested1ng, doch u1terluk gedurende twee maanden, te 
rekenen van den dag waarop de opening van tenders heeft 
plaats gehad. De gunning van het werk of de levering ge-
schiedt aan hem wiens tender het meest aannemelijk voor-
komt, zonder verplichting om den minsten tender aan te 
nemen, of om reden der gedane keus te geven. 

10.-Tot de aanneming van werken en leveringen wor- Geschiktheid en 
den aileen toegelaten geschikte personen, die tevens bekwaam deaarborgJvan~ten
z\jn de werken te beheeren en uit te voeren en de leveringen raars. 

te doen. De Staatspresident beoordeelt of de waarborgen welke 
de tenderaar aanbiedt voldoende zijn. Leden eener vennoot-
schap mogen niet als tenderaar van een werk of van eene 
levering optreden, tenzij de acte van vennootscha p toelate 
dat zij voor eigen rekening als aannemers handelen. 

11.-Ieder aannemer zal moeten stellen, ten genoegen van Borgstell' 
d S . b' d 1ng voor en taatspres1dent, twee genoegzaam gegoede 1nnen ezen tenderaars. 

Staat woonachtige borgen, die door onderteekening van het 
contract van besteding, verklaren, de door den aannemer 
aangegane verbintenis wel te kennen en zich vrijwillig te 
stellen tot zijne borgen, zich ieder afzonderlijk en voor het 
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geheel te verbinden tot het behoorlijk en volledig vervullen 
van al de verplichtingen welke de aannemer heeft op zich 
genomen, en dat te zullen doen zoodra zij te zamen of af
zonderlijk, daartoe uit eenigen hoofde, door of van wege het 
gouvernement zullen zijn opgevorderd. Zij nemen dezelfde 
verplichtingen op zich, ook in het geval dat de aannemer 
mocht komen te overlijden, en niettegenstaande de aanne
ming in dat geval, volgens het room~ch-hollandsch recht, zou 
kunnen worden gehouden voor vervallen; waarvan, bij het 
onderteekenen van het contract, wei uitdrukkelijk afstand wordt 
gedaan, en het tegendeel overeengekomen. Zij doen afstand 
van alle voorrechten bij de wet aan borgen toegekend. Indien 
het werk of de levering door eene vennootschap onder eene 
firma wordt aangenomen, mogen de commanditaire of hoof
delijk aasprakelijke leden dier firma niet als borgen optreden. 
W ordt het werk door een lid eener firma aangenomen, dan geldt 
de voorschreven bepaling voor de overige leden der firma. Met 
de onderteekening van den tender en het contract van besteding 
worden de aannemer en zijne borgen geacht te verklaren dat 
zij niet vallen in een der voorschreven termen van uit
sluiting. 

Con~::actnotarieel 12.-Het contract van aanbesteding zal worden aange-
te ZIJn.-Vorm en .. . . . 
toevoegsels van. gaan blJ notaneele acte; de plannen, spemficat1en, teekeningen, 

en kaarten worden door den gemachtigde van den Staats
president, den aannemer, en zijne borgen onderteekend, en met 
de volmacht aan de acte gehecht. 

Bijonderteekening 13.-Bii de onderteekening van het contract van aanbe-
van contract be- . v 
taalt tenderaar sted1ng betaalt de aannemer aan het gouvernement, de kosten 
kosten 1 · 1 d · 1 · fi · · van zege s, notar1ee e acte, a vertentien, p annen, spec1 cat1en, 

kaarten, en teekeningen. 
Verplichti~gen~n 14.-Terstond na de onderteekening van het contract is 

aansprakehJkhe 1 d . . 
van aannemer. het werk voor reken1ng van den aannemer, d1e op last van 

den inspecteur van publieke werken een aanvang daarmede 
maakt. Hij eerbiedigt alle bestaande rechten van den Staat, 
municipaliteiten en stadsraden, en private personen, en is 
aansprakelijk voor het beloopen van boeten zoo voor zich als 
voor zijne onderhoorigen. Hij zet het werk zoodanig voort, 
dat de oplevering van het geheel of van de verschillende 
deelen kan plaats hebben op den in het contract bepaalden 
tijd; bij gebreke van dien, worden de daarvoor bepaalde kor
tingen op de aannemingssom ingehouden, naar mate van het 
aantal dagen (zon- en feestdagen medegerekend), dat het werk 
later dan den bepaalden tijd voltooid wordt opgeleverd, of 
de levering is volbracht. 

Oponthoudbuiten 15.-Indien door storm regen buitengewoon hoog of laag 
slilhuld van aanne- ' · ' ·· d 
mer. water, brand of andere omstand1gheden onafhankellJk van en 

wil des aannemers zoodanige belemmeringen worden veroor
zaakt, dat hij buiten staat is het aangenomen werk op den 
bepaalden tijd op te leveren of te voltooijen, wordt het aantal 
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dagen waarop de aannemer daardoor niet heeft kunnen wer
ken, bij de toepassing der korting niet in rekening gebracht, 
voor zooyer de inspecteur van publieke werken overtuigd is 
dat het oponthoud werkelijk buiten de schuld van den aannne
mer en zijne onderhoorigen heeft plaats gehad. Zoodanig 
oponthoud geeft den aannemer evenwel geen recht op schade
vergoeding. Geen uitstel van oplevering wcrdt den aannemer 
verleend, of geene termijnen van opleveri.t1.g worden verlengd, 
dan in het belang van het werk. 

16.-Indien de Staatspresident arwijkingen van het con- Afwijkingen.van 
tract noodig acht, en de aannemer niet kan aantoonen dat, ~~~;a_~cthoemtge
tengevolge daarvan, eenige reeds aangevoerde geheel of ge-
deeltelijk vervaardigde of blijkens den lastbrief afgezonden ma-
terialen niet zouden kunnen worden gebruikt, moet de aannemer 
zich die wijzigingen laten welgevallen, mits het bedrag van 
het daardoor veroorzaakt meer of minder werk niet meer dan 
een-vijfde van de aannemingssom bedraagt; voor een grooter 
bedrag is zijne toestemming noodig. ·Geen buitengewone werken 
worden in rekening gebracht, tenzij die op schriftelijken last 
van den Staatspresident zijn verricht; evenmin ontvangt de 
aannemer vergoeding voor on voorziene uitga ven of uitvoeringen, 
die te beschouwen zijn als een noodzakelijk gevolg van de 
uitvoering der werken zelf en van het behoorlijk gebruik der 
material en. 

17.-De opneming van het werk geschiedt, zoodra mogelijk Opn~ming van 
d l .. · · d' h · d d volto01d werk; ver-na e vo t001Jlng, 1n tegenwoor 1g e1 van en aannemer; betering van ge-

alle gebreken moeten ten spoedigste worden weggenomen ofbreken. 
verbeterd. 

18.~De aannemer mag onder geen voorwendsel de uit- Geen overdracht 
· h k f d 1 · d van werk toegevoenng van et wer ~ o van e evenng aan een an er over- latenzonderverlof 

dragen zonder schriftelijke machtiging van den Staatspresident. 
19.-Indien door omstandigheden onafhankelijk van den Bet~lingenbijv~r-

.1 d k f' d l · h .. ftragmg van mt-Wl es aannemers het wer o e evenng, etzlJ geheel o voering des werks. 
gedeeltelijk, niet op den in het contract bepaalden tijd vol-
tooid kan worden, en de betaling der aannemingssom of ter-
mijnen daarvan hierdoor wordt vertraagd, kan, op voordracht 
van den inspecteur van publieke werken, worden bepaald dat 
op de aannemingssom eene betaling plaats hebbe, hoogstens 
tot een bedrag gelijk aan de waarde van het werk dat vol-
tooid is. De som welke wordt ingehouden moet echter vol-
doende zijn, om de kosten van het nog ontbrekende werk 
volkomen te kunnen dekken. De betaling der aannemings-
sommen geschiedt volgens de in het contract bepaalde termijnen, 
en onder zoodanige kortingen of bijvoegingen als uit de toe-
passing der bepalingen in het contract mochten voortvloeijen. 
Bij het beoordeelen of het werk genoegzaam gevorderd is om 
een termijn te kunnen afgeven, wordt nevens de kosten van 
het gemaakte werk ook de inkoopwaarde van de goedge-
keurde, doch noch niet verwerkte material en in rekening gebracht. 
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Keuring van 20.-De materialen en alle verdere zaken voor het werk 
material en ver-b t d d f k · d eischt. es em , wor en voora aan eene eunng on . erworpen. De 

keuring geschiedt op de werken in tegenwoordigheid van den 
aannemer. Indien evenwel later een of meer goedgekeurde 
stukken miswerkt of onder de behandeling gebrekkig worden 
bevonden, worden die stukken nader afgekeurd en daarvoor 
andere geleverd en verwerkt door en ten koste van den aanne
mer. Zoowel de goed- als de afgekeurde materialen worden 
zoo mogelijk door den inspecteur gemerkt, de afgekeurde 
worden terstond weggevoerd, of ten minste ter zijde gelegd ; 
worden afgekeurde materialen geheel of gedeeltelijk verwerkt 
bevonden, dan vervalt de aannemer telkens in eene korting 
van vijftig pond sterling. Bovendien moet zoodanig werk 
onmiddelijk afgebroken, en naar de gegeven voorschriften her
steld worden. Indien, met of zonder weten van den aannemer, 
ongekeurde materialen worden verwerkt, . wordt telkens de 
som van vijf en twintig pond sterling op de aannemingssom 
gekort, en is hij verplicht het ongekeurde, indien de inspecteur 
dit noodig oordeelt, dadelijk af te breken of wegtenemen. 

;Korting op beta- 21.-Eene korting van tien tot hond.erd pond sterling 
hngen aan aanne- k d d 1 · · mer voor nalatig- ~an op en aannemer wor en toegepast, wegens na at1ghmd 
heid. in het nakomen der bepalingen van het contract. Al de kor-

tingen in dit of in andere artikelen van dit hoofdstuk be
paald, worden toegepast, zoodra de feiten hebben plaats gehad 
of het bij contract vastgestelde tijdstip verschenen is, zonder 
dat deswege eene inverzuimstelling noodig is, om daarvan te 
do en· blijken. De aannemer en de borgen worden geacht bij 
het onderteekenen van het contract van zoodanige inverzuim
stelling te hebben afgezien. 

Uitvoering des 20 D · l" ht h t k "t t ~erksvolgenscon- ,c.,.- e aannemer lS verp lC e wer Ul e voeren 
tract.- Aannem.er naar de bepalingen van het contract, en volgens orders en 
of gemachtigde bij · · · d" h d d · d ofnabij werken te aanWlJZlngen 1e em oor en 1nspecteur wor en gegeven, 
verblijven. en te zorgen dat ook zijne onderhoorigen daaraan voldoen. 

Hij of zijn gemachtigde houdt, zoo lang de uitvoering van 
het werk duurt en de inspecteur dit noodig oordeelt, zijn 
verblijf op of in de nabijheid van de plaats van het werk. 
Bij afwezigheid, geeft hij eene woonplaats in de nabijheid van 
het werk ten genoegen van den inspecteur, op, waar de be
velen betrekkelijk het werk kunnen worden bezorgd. Telkens 
als de inspecteur den aannemer ontbiedt, vervoegt hij zich 
terstond bij hem. 

~anneer borgen 23 -Als de aannemer het werk verlaat of weigert uit of erfgenamen · 
werltr moe ten te voeren, of wanneer hij insolvent wordt verklaard en de 
voor zetten.-Aan- · ·· b d 1 · h k h<;>ud.ende ver- curator 1n ZlJnen oe e ongenegen IS et wer voort te ze.tten, 
P~~-htmg van bor- stellen de borgen zich onverwijld, hetzij te zamen, hetzij ieder 
g afzonderlijk, in zijn plaats, zoodra zij daartoe door den Staat~ 

president, of in dringende gevallen door den inspecteur van 
publieke werken, worden aangeschreven. Bij overlijden van 
den aannemer is de Staatspresident bevoegd het werk naar 
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verkiezing te doen voltooijen, hetzii door de erfgenamen van 
den aannemer, hetzij door een of door beide borgen. Als de 
aanneming door de erfgenamen wordt voortgezet, blijven de 
borgen jegens den Staat verbonden. Als een der borgen 
sterft of naar het oordeel van den Staatspresident ophoudt 
genoegzaam gegoed te zijn, stelt de aannemer dadelijk een 
nieuwen borg ten genoegen van den Staatspresident. 

24.-0p Zondagen mag niet worden gewerkt, tenzij met yverk op Zon~lag 
h 'f l''k · · d · bl' k n1et veroorloofd. sc n te lJ ~e vergunn1ng van en 1nspecteur van pu 1e e 

werken op eene korting van vijftig pond sterling telkens wanneer 
tegen dit verbod wordt gehandeld, onverminderd de ver-
plichting dat het gemaakte werk, zoo dat door den inspecteur 

· wordt bevolen, door den aannemer en ten zijnen koste wordt 
afgebroken of opgeruimd. 

25.-0nvoldoend of slecht uitgevoerd werk, gebrekkige Slecht werk, enz., 

11. 1 · f b' d' f d op kosten vanaan-samenste 1ng, p aats1ng o ver 1n 1ng van een o an er ge- nemer verbeterd. 

deelte, wordt terstond op nieuw gemaakt, door en ten koste 
van den aannemer. 

26.-Indien het personeel of de middelen welke de aanne- Personeelen bouw-
. · .. 1 b · d d · . middelen voldoen-mer tot u1tvoenng van ZlJn wer r ez1gt oor en 1nspecteur de te zijn.-Borg-

te zwak geoordeeld worden, en daardoor onnoodig tijdverlies stelling. 

kan ontstaan, wordt hierin, na aanmaning· aan den aan:riemer 
en ziine borgen om het werk te bespoedigen en naar den 
eisch te voltooijen, door den inspecteur voor des aannemers 
rekening voorzien, zoodanig als hij ten mee.sten nutte van 
het werk dienstig acht. Ten einde de inspecteur met behoorlijke 
.kennis van zaken kunne oordeelen over de genoegzaamheid 
van het aantal werklieden en van de middelen van uitvoering, 
overhandigt de aannemer, zoo dikwijls dit gevorderd wordt, 
duidelijk door hem onderteekende naamlijsten en staten aan 
den inspecteur, zoowel van het personeel als van het materieel, 
de werktuigen en verdere middelen van uitvoering met al 
die opgaven als ten voormelden einde worden verlangd. Alle 
naar het oordeel van den inspecteur onbekwame, onbescheiden 
en onwillige werklieden, onderbazen en helpers van den 
aannemer, worden dadelijk van het werk verwijderd en door 

. anderen vervangen. Indien de aannemer in dit opzicht nalatig 
wordt bevonden, heeft de inspecteur de bevoegdheid zelve 
geschikt personeel in dienst te stellen, tegen zoodanige be
looning als hij zal noodig achten. Het bedra,g dier belooningen 
wordt van de aannemingssom afgetrokken. 

Mocht de inspecteur van publieke werken of eenig ander 
persoon daartoe door den Staatspr(jsident benoemd, het con
tract voor rekening van den aannemer doen uitvoeren, zal 
hij of zijn vertegenwoordiger, alvorens daarmede aan te vangen, 
verplicht zijn tijdelijke borgen te stellen ten genoegen en ter 
begrooting van den Staatspresident, tot zekerheid en verant
woording van alle gelden, die, ten einde voormeld, onder zijn 
beheer komen. 
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Gelijke borgtocht zal door den inspecteur van publieke 
werken of eenig ander persoon daartoe. door den Staatspresi
dent benoemd of zijnen vertegenwoordiger moeten worden 
gesteld, in geval het gouvernement het mocht noodig achten 
betalingen van aannemers of werklieden direct door die amb
tenaren te doen geschieden. 

S~aat~president 27.-Indien tusschen den inspecteur van publieke werken 
beshst 1n zekere . . 
geschillen.-In- en den aannemer versch1l ontstaat omtrent het werk, beshst 
specteur vrijen toe- d St t · d t 
gang te hebben. e aa spres1 en . 

De inspecteur van publieke werken heeft vrijen toegang 
tot de fabrieken en werkplaatsen, waar de voorwerpen, voor 
het werk benoodigd, worden vervaardigd of bereid. 

V:oorschriften van 28.-In alle contracten van aanbesteding worden behalve 
d1t Hoofdstuk be- . . .. 
schonwd ,in con- de daann door het Ultvoerend gezag wenschellJk geachte 
~:!~1~~ ZIJn opge- bepalingen, de voorschriften van dit hoofdstuk van toe pas-

sing ver klaard op de daarin omschreven wer ken en leveringen, 
en evenzeer van kracht verklaard als of zij daarin letterlijk 
waren opgenomen. 

Tolgeldgevorder:J- 29.-Van af den daO' dat eene brug in dit hoofdstuk 
van personen n- . b . 
v.ier overgaan:J-e bedoeld voor het pubhek verkeer lS opengesteld, wordt tol-
b1nnen zekere d1s- ld d d 1 t · f d d lk d t t tantie van den ge gevor er , vo gens ane oor en vo sraa vas e 
bptg.-Uitzonde- stellen, van eenig persoon die binnen eenen afstand van zes 
rmg. mijlen aan weerskanten der brug de rivier doorgaat, en is 

niemand gerechtigd een pont of schuit binnen gemelden 
afstand te bezigen. Onder personen in dit artikel vermeld 
zijn niet begrepen de bewoners van zulke plaatsen als gelegen 
zijn binnen bovenvermelden afstand van eene brug, tenzij 
zij van die brug gebruik maken. Bij overtreding van deze 
bepalingen stelt de nalatige zich bloot aan vervolging voor 
het bevoegde hof, en wordt hij bij overtuiging gestraft met 
eene boete geen vijf pond sterling te boven gaande, bij wan
betaling te vervangen door eene gevangenisstraf geen drie 
maanden te boven gaande, onverminderd zijne gehoudenheid 
tot betaling der ontdoken tolgelden. 

Ta;iefop bord ge- 30.-Aan weersziiden der brug aan de landziide wordt 
sch1lderd te wor- . '-' . '-' . 
den. een bord opgencht, waarop 1n de Hollandsche en 1n de 

Engelsche taal het tarief en de bepalingen van artikel 29 van 
dit hoofdstuk zijn geschilderd. 

Pachtenpachters 31.-Het recht tot heffing van tolgelden zal J·aarliiks 
van tolgelden. '-' '-' 

publiek en aan den 1neestbiedende worden verpacht. De 
tolpachters of hunne plaatsvervangers zijn verplicht te wonen 
in de woningen, van gouvernementswege, bij de bruggen ge
bouwd. Zij mogen hunnen pacht zonder toestemming van 
den Staatspresident niet aan anderen overdoen. 

Tolpac~ters ~rij- 32 -De tolpachters worden voorzien van (gedrukte of 
gen k w 1 tan t 1 e- · 
vormen. . genommerde en gezegelde) kwitantien, in duplo ingebonden 

en ingericht volgens model, door het uitvoerend gezag te 
verstrekken. 
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33.-De tolpachters stellen twee binnen dezen Staat Borgstelling voo-:~r 
. . tolpachters. 

woonachtige en ten genoegen van den Staatspresident genoeg-
zaam gegoede borgen, die zich hoofdelijk met de pachters 
verbinden tot de richtige betaling der tolgelden, in. zoodanige 
termijnen als in het te maken contract bedongen, en tot de 
uitvoering van al de verplichtingen door den pachter op 
zich genomen, indien deze daaraan niet voldoet, onder afstand-
doening van alle voorrechten aan borgen toegekend. 

34.-Ieder tolpachter moet een boek houden waarin reizi- Tolpachterklach-
. ' . t e n b o e k a an te 

gers hunne bezwaren kunnen opteekenen, en IS verphcht dat houden. 

ter beschikking te stellen wanneer zulks verlangd wordt, en 
bij ieder bezoek aan de brug dat aan den inspecteur van 
openbare werken voor te leggen, die dat boek telkenmale 
voor gezien teekent, en afschrift der daaringestelde klachten 
aan den Staatspresident zendt. 

35.-De tolpachters ziin verplicht ten allen tiide de pas- Passage-Reizigers 
<J <J worden toegelaten 

sage over den brug ten behoeve van het publiek, tegen be-
taling van tolgeld, toe te laten. 

36.-Alle rijtuigen gebruikt in het maken van wegen en Vrijclommen van 

andere publieke werken van staatswege opgericht, alsmecle tolgeld. 

alle postkarren en wagens clienencle tot vervoer van den 
Staatspresiclent, civiele en rechterlijke ambtenaren, in clienst 
reizende, militairen in dienst of burgers op commando, zijn 
vrij van tolgeld. 

37.-Niettegenstaande de bepalingen van artikel 31 is d'::~n~!~~~~;g.;~~: 
de Staatspresident bevoegd om wanneer te eeniger t1jd de den aangestelcl. 

som, geboden bij eenige verpachting van tollen naar zijn 
oordeel te laag voorkomt, de inkomsten der brug door een 
of meer tolgaarders te laten innen, onder zoodanige bepa-
lingen en controle, en voor zoodanige tijden, als hij nuttig 
en noodig zal oorcleelen. . 

38.-0nder de woorden "river" en "rivieren" worden, ~~;?.~r~ie;~,;wordt 
voor de bedoelingen dezer wet, verstaan " alle permanente 
stroomen." 

39.-Van af den dag waarop eenige brug gereed en voor Wet over hoo~?--
h . . 1_, b _, wegen toepassel1Jk et pubhek opengezet Is, wordt geme ue rug met uen weg op.;.brug. 

daarovergaande, in de Gouvernements- Courant verklaard de 
eenigste hoofdweg over de rivier waarover hij is opgericht 
te zijn voor een omtrek van zes mijlen van die brug, zijnde 
alle wetten betrekking hebbende op de hoofdwegen van dezen 

· Staat ook toepasselijk op den weg naar de brug. 
40.-Alle houders van ponten · en schuiten, binnen zes Belangen ~an 

"l pontenenschu1ten illlJ en aan weerskanten van een brug van gouvernements- nabij brug. 

wege opgericht, worden geacht afstand te hebben geclaan 
van alle vordering die zij zouden vermeenen te kunnen doen 
gelden tegen het gouvernement, wegens het oprichten der 
brug en de bepalingen van artikel 29 van dit hoofdstuk. 
Mochten zij schadevergoeding deswegens verlangen, zal die 
door twee gouvernements -taxateurs worden bepaald door 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



482 BRUGGENBOUW DOOR GOUVERNEMENT. (HOOFD, LXXX, 

den Staatspresident te benoemen, die verplicht zullen zijn 
aile omstandigheden in aanmerking te nemen, en die bij het 
doen hunner waardeering in geschrifte te stellen. Mocht 
zoodanige ponthouder of het gouvernement met de waar
de.eri~g ontevreden zijn, zoo zal het Ho~~ Gerechtshof op. ap
phcatle daartoe, na verhoor van partl1en en op beeed1gde 
verklaringen, de som begrooten door het gouvernement te 
worden betaald. In geen geval zal die begrooting de waarde 
van de pont mogen te boven gaan. 

SCHEDULE A. 
VORM VAN TENDER. 

Vorm van tender. De ondergeteekende, , (naam, voornaam, beroep en 
woonplaats voluit geschreven) bij deze woonplaats kiezende 
te , bij , verbindt zieh bij onderteekening 
dezer, overeenkomstig de voorwaarden vervat in de aanvraag 
om tenders voorkomende in de Gouvernements- Courant dd. 

, No. , en de bepalingen der wet over den 
bruggenbouw van gouvernementswege, tot de aanneming van 

(in te vullen omschrijving· van het werk), voor 
eene som van £ , zegge 

Tot borgen stellen zich (naam, voornaam, beroep 
en woonplaats voluit g~schreven). 

Gedaan te den 
De borgen: 

De aannemer : 

HOOFDSTUK LXXXI. 

OVER BRUGGENBOUW DOOR MAATSCHAPPIJEN 
OF PRIVATE PERSONEN. 

Vr!l'gen om appli- 1.-Het zal aan den Staatspresident vrijstaan om van 
~iet:.es voorconces- tijd tot tijd, door kennisgeving in de Gouvernements- Courant 

of andere couranten, tenders of applicaties tot concessies te 
vragen, van eenige maatschappij of privaat persoon of per
sonen die gewillig mogen zijn een contract aan te gaan om, 
onder de bep.alingen van dit hoofdstuk, een of meer bruggen 
over eenige rivier waardoor eenige hoofdweg in dezen Staat 
loopen mocht, op te richten. 

In~lOud vanappli- 2.--Ieder zoodanige tender of applicatie tot concessie, 
·cat1es voor conces- . . · . 
sies. als 1n art1kel 1 van d1t hoofdstuk genoemd, zal vermelden 

de plaats of plaatsen aan de rivier waar de contractant voor
stelt zoodanige brug op te richten, en zal ook vermelden de 
geaardheid of soort van brug voorgesteld te worden opgericht, 
de materialen waarvan de brug of bruggen zal of zullen 
worden samengesteld, de hoogste som waarvoor zal worden 
gebouwd; en zal bevatten een tarief inhoudende de hoogste 
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tollen te worden geheven bij zoodanige brug of bruggen, en 
zal ook waarborgen dat zoodanige brug of bruggen sterk 
genoeg zullen zijn, alsmede alle anders informatie die door 
den Staatspresident in de kennisgeving onder artikel 1 van 
dit hoofdstuk bedoeld, gevorderd mocht worden. 

3.-Eenige maatschappij of privaat persoon, die gewillig Brugtarief. 

mocht zijn een brug zoo als in artikel 1 van dit hoofdstuk 
bedoeld, op te richten, zal gerechtigd zijn tot het heffen van 
tollen op gemelde brug volgens tarief, zooa1s in artike1 2 van 
dit hoofdstuk bedoe1d. 

4.-De Staatspresident, met advies van den uitvoerenden Contract in te 

d l h . d .. d d b 1' a· houden recht tot raa , za gemac t1g ZlJn om, on er e epa 1ngen van 1t aankoop van Gou· 
hoofdstuk, met eenige maatschappij of privaat persoon a1s vernement. 

bedoe1d in de voorgaande artike1en, een contract te s1uiten, 
onder de bepa1ingen van dit hoofdstuk, en za1 daarin de 
bepa1ing opnemen dat het gouvernement zich het recht voor-
behoudt na ver1oop van twintig jaren de brug over te nemen, 
tegen taxatie a1s hierna bepaa1d, echter niet te boven gaande 
den oorspronke1ijken kostpr~js. 

5.-Ieder zoodanig contract a1s in artike1 4 van dit Verdere inhoud 

hoofdstuk bedoe1d za1, onder anderen, ook verme1den den van contract. 

tijd binnen we1ken de brug waarvoor men contracteeren wil, 
gereed en voor het pub1iek opengeste1d za1 zijn, en zal in-
houden eene onderneming aan den kant van den contractant 
·dat geme1de brug in behoor1ijke reparatie za1 worden gehouden 
gedurende twintig jaren, en za1 een bepaa1d bedrag verme1den 
.a1s boete voor het niet behoor1ijk repareeren zooa1s hier-
voren verme1d. 

6.-N a ver1oop van het tijdperk van twintig jaren in Aankoop door 
:artike1 4 van dit hoofdstuk bedoe1d za1 de contractant door Go:uv~rn.ement na 

' tw1ntlg Jaar. 
wien de brug is opgericht onder de bepa1ingen van dit hoofd-
:stuk, verp1icht zijn om, wanneer ver1angd a1s in artike1 4 
bepaa1d, gezegde brug aan het gouvernement over te dragen 
in behoor1ijke reparatie en toestand, en za1 de brug voor
me1d van af zoodanige over1evering het uits1uitend eigendom 
van dezen Staat worden. Mits echter, in geva1 van eenig 
dispuut of geschi1 bij geme1de over1evering tusschen het 
gouvernement en den contractant, zoodanig dispuut of ge
schil bes1ist za1 worden door drie arbiters, waarvan een door 
het gouvernement, een door den contractant, en de derde door 
beide partijen v66r dat de arbitrage za1 p1aats vinden, za1 
worden benoemd. 

7.-Van af den dag dat eenige brug in dit hoofdstuk Tollen, van wie 

b d 1d d h b1. k · 1 · · 11 vorderbaac. e oe geree en voor et pu 1e opengezet za zun, zu en 
·de contractanten gerechtigd zijn tollen te vorderen overeen-
komstig het tarief in artike1 2 van dit hoofdstuk bedoe1d, 
van eenig persoon die binnen een afstand van zes mij1en aan 
weerskanten der brug de rivier za1 doorgaan; en za1 niemand 
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gerechtigd zijn een pont of schuit binnen gemelden afstand 
te bezigen. 

Onder personen, in dit artikel vermeld, zullen niet be
grepen zijn de bewoners van zulke plaatsen als gelegen zijn 
binnen bovenvermelden afstand van e~ne brug, tenzij zij van 
die brug gebruik maken. 

Weg over ~:ug 8.-Van af den dag waarop eenige brug in dit hoofdstuk 
hoofdweg te ZlJn. b d ld d h t bl' k t h .. e oe geree en voor e pu 1e opengeze moe t z11n, 

zal gemelde brug tezamen met den weg daarovergaande door 
het gouvernement bij kennisgeving in de Gouvernements
Courant verklaard worden de eenigste hoofdweg over de 
rivier waarover de brug vo_ormeld is opgericht, te zijn, voor 
een om trek van een uur te paard (of zes mijlen) van af 
gemelde brug, zullende alle wetten betrekking hebbende op 
de hoofdwegen van dezen Staat, ook toepasselijk zijn op den 
weg naar de brug. 

Voorrechten van 9.-De contractant voor eenige brug onder de bepalingen 
contractant. · £ · .. van d1t hoo d.stuk zal gerecht1gd ZlJn om bouwmaterialen 

benoodigd tot oprichten der brug te halen op eenige plaats. 
of plaatsen waar gemelde contractant mocht goedvinden, 
zullende de eigenaar van gemelde bouwmaterialen verplicht 
zijn den contractant toe te laten zoodanige bouwmaterialent 
alsook den noodigen grond tot oprichten van tolhek en tol
gaarders- woning, tegen betaling te nemen. Mits echter, in 
geval van dispuut over de waarde van voormelde bouw
materialen of bouwgrond, zoodanig dispuut beslist zal worden 
door drie arbiters, waarvan een door den contractant, een 
door den eigenaar der bouwmaterialen, en de derde door het 
gouvernement zal worden benoemd, zullende gemelde arbiters. 
verder handelen overeenkomstig, en de partijen onderworpen 
zijn aan, de bepalingen van artikel 6 van dit hoofdstuk. 

Vermeldin~~ncon- 10.-Ieder contract aangegaan onder de bepalingen van 
tract van tlJd voor d' h fd. k l ld d ''d · l bouwen. 1t oo stu za tevens verme en en tlj waann met c en 

aanbouw een aanvang zal gemaakt worden, en dat in geval 
daaraan geen gevolg gegeven wordt, het contract alsdan 
nietig en van geen waarde zal zijn. 

Vergoeding voor 11.-Indien de· weg naar de brug leidende binnen een 
bebouwden grond. .£' .. f b d a.tstand van een mlJl van a voormelde brug door be ouw en 

grond snijden mocht, zal de eigenaar verplicht zijn zoo veel 
bebouwden grond af te staan als noodig mocht zijn, en de 
contractant onder de bepalingen van dit hoofdstuk, verplicht 
zijn den eigenaar compensatie te geven voor de waarde van 
zoodanigen bebouwden grond. Mits, in geval van dispuut 
over de waarde van gemelden grond, arbiters zullen benoemd 
worden overeenliomstig, en onderworpen aan, de bepalingen 
van artikel 9 van dit hoofdstuk. 

Bouwen van brug- 12.-Niets in dit hoofdstuk vervat zal verhinderen dat. 
gen vanGouverne- . · · 
mentswege. de regeenng, van staatswege, voor mgen reken1ng, bruggen zal 

kunnen oprichten, waar zulks noodig bevonden mocht worden. 
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13.-0nder de woorden rivier en rivieren worden, voor" .~edoe~}ng van 

de bedoelingen van dit hoofdstuk, begrepen, alle permanente nvleren. 

stroornen. 
14.-De bepalingen in dit hoofdstuk, omtrent het heffen Rijtuigengebrnikt 

l ld ll . 1 .. k .. .. . b 'k voor maken van van to ge en, zu en n1et toepasse lJ ZlJn op rlJtu1gen ge ru1 t hoofdwegen niet 

blii het maken van hoofdwegen. onderhevig aan u tollen. 
15.-De passage over de brug of bruggen onder de be- Kerkgangers be-

palingen van dit hoofdstuk gebouwd, zal, ten gerieve van talen geen tolgeld. 

kerkgangers, vrij zijn van af elken Zaterdag middag drie 
uur tot elken Maandag morgen tien uur, zullende gemelde 
vrije passage aileen van toepassing zijn op hen die te paard 
of met rijtuigen, getrokken door niet meer dan vier trek-
dim·en, naar de stad of het dorp gaan, waar een of meer 
ker ken bestaan. 

16.-Het uitvoerend gezag zal geene concessien verleenen Inspectie van 
tot het oprichten van bruggen voor dat de plaatsen waar plaatsen bestemd . f .. '· voor bruggen. 
die bruggen moeten opgencht worden, voora ZlJn gmnspec-
teerd en geschikt bevonden voor de oprichting; zullende 
·deze inspectie op kosten van de applicanten tot concessie 
geschieden. 

17.-In tijden van oorlog zal het gouvernement het vrije In oorlogstijd ge-

b 'k h bb d b d d' h fd k · h brnikt Gouverne-ge ru1 e en er ruggen, on er 1t oo stu opgenc t, ment bruggen zon-
zonder onderworpen te ziin aan betaling van eenig tolaeld der betalingen van . u . b . • tolgeld. 

18.-Eenlg persoon over een1ge brug, overeenkomst1g straf en boete op 
de bepalingen van dit hoofdstuk opgericht gaande of rii- personen vrijdom 

. . . '. . . u van tolgeld beko-
dende, en bednegehJk voorgevende, ter bekom1ng van VrlJdOm mende onder voor-

1 ld k · 'k l 15 d 1 .. · h d wendsel van naar van to ge overeen omst1g art1 e , at lJ z1c naar e kerk te gaan. 

kerk wenscht te begeven, en niet daar heen gaande na diens-
volgens vrijdom te hebben genoten, zal bij overtuiging gestraft 
worden met eene boete van vijftien pond sterling, bij wan-
betaling te vervangen door een gevangenisstraf van drie 
maanden, te vervolgen voor het landdrosthof. 

De helft der boete zal aan den wachter van den brug 
waar de overtreding is begaan worden gegeven, mits zich 
daartoe aanmeldende binnen drie dagen na de betaling. 

19.-Artikel15 zal slechts van toepassing zijn op bruggen Vrijdomvoorkerk-

gelegen binnen een uur afstandfi van eene kerk. gangers al,Ieen 
waar brng b1nnen 
een uur van dorp 
gelegen is. 

HOOFDSTUK LXXXII. 

OVER RET TOLTARIEF. 

1.-Eenig persoon, die eene der hie rna genoemde bruggen, Toltarier. 

van gouvernementswege opgericht, passeert, of die binnen 
eenen afstand van zes mijlen aan weerskanten van zoodanige 
brug de rivier doorgaat is (behoudens de bepalingen van 
artikel 29 van hoofdstuk LXXX) verplicht tot betaling van de 
tolgelden hieronder vastgesteld. 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



486 TOLTARIEF. (HOOFD. LXXXII. 

(A). Voor het passeeren van de brug over Caledonrivier 
bij Commissie-drift :- r 

V oor eenen beladen bokwagen, bespannen £ 0 10 0 
, , onbeladen , , 0 5 0 
, , , onbespannen 0 2 0 
, , beladen kortwagen, bespannen 0 6 0 
, , onbeladen id. id. 0 2 0 
, , , id. onbespannen 0 1 6 
, , beladen schotskar, bespannen 0 2 0 
, , onbeladen id. id. 0 1 6 
, , , id. onbespannen 0 1 0 
, , kar of spider met 4 dieren bespannen 0 4 0 
, , id. id., met 2 dieren bespannen 0 2 0 
, , id. id., onbespannen 0 1 0 
, , paarden wagen of ander rijtuig op 4 

" 

wielen, geen spider z\inde, bespannen 
met zes of meer paarden 

, paardenwagen of ander rijtuig op 4 wie
len, geen spider zijnde, bespannen met 

0 5 0 

minder dan zes paarden 0 4 0 
, , id., id., id., onbespannen 0 2 0 
, Grootvee, per stuk 0 0 2 
, kleinvee, per 25 stuks 0 0 6 
, id., minder dan 25 stuks 0 0 3 
, eenen paardenruiter of ossenruiter 0 0 6 
, een persoon te voet of op velocipede 0 0 3 

(B). Voor het passeeren van de bruggen over Wilgerivier 
No. II., gelegen tusschen Harrismith en de Natal-lijn 
en over Liebenbergs-vallei :--

V oor eenen beladen bokwagen, bespannen 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

, onbeladen id., id. 
, id., id., onbespannen 
, beladen kortwagen, bespannen 
, onbeladen id., id. 
, id., id., onbespannen 
, beladen schotschkar, bespannen 
, onbeladen id., id. 
, id., id., onbespannen 
, klar of spider, met 4 dieren bespannen 
, , id., met 2 id. id. 
, id., onbespannen ... 
, paardenwagen of ander rijtuig, op 4 

wielen, geen spider zijnde bespannen 
, , id., id., onbespannen 
, grootvee, per stuk 
, kleinvee, elk getal van 10 tot 50 stuk 
, id., hoven 50 tot 100 stuk 
, een paarden- of ossenruiter ... 
, een persoon te voet of op velocipede 

£0 
0· 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

4 0 
2 6 
1 0 
2 0 
1 6 
1 0 
1 6 
0 9 
0 6 
1 6 
1 0 
0 6 

0 2 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

6 
0 
t 
3 
6 
6 
3 
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(c). Voor het passeeren der bruggen over Elandsrivier en 
over Wilgerivier No. I, beiden gelegen tusschen Har
rismith en Bethlehem :-

Voor eenen bokwagen, beladen en bespannen 
, , bokwagen, onbeladen , 
, , bokwagen, , en onbespannen ... 
, , kortwagen, beladen en bespannen 
, , kortwagen, on beladen , 
,, , kortwagen, , en onbespannen .. . 
, , schotschkar, beladen en bespannen .. . 
, , schotschkar, onbeladen en , 
, , schotschkar, , en onbespannen 
, , kar of spider met vier dieren bespannen 
, , kar of spider met twee dieren bespannen 
, , kar of spider onbespannen .. 
, , paardenwagen, of ander rijtuig op vier 

£0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 

6 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
6 
3 
0 
6 
3 

wielen, geen spider zijnde, bespannen . . . 0 2 0 

" " 
paardenwagen, of andere rijtuig op vier 
wielen, geen spider zijnde, on bespannen 0 1 0 

, grootvee, per stuk 0 0 ! 
, klein vee, elk getal van tien tot vijftig stuk . . . 0 0 3 
, klein vee, boven vijftig tot honderd . .. 0 0 6 
, een paarden- of ossenruiter . . . 0 0 6 
, een persoon te voet of op velocipede 0 0 3 

2.-Ten einde het gebruik der bruggen meer te verze.: JriRe~~e1f:jM~~: 
keren en het omgaan derzelve tegen te gaan, worden blJ physrust. 

de navolgende wagendriften tollen opgericht en geheven: bij 
Majoorsdrift onder kant de vereeniging van Wilgerivier en. 
Elandsrivier aan Bowesdrift te worden geheven op alle rijtuigen, 
zoowel die welke de drift passeeren, als die met de pont 
overgaan. en gelijkstaande met twee-derden van het brugtol-
geld over Wilgerivier No. I en Elandsrivier, en op de plaats 
Murphyrust, in het district Harrismith, een tol gelijkstaande 
met het brugtolgeld over Wilgerivier No. II. 

3.-De tolpachters of tolgaarders zullen verplicht ziin Kwitanties vuor 
. . • u betaalde tolgelden 

kw1tant1e van de betaalde tolgelden te geven, voor 1eder 
voertuig de brug passeerende afzonderlijk. 

4.-De inning der brugtolgelden zal niet worden ver- geld.~~~g van tol

pacht, maar door tolgaarders, van gouvernementswege aan-
gesteld, worden ingevorderd, tenzij het gouvernement de ver-
pachting voordeeliger acht. 

5.-Een persoon twee of meer der bruggen wenschende D?organgs-kwi-
. . tant1es voor ver-

te passeeren kan een doorgangs-kw1tantle bekomen tegen be- scheidene bruggen 

taling van twee - derde van het volle tarief der bruggen die 
hij wenscht te passeeren. 

6.-Eene kwitantie geeft den persoon die dezelve heeft Wederom pass~e-
. . . ren van brug bin-

Ultgenomen, het recht om dezelfde brug b1nnen acht-en-veertlg ~en acht e~ veer· 

uren zonder verdere betaling te passeeren. 1g uren vrlJ. 
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strafbepaling.- 7.-Alle personen eenige der bepalingen overtredende 
~:~rroJ e d~c;:a ~e;: zullen onder hevig zijn a an vervolging voor het landdrosthof 
opgave. van het district, alwaar de brug is opgericht, en zullen bij 

overtuiging gestraft worden met eene boete (behalve het ver
schuldigde, of te veel gevorderde en ontvangene tolgeld) geene 
vijf pond sterling te boven gaande, bij wanbetaling te worden 
vervangen door gevangenisstraf met of zonder harden arbeid 
geene drie maanden te boven gaande, en buitendien zal eenig 
persoon, in geval van dispuut met den tolpachter of tolgaar
der, gehouden zijn zijnen vollen naam en zijne woonplaats op 
aanvraag aan den tolgaarder op te geven, en indien het mocht 
blijken dat hij eene verkeerde opgaaf heeft gedaan, zal hij 
wegens bedrog voor het landdrosthof van het district ver
volgd worden. 

HOOFDSTUK LXXXIII. 

OVER PONTVERVOER. 

voerman van rij- 1.-De voerman van eenigen transport-, bok-, kort-, paar-
tuig met goede~en den- of ezelwagen, met goederen beladen, zal bij zijn aan-
beladen moet ziCh · · · h" " aanmelden ~ij komst aan een1ge riVIer, waar IJ met ZlJn wagen op een 
ponthouder· d1e t ht t t d · h d b" d aankomst a'antee- pon wensc overgeze e wor en, z1c aarvoor lJ en 
kent. ponthouder aanmelden, die zijn naam, naar volgorde van aan-

komst, met zijn voertuig, in een daartoe bestemd boekje zal 
inschrijven, en in die volgorde doen overzetten. 

V 
00 2.-De voerman van eenige kar of wagen, bespannen 

oerman van riJ- d l f · · d 1 b" tuig met reizi~ers met paar en, eze s o ossen, re1z1gers vervoeren e, za lJ 
belaclen,desgellJks. zijne aankomst aan eenige rivier, waar hij met zijn voertuig 

wenscht overgezet te worden, zich daarvoor bij den pont-
houder aanmelden, die zijn naam naar volgorde van aan
komst met zijn voertuig in een daartoe bestemd boekje zal 
inschrijven, en in die volgorde doen overzetten. 

V l d 3.-De voertuigen in artikel 2 omschreven zullen voor 
o gor e v a n d . . . k l 1 d d t ov~rzetten van rij- e voertu1gen In art1 e genoem moeten wor en overgeze , 

tmgen, enz. en met het overzetten der voertuigen in artikel 1 genoemd, 
zal eerst dan successivelijk worden voort~egaan als er geen 
voertuig als in artikel 2 omschr~ven meer op overzetten wacht; 
doch zoo dikwerf een rijtuig als in artikel 2 bedoeld zich bij 
den ponthouder heeft aangegeven, zal dat rijtuig de voorkeur 
bli het overzetten hebben boven de reeds wachtende voer
tnigen in artikel 1 omschreven. 

Postkarren en expressen zullen onmiddelijk na aankomst 
aan eenige pont en voor eenig ander rij- of voertuig in artikelen 
1 en 2 genoemd worden overgezet. 

overzetting bij 4.-0nder wederzijdsche goedkeuring kunnen de voer-
overeenkomst. lieden in artikelen 1 en 2 genoemd hunne nummers, met 

recht op overzetting, verwisselen. 
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5.-De ponthouder zal verplicht en gehouden zijn om Verrichting op 

passagiers, wagens, karren, of andere rijtuig~n, alsmede alle ;~e~ \e 0z~ft:~. om 

soorten van vee, zonder onnoodig verzuim dagelijks van zonsop-
tot zonsondergang, Zondag uitgesloten, over te voeren. 

6.-Het zal aan ponthouders niet geoorloofd zijn, wanneer Overzetten wan-

0 h l f d ht k neer gevaarlij k gevaar vo r. J:?-ensc en evens, vee o goe eren moe unnen niet veroorloofd.-
ontstaan, re1z1gers, vee of goederen over te zetten, zullende Ponthouder:. ver-

.. k l"k d h d 1 kk antwoordehJkvoor 
ZlJ aanspra e lJ wor en ge ou en voor onge u en aan zoo- nalatigheid, enz. 

danige reizigers, vee of ·goederen door hunne onachtzaamheid, 
onvoorzichtigheid of nalatigheid veroorzaakt. 

7.-Ieder ponthouder heeft het recht om op een en dezelfde Een licentie voor 

Plaats of drift meer dan een pont te werken zonder ver- meerdere ponten ' op Mne plaats. 
plicht te zijn voor meer dan een pont te betalen, de licentie 
vereischt door hoofdstuk LXIV (over licenties) mits hij de 
wettige eigenaar van zoodanige ponten zij. 

8.-De ponthouder zal niet meer vorderen voor het over- Tariefvoorponten 

voeren van goederen, levende have en personen, dan volgens 
het volgende tarief :-
V oor een bokwagen, geladen en bespannen met 

niet meer dan 16 trekdieren .. . £1 0 0 
V oor een bokwagen, niet geladen en bespannen 

met niet meer dan 16 trekdieren 0 10 0 
V oor een tent- of kortwagen, geladen en bespannen 

met niet meer dan 12 trekdieren 0 10 6 
Voor een tent- of kortwagen, niet geladen en be-

spannen met niet meer dan 12 trek-
dieren 0 7 6 

V oor een paarden- of ezelwagen, geladen en be-
spannen met niet meer dan 8 trekdieren 0 12 6 

Voor een paarden- of ezelwagen, niet geladen en 
bespannen met niet meer dan 8 trek-
dieren ... 0 7 6 

V oor een kar met 2 paarden of ezels bespannen 0 5 0 
V oor een kar met 4 paarden of ezels bespannen 0 7 6 
V oor een spider of ander licht rijtuig met vier 

wielen bespannen met niet meer dan 2 
trekdieren 0 7 6 

V oor een man te paard 0 1 6 
V oor een man te voet 0 1 0 
Voor elk los paard of ezel of rundvee per stuk 0 0 6 
V oor scha pen, bokken en andere klein vee, per 

honderd stuks 0 5 0 
Voor onbeladen en onbespannen rij- en voertuigen de helft 

van bovenstaand tarief. 
9.-De ponthouders zijn verplicht in de onmiddelijke Bek~ndstelli~~ 

nabijheid van de landingsplaats dit tarief in goede leesbare ~!~ ~i~1:/~~lf~l;{~ 
letters en cijfers, minstens ter grootte van een duim, te doen aan te houden. 

bekend stellen en houden. Ook zullen zij of hunne gemach-
tigden die bij de pont werkzaam zijn steeds bij zich moeten 

F-
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hebben eene kopie van dit hoofdstuk, ten einde dezelve aan 
daarvoor aanvragende reizigers te kunnen aantoonen of 
voorlezen. 

Pontdriften; 10.-De ponthouder zal verplicht en gehouden zijn de 
~~~~dte, enz., daar- pontdriften in goede order te houden; en de breedte der 

gemelde driften zal niet minder zijn dan twintig voet, en de 
helling zal in geen geval meer zijn dan vijf voet op twintig voet. 

Straf op pont- 11.-De ponthouder die zich niet stipt aan de voor-
houder voor over- h 'f d't h £d t k h d l b" · · treding dezer be- sc n ten van 1 oo s u ou t, za , lJ overtu1g1ng, kunnen 
palingen. worden gestraft met hoogstens tien pond sterling boete, of 

bij nonbetaling veertien dagen gevangenisstraf. 

HOOFDSTUK LXXXIV. 

DE WET OVER HET BESTUUR VAN STEDEN 
EN DORPEN. 

AFDEELING I.-BESTIER VAN STEDEN EN DORPEN ALWAAR GEENE 

MUNIOIP ALITEITEN BESTAAN. 

In welke gevallen 1.-De bepalingen van deze afdeeling zijn toepasselijk op 
deze afde~lingtoe- alle steden en dorpen, en, met uitzondering van J agersfontein 
passeluk 1s. d l .. l . . ' op alle geproclameerde e verlJen a waar geene mun1mpale 

collegien zooals in het volgende afdeeling bepaald, bestaan 
en dewelke, bij proclamatie door den Staatspresident in de 
Gouvernements-Courant gepubliceerd, verklaard zullen worden 
onder de bepalingen van dit hoofdstuk te vallen, ingeval er 
geen landdrost of resident vrederechter aldaar is. 

Lancldrost of re- 2.-In elke stad of in elk dorp, alwaar geene munici-
sident vrederec;h- paal bestuur volgens de wet zal ziin opgericht zal het aan 
ter kan regulat1es . v ' . 
opstellen. den landdrost of res1dent vrederechter van zoodan1g dorp, 

of zoodanige stad, of aan eenig ander ambtenaar aldaar 
woonachtig zijnde bekleed met de macht van land'drost of 
vrederechter, vrijstaan, om van tijd tot tijd zoodanige regu
latien te vervaardigen als noodig zullen- bevonden worden 
voor de goede orde en plaatselijke aangelegenheden en het 
maatschappelijk bestuur van zoodanige stad of zoodanig dorp. 

De regulatien zullen, onder anderen, voorzieningen moeten 
maken:-

(A). Voor de jaarlijksche kiezing van eene bestuur te worden 
genoemd "het dorpsbestuur van '' 
en te bestaan uit minstens vijf en niet meer dan 
negen led en; 

's). Voor het houden van vergaderingen door het dorps
bestuur minstens eenmaal in elke maand; 

(c). Voor het houden van notulen van de verrichtingen 
van het dorpsbestuur, en van boeken van de uitgaven 
en ontvangsten van hetzelve; * 

..- Zie aanmerking op Artikel 3!1} 
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(D). V oor het in or de brengen en houden van wegen, 
straten, pleinen, en watervooren; voor de verschaffing, 
het gebruik en de verdeeling van water; 

(E). Voor weiding en drenking van vee en voor schut-
hokken en het schutten van vee; * 

(F). Voor het houden van markten; ** 
(G). Voor het daarstellen van begraafplaatsen; 
(H). Voor het verhinderen van brand; 
(I). Om het verspreiden van aanstekelijke of besmette

lijke ziekten, hetzij onder menschen of dieren, te ver
hinderen; *** 

( J). V oor strafbepalingen in gevallen van overtreding der 
regnlaties. · 

Bij de regulaties mogen ook zulke andere of verdere voor
zieningen en bepalingen gemaakt worden als strekken mogen 
()f dienstig mogen zijn o~ de rechten van de ingezetenen 
van het dorp te bewaren en te verzekeren. t · 

· 3.--De regulatien, als in het voorgaande artikel vermeld, Af1wndiging van 
vervaardigd zijnde, zullen door den landdrost of eenig ander zulke regula ties. 
beambte als voormeld, gedurende den tijd van tien dagen op 
€enige geschikte plaats binnen zulke stad of dorp, ter inzage 
voor alle belanghebbende ingezetenen, worden opengelegd 
van negen ure in den morgen· tot drie ure in den namiddag, 
en eene kennisgeving dat zulks geschied is,· bij de publieke 
kantoren en op twee andere publieke plaatsen, binnen zulke 
stad of zulk dorp, doen aanplakken; welke kennisgeving 
verder zal bepalen den dag, het uur, en de plaats wanneer 
en waar, nadat de tien dagen voormeld zullen zijn verstreken, 
eene publieke bijeenkomst van de huishouders van zulke stad 
of zulk dorp zal worden gehouden, om de gemelde regulatien 
in overweging te nemen. 

4.-Bii de biieenkomst als in het laatste artikel gemeld Bijeel!komst om 
v v . ' . ' regulahes goed of 

zal de landdrost, de res1dent vrederechter, of een1g ander af te keuren. 
ambtenaar als voormeld, voorzitter zijn, en de gezegde regu-
latien, eerst in derzelver geheel aan de vergaderde huishouders 
voorlezen, en daarna elk artikel afzonderlijk in overweging 
doen nemen, en door meerderheid van stemmen doen goed-
of afkeuren, of zoodanig doen wijzigen als noodig geacht 
zal worden. 

5.-De stemgerechtigde huishouders zijn dezulken die als Kwalificat~e van 
d · " kl d · £d l" stemgerecht1gden. zoo an1g ZlJn ver aar 1n a ee 1ng n. 
6.-W anneer de regulatien, als bij artikel 4 bepaald, Bekrac:J;ltigingvan 

11 .. l d l dd f · d regulat1es zu en ZlJn aangenomen, za e an rost o een1g an er · 
plaatselijke hoofdambtenaar voormeld, dezelven aan den 
gouvernements- secretaris overzenden, die gehouden zijn zal 
dezelve voor den uitvoerenden raad te leggen, en de uit-

* Zie aanmerking op Artikel 48 (u.) 
** Zie aanmerking op Artikel 48. (c.) 
*** Zie aanmerking op Artikel 48 (J,) 
t Zie aanmerking op Artikel 48 (z.) 
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voerende raad zal bevoegd zijn de gezegde regulatien goed
of af te keuren, of zoodanig te wijzigen als noodig geacht 
zal worden, en ze daarna in de Gouvernements-Courant doen 
publiceeren. Zulke regulatien zullen kracht van wet hebben 
tot dat dezelve zullen veranderd of verbeterd zijn, en daarna 
weder zoodanig veranderd of verbeterd zijnde, kracht van wet 
behouden tot dat dezelve door de oprichting van wettiglijk 
daargestelde municipaliteiten of stadsraden zullen vervallen. 

VeranC!-eringen in 7.-Wanneer eenige veranderingen of bijvoegingen in 
regulahes. de regulatien voormeld, van tijd tot tijd, zullen hoodig be-

vonden worden, zal zulks op dezelfde wijze moeten geschieden 
als waarop de oorspronkelijke regulatien daargesteld zijn, 
volgens de regelen in de voorgaande · artikels voorgeschreven. 

Aanstelling van 8.-Alle ambtenaren die onder zoodanige regulatien als 
beambten. 

voormeld zullen moeten worden aangesteld, zullen van wege 
het gouvernement aangesteld worden, en onder dezelfde ver
plichtingen zijn als alle andere gouvernements-beambten. 

Aanstelling van · 9.-Indien de stemgerechtigde huishouders van een dorp 
dorpsbestnnr door . "d . b k bl" d b" d 
Staa.t~president,~ij ter een1ger t:g 1n ge re e :gven om, op en :g e regu-
verzlnm van lnus-1 · b ld "d " h d b f houders. atles epaa en tlj en w:gze, et orps estuur, o een ge-

noegzaam get.al led en voor zulk dorps bestuur te kiezen, zal 
de Staatspresident gerechtigd zijn om, bij kennisgeving in de 
Gow:ernements-Courant, een dorpsbestuur, of zoo vele leden 
als noodig mogen zijn om het dorpsbestuur, voltallig te maken1 

uit de stemgerechtigde huishouders te benoemen en aante
stellen, zullende dezen alsdan dezelfde machten bekleeden en 
plichten vervullen, en voor hetzelfde tijdperk in functie 
blijven, als of zij door de stemgerechtigde huishouders be
hoorlijk gekozen waren. 

Dorpsbestuurkan 10.-Het zal elk dorpsbestuur geoorloofd ziin om con-
contracten a an v 
gaan, enz. ' - tracten aantegaan en om arbeiders te bezigen om eenig 

noodig werk gedaan te krijgen, of om ten uitvoer te brengen 
eenig iets dat zulk dorpsbestuur, uit kracht dezer wet of 
de daaronder vervaardigde regulaties, gerechtigd is te onder
nemen of te doen. 

Benaming in 11.-In eenig rechtsgeding, zoo wel crimineel als civiel, 
rechtsgedingen. 

door of tegen het bestuur gebracht, zal het genoeg zijn het-
zelve als "het dorpsbestuur van " te noemen, zonder 
dat het noodig zijn zal de namen der leden, het bestuur uit
makende, te vermelden. 

AFDEELING !I.--OVER MUNICIPAAL BESTUUR VOOR STEDEN EN DORPEN. 

Welke steden en 12.-0nder de bepalingen van deze afdeeling vallen alle 
dorpen onder deze . . 
af'deeling vallen. steden en dorpen, hebbende mun1c1pale besturen daargesteld 

uit kracht van de vroeger bestaande wet voor de oprichting 
van municipale collegien in de steden en dorpen van den 
Oranjevrijstaat, en alle zoodanige anderen als de Staatspre
sident, bij proclamatie, bepalen zal daaronder te zullen vallen. 
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13.-De municipaliteit van eene stad of dorp onder dit ~est.ier.vanmuni-
. c1pahte1ten. 

hoofdstuk geproclameerd en daargesteld wordt best1erd door 
eenen raad, samengesteld uit eenen voorzitter (of burge-
meester), en comissarissen (of leden); zullende er ook, waar 
zulks raadzaam geacht wordt, een vice-voorzitter (of vice
burgemeester) mogen zijn, die bij afwezigheid of ontstentenis 
van den voorzitter (of burgemeester) zal ageeren in diens 
plaats. De voorzitter (of burgemeester) en vice-voorzitter (of 
vice-burgemeester) worden jaarlijks nit en door de commis-
sarissen (of leden) gekozen. 

Alle daden en verrichtingen van den raad worden be
schouwd en behandeld als door en namens de municipaliteit 
te zijn gedaan en geschied. 

14.-Het zal aan eenigen landdrost of resident vrede- Beroepen van bij-

h . .. h'' d b" d b 1 eenkomst over rec ter Vrljstaan, en ~1 wor t lJ eze evo en, wanneer een daarstellen van 

verzoek in geschrifte daartoe aan hem zal worden ingezonden, ~unicipaal be

onderteekend door niet minder dan v~jftien huishouders ~ uur. 

woonachtig zijnde binnen eene Eng~lsche mijl van het midden 
van zoodanige stad of dorp, om eene bijeenkomst te beroepen, 
bestaande uit stemgerechtigde huishouders, in de meening 
van deze wet begrepen, om te belissen of een municipaal 
bestuur voor de bedoelde stad of dorp zal worden gekozen 
en daargesteld. 

15.-Van zoodanige bijeenkomst als in het voorgaande Kennisgevingvan 
'k l ll l d d l dd f 'd bijeenkomst. arb e verme c , za oor en an rost o res1 ent ~re-

derechter ten minste drie weken· vooraf kennis 1noeten gegeven 
worden door advertentien in de Gouvernements- Courant en 
op twee of meer in het oog vallende plaatsen binnen zoo-
danig dorp of zoodanige stad aangeplakt. 

16.-De voorzitter van de bijeenkomst zal de requisitie Meerderheid van 

l f d l b .. d h 'd t stemmen beslist. op ezen o oen op ezen, en lJ meer er e1 van s emmen 
door de vergaderde huishouders doen beslissen of municipale 
regulatien zullen worden aangenomen of niet. 

17.-Wanneer in de biieenkmnst opgemeld zal worden Kiezing van 

b . . • , d ld comite tot daaresloten dat een munw1paal bestuur zal woraen aargeste , s~ellen vanregula-

znllen de huishouders dadelijk overgaan tot het benoemen tles. 

van een comite om de municipale regulatien op te stellen 
en uit te maken, welk cmnite bij meerderheid van stemmen 
zal gekozen worden. 

18.-Het gekozen comite zal binnen eene maand de Plichten van 
· · 1 1 · · k d h · h comite. Handeling mun1mpa e regu at1en moeten u1tm~ ~en, en aan e u1s ou- b}j d~szelfs nala-

ders voorleggen, in eene bijeenkomst door hetzelve te worden hgherd. 

beroepen, op eene kennisgeving bij advertentie van ten minste 
zeven dagen vooraf; hierin nalatig zijnde zal zulk comite 
vervallen zijn, en een ander moeten worden gekozen door 
eene bijeenkomst daartoe door den landdrost of resident vre-
derechter opgeroepen. 

19 -Het comite zal in de regulatien de limieten van de Inhoud der regu

municipaliteit bepa1en, dezel~e, indien noodig, in wijken of 1
atien. 
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districten verdeelen, en het getal der municipale commis
sarissen of leden bepalen ; ook voorzieningen maken om het 
.onroerend goed binnen dezelve gelegen te classi:ficeeren en 
waardeeren, en regulatien maken voor alle andere doeleinden 
van algemeen belang, en boeten en straffen op overtredingen 
van de gezegde regulatien bepalen. 

Voorzitt~r brengt 20.-De landdrost, resident vrederechter, of een der huis-
regulatien ter h d b" d ld . . 1. . . 
stemming. ou ers 1nnen e geme e mun1c1pa 1te1t woonacht1g, zal 

voorzitter zijn bij de bijeenkomst, wanneer de gemaakte 
municipale regulatien zullen worden voorgelegd, en de voor
zitter zal eerst elke regulatie in het bijzonder, en daarna 
het geheel in eens tot stemming brengen, of dezelve aange
nomen, verbeterd of verworpen zullen worden. 

~?e~keuring en 21.-De regulatien doer de bueenkomst aangenomen 
WIJZigingvanregu- .. . 
laties door uitvoe- zullen onverwlJld aan den Staatspres1dent worden toegezonden, 
renden raad. d h . l t d "t d d t d om oor em 111 over eg me en u1 voeren en raa e wor en 

verbeterd of goedgekeurd; en in geval de gezegde regulatien 
zullen worden goedgekeurd zullen dezelve op de gewone 
w1jze worden gepubliceerd en kracht van wet hebben; doch 
in geval de Staatspresident of uitvoerende raad eenige ver
andering in de regulatien maken zal, zal dezelve met de 
verandering naar. den voorzitter van de bijeenkomst, of bij 
zijne afwezigheid naar den landdrost worden teruggezonden, 
die, na eene kennisgeving van zeven dagen, eene andere 
bijeenkomst zal houden, om door de meerderheid van stemmen 
van de huishouders te doen beslissen of de gemaakte ver
anderingen zullen worden aangenomen of niet. 

Gevolg van wijzi- 22.-Wanneer de veranderde regulatien door de huishou-
gincr door uitvoe- d · 11 d 1 h · · 
renden raad. ers n1et zu en aangenomen wor en, za et com1te n1enwe 

regulatien uitmaken , en die op dezelfde wijze als in het 
eerste geval is voorzien, ter goedkeuring submitteeren . 

. Bij.eenkomst t~t 23.-Na de goedkeuring en pubhcatie van de municipale 
k1ez1ng van mun1- . . . . 
cipale commissa- regulahen, zal de landdrost, na kenn1sgev1ng van ten m1nste 
rissen. h 'd tien dagen, eene bijeenkomst houden, waarin bij meerder e1 

van stemmen door de stemgerechtigde huishouders de eerste 
municipale commissarissen of leden, naar het getal in de regu
latien bepaald, zullen worden gekozen. De landdrost of een 
vrederechter zal bij die biieenkomst voorzitter ziin. 

sfa:rs~~~d:l~de~~f 24.-De led en van den stadsraad of commissarissen worden 
commissarissen. gekozen door en uit het getal der stemgerechtigde huishou

ders, en zal niemand mogen gekozen worden tenzij hij be
zitter zij van vast eigendom, belast of onbelast, ter waarde 
van twee honderd pond sterling binnen de municipaliteit ge
legen zijnde, en mits zoodanig persoon op geen grooteren 
afstand van den zetel der municipaliteit zal wonen dan drie 
uur te paard ; zijnde het verstaan, waar. eene m.unicipaliteit 
in wijken of diRtricten · verdeeld wordt, dat iemand in een 
wijk of district daarvan de noodige kwali:fi~a.tie bezittende 
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ook in elke andere wijk of district als commissaris of lid ver
kiesbaar is. 

25.-Ieder manspersoon die bewoner is van eenig huis ':Kwalificati~ voor 
. .. . . ' stemgerecht1gden. 

Winkel, of kantoor, hetzlJ als eigenaar, huurder of wettige be-
zitter, van eene jaarlijksche huurwaarde van veertig pond 
sterling of daarboven; of ieder manspersoon die binnen de 
municipaliteit een vast eigendom bezit ter waarde van een 
honderd pond zal beschouwd worden een stemgerechtigde 
hnishouder te zijn, en zal gerechtigd zijn tot het kiezen van 
de commissarissen of de leden des stadsraads. 

26.-In geval eenig huis of gebouw door meer dan een Kwalificatiewaar 
. meerdere personen 

huishouder bewoond wordt, zal elk hunner worden beschouwd een huis bewonen. 

als stemgerechtigde huishouder, mits dat de jaarlijksche huur 
voor zood.anig huis betaald op niet minder dan veertig pond 
sterling per hoofd te · staan komt. 

27.-Jaarlijks, voor het einde der maand November, moet .. Publicatie van 

1.. 11 h · d h · h d b' d d hJsten van stemgeeen lJSt van a e stemgerec tig e UIS ou ers In~en e sta s- rechtigd.en. 

gronden van de municipaliteit door de leden (of commis-
sarissen) worden opgemaakt en voor den tijd van veertien 
dagen aangeplakt op het stadsbord, en kennisgeving daarvan 
worden gegeven door den stadsklerk in de locale nieuws-
bladen, ten einde het publiek de gelegenheid te geven om 
te objecteeren tegen eenigen naam daarop voorkomende, of 
om eenige ontbrekende aan te vullen. De commissarissen of 
de stadsraad beslissen om trent gemaakte o bjecties tegen, of 
applicaties tot aanvulling van, gemelde lijst, en stellen dezelve 
vast zooals gewijzigd of aangevuld, en na vaststelling der 
lijsten, tot dat door de commissarissen of den stadsraad eene 
nieuwe jaarlijksche lijst zal, zijn opgemaakt, zal niemand wor-
den toegelaten tot ste:i.nrecht. 

28.-Bii de proclamatie zooals in artikel 12 vermeld zal Bepa~ingvanaan-
u . tal WIJken en stads-

de Staatspresident ook moeten vermelden het aantal leden en raadsleden. 

in hoevele (indien eenige) wijken of districten de stad waarop 
de proclamatie betrekking he eft zal verdeeld worden; zullende 
in geen geval de stadsraad uit minder dan vijf of meer dan 
tien leden bestaan. 

De Staatspresident zal ook op aanzoek daartoe door eenig 
bestaand municipaal bestuur, of raad, eene nieuwe verdeeling 
van eenige municipaliteit, staande onder zoodanig bestuur of 
raad, bewerkstelligen kunnen. 

29.-De commissarissen der municipaliteit welke hun ambt Kennisgevingvan 

b kl d d d h t · k' t d d voorstelling van e ee en voor en ge uren e e 1n wer Ing re en ezer candidaten.-Baten 
wet zullen zulks bijven doen, tot dat de tijd waarvoor zij ge- l~sten en verplich-

k 
.. . k' . . d t1ngen gaan over 

ozen ZlJn verstreken Is, en eene Iezing In termen ezer wet op nieuw munici-
zal hebben plaats gevonden van commissarissen (of leden) paal bestuur. 

van den raad, en deze hunne eerste bijeenkomst geopend 
hebben. Zij zullen, waar zulks noodig is, de municipaliteit in 
zooveel districten, als bij proclamatie bepaald mocht zijn ge-
worden, verdeelen en den omvang en de limieten van ieder distriut 
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in de Gouvernements-Courant doen publiceeren, alsook aan het 
stadsbord doen aanplakken. Zij zullen verder gehouden zijn 
om de resident huishouders der verschillende districten door 
publieke kennisgeving in de Gouvernements-Courant en in een 
of meer locale publieke dagbladen uit te noodigen, om can
didaten voor den stadsraad in geschrifte te benoemen op of 
voor den in zulke kennisgeving bepaalden dag, en zal in zulke 
kennisgeving veertien dagen tijd voor de benoeming gegeven 
worden. Al de baten en vorderingen zoo wel als de lasten 
en verplichtingen van elk bestaand municipaal bestuur gaan 
over op de onder deze wet daarvoor in de plaats te treden 
commissarissen of stadsraad, zoodra deze wettiglijk zijn gecon
stitueerd. 

Voorstellen van 30.-Stemgerechtigde huishouders in elke stad of dorp 
candidaten.-Voor- f d l' · "k f d' · b · lk gestelden wanneer o -waar ver ee 1ng 1n WlJ en o 1stncten estaan-1n e 
al~ ge~ozen be- wijk of district, zijn gerechtigd om, voor de stad of het dorp 
sc ouw · of voor de wijk of het district naar het geval moge zijn 

voor te stellen en te stemmen voor zoo vele candidaten als 
er commissarissen of leden gekozen moeten worden voor de 
stad of het dorp, of voor de wijk of het district, respectie
velijk. Een huishouder is stemgerechtigd in elke wijk of dis
trict waarin hij de bij de wet vereischte kwalificatie bezit. 
Zoude het bij den dag der kiezing blijken dat niet genoeg of 
niet voldoende gekwalificeerde candidaten voorgesteld zijn, 
worden de behoorlijk voorgestelde en gekwalificeerde candi
daten gekozen beschouwd, en zal het dan nog aan de bijeen
komst vrijstaan zoo veel meer leden te kiezen als noodig mogen 
zijn om het vereischte getal op te maken, mits zij behoorlijk 
voorgesteld en gesecondeerd worden. Zoude het echter blijken, 
dat niet meer dan het benoodigd getal candidaten ter keuze 
voor eene district voorgesteld zijn, dan zullen deze beschouwd 
worden als behoorlijk gekozen te zijn. 

Wijze en publica- 31.-Alle voorstellen van candida ten moeten schriftelijk 
tie van voorstellen d d 11 d · · f d d ge aan wor en, en zu en aan e comm1ssanssen o en sta s-

raad-naar bevind van zaken-gezonden worden; en zullen 
deze gehouden zijn, zoodra de laatste termijh voor het be
noemen van candidaten voor de enkele districten is aange
broken, die in de Gouvernements-Courant en door middel van 
het stadsbord te doen publiceeren. 

Kiezing van stads- 32 -Geliiktiidig hiermede of kort daarna zullen de com-
raadsleden. · Ll Ll ' ' 

missarissen of de stadsraad -zooals het geval moge zijn-
eene bijeenkomst van stemgerechtigde huishouders voor de 
stad of het dorp of voor ieder district in het b1izonder naar 
het geval moge zijn beroepen, ter kiezing van de leden ·van 
den stadsraad, en zal de kennisgeving daarvan ten minste veer
tien dagen tevoren in de Gouvernements-Courant, en in een 
of meer der locale publieke dagbladen, alsook door middel 
van het stadsbord bekend gemaakt worden. De kiezing zal 
moeten geschieden door meerderheid van stemmen en door 
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middel van stembrieven, en zal iedere bijeenkomst gerechtigd 
zijn zijn eigen voorzitter alsook zijne eigene stemopnemers te 
benoemen. W anneer de stemmen staken zal op nieuw worden 
gestemd, en de stemmen weder stakende, zal de voorzitter 
eene beslissende stem hebben, hetzij hij zelve stemgerechtigde 
huishouder in de wijk of district is of niet. 

33.-Alle twee jaren zullen nieuwe leden gekozen worden, f Dt~urtijd1 dva11; 

d 1 
. .. unc 1e van e en• 

echter zullen e oude eden herk1esbaar zun. Zouden een ot -Kiezing bij vaca.: 

meer der leden afgetreden zijn door resignatie, of uit de tures. 

municipaliteit vertrekken, of sterven, of zou anderszins hun 
zetel vacant geworden zijn, dan zal eene nieuwe kiezing plaats 
vinden op de wijze hierboven bepaald. Ieder lid, hetwelk ge-
kozen wordt tengevolge van een vacature, zal alleen zoolang 
zitting nemen als zijn voorganger daartoe gerechtigd was. 

d
34.-E

1
endig co~m1h. ssarkis of

1
.filid yan dben . stadsrafadd. die op- ri:;\~::r~~~tla

hou en za e vermsc te wa 1 cat1e te ez1tten, o 1e, zon-
der verlof van de commissarissen of den stadsraad, de ge-
regelde bijeenkomsten van den raad voor meer dan drie maan-
den verzuimen zal bij te wonen, of onbekwaam wordt de 
plichten van zijn post te vervullen door ziekte of ongesteld-
heid van lichaams- of verstandsvermogen, of die in de muni-
cipaliteit eenige profijtelijke bediening in municipale zaken 
zal aannemen, zal beschouwd worden ipso facto zijn post als 
commissaris of lid te hebben verbeurd. 

35.-De commissarissen o'f leden zullen hunne geregelde Commissarisse,n 
.. . . . moeten geregeld 

bueenkomsten tot het vernchten der bez1gheden van de munl- b ij e en k oms ten 
. l' . h d . l . lk d houden mpa 1tmt moeten ou en, ten m1nste eenmaa 1n e e maan , · 

en alle klachten of voorstellingen, municipale zaken belangende, 
moeten aanhooren of aannemen. 

36.-De commissarissen of leden hebben de macht om Aa~st.elling van 
. . m un1c1 pale be-

een thesa uner en alle andere beam bten a ante stellen, d1e volgens ambten. 

de regulatien zullen zijn toegestaan, en hen van van hunne 
bediening kunnen removeeren. 

37.-Geen commissaris of lid zal uit de municipale fondsen Commissaris mag 
· l · f 1 kk f · · h geen loon ontvan-eenlg sa ans o oon mogen tre en, o voor een1ge verne - gen. 

ting in zijne gemelde betrekking van iemand hoegenaamd 
eenig handgeld of loon mogen vragen of aannemen ; daarvan 
overtuigd wordende, zal hij worden beschouwd zijn ambt te 
hebben verbeurd. 

38.-De commissarissen of leden zullen het recht hebben Benaming in pro-
. . f · k ll · · d cess en; niet a an· om. voor een1g gerechts~o te prosequeeren, oo zu en ZlJ oor sprak.~lijkheid~er-

eenlg persoon voor een1g gerechtshof mogen worden geprose- soonhJk voor os

queerd, in den naam en bij den titel of beschrijving als "de ten. 

commissarissen van de municipaliteit van " of 
"do stadsraad van " naar het geval moge zijn; en 
zij zullen niet voor eenige kosten door of in processen, door 
of tegen hen in hunne gemelde betrekking gemaakt, per-
soonlijk aansprakelijk zijn, tenzij zoodanige onkosten zullen 
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z:gn gemaakt of veroorzaakt ten gevolge van moedwillig ver-
zuim of fout van .een of meer hunner. 

Notulen, houden . 39 -De commissarissen of leden zullen al hunne hande-van; en kracht als . · ·. 
bewijsmiddel. hngen 1n een boek notuleeren, en telkens door twee hunner 

die tegenwoordig zijn onderteekenen, en zulk boek zal voor 
eenig gerechtshof mogen worden geproduceerd en aangenomen 
als prima facie getuigenis van alle handelingen van de com
missarissen voormeld, in eenige zaak, civiel of crimineel.* 

Municipale con- 40 -De commissarissen of leden mogen constabels nacht-stabels; aanstel- · . ' 
ling en ma.chten. wachters, stadbewaarders en andere personen aanstellen, tot 

bewaring van opzicht over straten en publieke werken, en 
tot bewaring der rust in de gezegde municipaliteit, en zulke 
personen zullen in de uitoefening hunner plichten dezelfde 
macht en authoriteit hebben als constabels. De commissarissen 
zullen instructien en regulatien voor zulke personen uitmaken. 

MacJ;tbetrekk~lijk 41-De commissarissen of leden zullen de macht hebben nutt1ge pubheke • 
werken. tot het aankoopen van brandspuiten, aanschaffen en oprichten 

van lampen tegen huizen, palissaden, enzoovoorts, hot doen 
vervaardigen van bruggen, dammen, rioolen, draineeringen, en 
andere waterwerken, en dezelve in goeden stand houden, het 
verdeelen van water tot bevochtiging der erven of anderszins, 
en het heffen van belasting daarop, het in goeden en brnik
baren stand houden van de publieke straten, wegen, kanalen 

. enzoovoorts, binnen de limieten van de municipaliteit. 
Regulatwn over 42 -De commissarissen of. leden zullen markten en schut-marlden, schut- · 

kralen, enz. kralen oprichten, en die, benevens het gebruik der stads- of 
· dorps-weilanden, stellen onder zoodanige municipale regulatien 

. als tot dien einde gemaakt en goedgekeurd zullen zijn. ** 
.verdere voorzle- 43 -De municipale regulatien zullen ook voorzieningen n1ngen door regu- · . .. . 

latien. maken tot het exam1neeren en :gken van maten en gewwhten 
tot het aanhouden van slachthuizen, en reinheid bij en in 
dezelven, omtrent het geweldig drijven of jagen met wagens7 

karren of te paard door de straten, en het ruirnen van hinder
nissen of vuiligheid en wat meer te pas komen zal tot in-

. standhouding van een geregeld municipaal bestuur.*** 
st!¥P~~~~n:~~a~~ 44.-W anneer door eenig persoon opzettelijk eenige schade 
gedaan aan muni- aan eenige publieke werken, gelrwuwen of eenig ander ding 
paal goed. d . h- f b' d d . . l . . f on er opzw t o ge 1e van e mun1mpa e comrn1ssanssen o 

leden zal worden gedaan, zal zoodanig persoon zonder ·last
brief mogen worden opgevat, en in het gevangenhuis geplaatst, 
en voor elke zoodanige overtreding worden gestraft naar den 
aard derzelve en de discretie van den rechter, en daarenboven 

. . gehouden zijn de gedane schade te vergoeden. 
tr~~:~lpale con- 45.-Municipale commissarissen of leden mogen contracten 

aangaan voor het vervaardigen van eenig werk, of leveren 

* Over de taal waarin de notulen gehouden moeten worden zie Artikels 4 
en 6 van Hoofdstuk XXXVII (Over de Landstaal.) 

** Zie ook Artikel 48 (c), (u), (v) en (w.) 
*** Zie ook Artikels 5, enz., van Hoofdstuk CXIV (Over het IJken van MateTh el! Gewichten.) 
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der materialen, doch zij zullen geen zoodanig contract sluiten 
voor eene som te boven gaande dertig pond sterling, zonder 
vooraf voor tenders voor zulk werk te hebben geadverteerd; 
doch geen commissaris zal direct of indirect een aandeel in 
zulk contract of tender hebben, op straffe van verbeurd-ver
klaring van al het aandeel of belang dat hij in zulk contract 
mocht hebben, en te worden beschouwd ipso facto zijne be
diening als commissaris te hebben verloren, zoodanig, dat hij 
niromer weder tot die betrekking zal verkiesbaar zijn. 

46.-Commissarissen zullen het recht hebben onder de Recht van koo:pen. 
· 1 ld h · f 1 d · · l . d huren en onteige-regulatlen a s voorme , u1zen o an voor mun1mpa e mn enning. 

te huren of in te koopen, voorts om gronden binnen de muni-
cipaliteit, hetzij bebouwd zijnde of niet, te nemen ten einde 
stedelijke werken of ondernemingen te kunnen uitvoeren, mits 
verkrijgende verlof van den Staatspresident en uitvoerenden 
~aad, en de eigenaren of bewoners van zulke gronden ten 
voile compenseerende. 

4 7.--De belastingen door de commissarissen of den stads- Invo;dering van . belastmgen. 
raad, of door de hu1shouders zelven opgelegd, zullen betaal-
baar zijn, en door de commissarissen of den stadsraad worden 
ingevorderd, dertig dagen na kennisgeving aan belanghebbende 
partijen, in de Gouvernements-Courant en, waar die er zijn, 
in een of meer der locale nieuwsbladen. 

48.-De commissarissen of de stadsraad van eenige munici- . Mac.ht zekere 
l. . . "d "d l . · k d regulat1es te ma-pa 1tmt mogen van t:u tot t11 regu at1es ma en, veran eren ken. 

en herroepen voor alle, of eenige, van de navolgende doel-
einden:-

(A). Regelende de werkzaamheden van de commissarissen 
of van den stadsraad, en de plichten van hunne amb
tenaren en dienaren, en om order te handhaven bij 
vergadering van de commissarissen of van den stads
raad of van het publiek; 

(B). Om brand te verhinderen en uit te dooven, en om 
eigenaren van gebouwen, die weggeruimd waren ten 
einde het verspreiden van vuur te ver hinderen, te 
vergoeden; 

(c). Om publieke markten op te richten en te regelen, 
marktpenningen te heffen en te innen, alsmede publieke 
verkoopingen te regelen;* 

(n). Om overlast (nuisances), huizen van ontucht en speel
huizen te onderdrukken; 

(E). Om het uitoefenen van nadeelige en hinderlijke be
roepen te verbieden, en om ingezetenen te verplichten 
hunne eigendommen vrij van hinderlijke en schadelijke 
voorwerpen te houden; 

* Over de marktverkoopingen en de taal waarin dezelve moeten plaats vin
den zie Hoofdstuk LXXXVI (Over Monsters op Marktverkoopingen) en Artikel 5 
VB:~ Hoofdstuk XXXVII (Over de Landstaal.) Over de Marktmeesters zie den Blad
w:gzer. 
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(F). Om de verdeeling van water onder het beheer van 
de commissarissen of van den stadsraad, en de hoe
veelheid er van te regelen; 

(G). V oor draineering, rioleering van de stad of het dorp 
onder hun bestuur; 

(H). Voor verlichting van stad of dorp·onder hun bestuur; 
(I). Om de publieke welvoegelijkheid te bevorderen en te 

handhaven; 
(J). Om het verspreiden van aanstekelijke en besmettelijke 

ziekten te verhinderen en de publieke gezondheid te 
bewaren; * 

(K). Om kruiers, voermannen en huurrijtuigen telicentieeren 
en te regelen; 

(L). Om het slachten van vee en het verkoopen van vleesch 
door slachters, alsmede de localiteit van slachthuizen 
te regelen; 

(M). Om het wegnemen van nachtbalies, stalmest en andere 
vuiligheid van private eigendommen en van alle straten 
en wegen en openbare plaatsen te regelen; 

(N). Om het gevaarlijk gebruik van buskruit, vuurwerk, 
en andere ontplofbare stoffen te verhinderen, en om 
het wegbergen en wegnemen van petroleum, buskruit, 
dynamiet of andere ontplofbare artikelen te regelen ;** 

{ o ). Om eene belasting op het houden van honden te 
leggen; 

(P). Om te verhinderen het vuilmaken van eenig water 
dat inwoners het recht 'hebben te gebruiken; 

(Q). Om begraafplaatsen aan te leggen, te onderhouden en 
en te sluiten; 

(R). Om boomen en struiken te planten en te onder
houden; 

(s). Om de breedte, bestrating, waterloopen, het gruizen 
en het schoonhouden van straten en paden te bepalen 
en te regelen; 

(T). Om licentien en permitten te verleenen om steenen 
te maken en om grond of gruis of klippen te graven 
en weg te nemen; om hout of gras op municipale 
gronden te hakken, te snijden en weg te voeren, en 
om het bedrag van licentiegelden te bepalen , en 
bosschen en boomen tegen moed willige beschadiging 
te bewaren; 

(u). Om schuthokken op te richten, en om in het bestier 
daarvan te voorzien, onderworpen aan de reeds be
staande wetten ; *** 

* Zie Artikel 17 van Hoofdstuk XCV (Over Besmettelijke Ziekten.) Over 
Brandziekte onder Vee zie Artikel 11 van Hoofdstuk OXXVII. 

** Zie ook Artikels 13, enz., van Hoofdstuk XLVI (Omtrent den Handel in 
Krijgsbehoeften.) 

*** Zie ook Artikels 36 en 37 van Hoofdstuk OXXIV (De Schutwet.) 
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(v). Om te voorzien in het bestier en de bescherming van 
aile algemeene weiveld of andere municipale gronden, 
en om het getal vee, hetwelk eenig inwoner gerechtigd 
is te houden en te doen grazen op gezegde gronden, 
en de plaatsen voor kralen of veehokken vast te stellen. 
Geen zoodanige regulatie zal echter mogen inbreuk 
maken op reeds bestaande rechten, die eenig persoon 
mocht hebben en gebruiken over zoodanig algemeen 
wei veld of andere municipale gronden, hetz~j uit kracht 
van eenigen wettigen titel, hetzij uit kracht van be
hoorlijk daargesteld wettig servituut; 

(w). Om tijdelijk recht van grazen te geven op gezegde 
gronden aan transportrijders of andere personen, die 
op bezoek of door de municipaliteit komen of gaan, 
of die naar de markt komen of reizigers zijn, en om 
zoodanig redelijk bedrag te chargeeren voor gemeld 
recht als zij billijk mochten vinden; * 

(x). Om publieke boekerijen, museums, botanische tuinen, 
parken, publieke baden en waschhuizen en andere 
plaatsen van publiek vermaak op te richten, te onder
houden en te regelen; 

(Y). Om het verkeer en de optochten in de straten te 
regelen; 

(z). Om in het algemeen de goede orde en regeering van 
de municipaliteit te regelen, zullende echter geen zoo
danige regulatien in strijd mogen zijn met deze of 
eenige andere bestaande wet. ** 

49.-Geen nieuwe straten of gangen zullen worden uitge- Overzicht ove:r 
I d ·· h 1 d d · · fstraten en gebou-eg tenzlJ et p an aarvan eerst aan e comm1ssanssen o wen. 
den stadsraad zijn voorgelegd en door hun go,edgekeurd. Het 
zal wettig zijn voor de commissarissen of den stadsraad mn 
regulaties te maken voor het in plan brengen en uitleggen 
van nieuwe straten en plaatsen van verkeer, ten einde de 
regelmatigheid van de rij der gebouwen te bevorderen, en 
het bouwen en voortzetten van gebouwen te verbieden en te 
verhinderen die op een onveilige wijze gebouwd worden, en 
om alle gebouwen die onveilig, gevaarlijk of nadeelig voor 
de publieke gezondheid zijn, of die in een vervallen staat 
verkeeren, weg te ruimen en weg te nemen ten koste .van 
den eigenaar. 

50.-Nadat eenig voorstel om eenige regulatie te maken, Publi.catie van 
t b t f h l · · d d regulat1es. e ver e eren o te erroepen za ZlJn aangenomen oor e 
commissarissen of den stadsraad, zal een kopie van zoodanige 
regulatie ten minste zeven dagen voor de bekrachtiging daar-
van gedeponeerd worden ten kantore van de commissarissen 
of den stadsraad, en zal aldaar ten inzage zijn van eenigen 

* Zie ook Artikel 5 van Hoofdstuk CXXXVIII (Over de Rechten van Reizigers lilp Pad.) 
** Municipaliteiten, Stadsraden en Dorpsbesturen zorgen ook voor het uit

roeijen van het onkruid Xanthium Spinosum. Zie Artikel 7 van Hoofdstuk CXXVI. 
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persoon te alle redelijke tijden, en tevens zal een kennis
geving worden gepubliceerd in eenige courant daar ter plaatse 
circuleerende, te kennen gevende het algemeene doel van zoo
danige regulatie, alsmede dat een kopie ter inzage ligt op het 
kantoor van de commissarissen of den stadsraad. 

Goedkeu.ring van 51.--N adat eenige regula tie zal zijn aangenomen door de 
regulaties door . . f d d a· 1 d . l . 
den Sta.atspresi- comm1ssar1ssen, o en sta sraa , za zoo an1ge regu atle ter 
dent en uitvoeren- goedkeurino- van den Staatspresident en uitvoerenden raad den raad. b 

worden opgezonden, en, indien goedgekeurd, gepubliceerd 
worden in de Gouvernements-Courant, en zal zoodanige regu
latie dadelijk na gezegde publicatie kracht van wet hebben. 

Bo~te voor over- 52.-Bij eenige regula tie gemaakt uit kracht van deze 
!~~~i::.n van re- wet zal ook eene boete mogen worden opgelegd voor eenige 

overtreding daarvan; voorts zullen ook verschillende boeten 
mogen opgelegd worden in geval van herhaalde overtredingen, 

. mits geen zoodanige boeten de som van twintig pond ster
ling te boven gaan; en bij eenige zoodanige regula tie mag 
worden bepaald dat, boven en behalve zoodanige boeten, 
eenige kosten door de commissarissen, of den stadsraad, ge
maakt ten gevolge van de overtreding van zoodanige regu
latie, of in het uitvoeren van eenig werk dat onder zoodanige 
regulatie moest worden uitgevoerd door eenig persoon en dat 
niet uitgevoerd is geworden door hem, zullen worden betaald 
door den persoon, die de overtreding begaat, of die het werk 
had moeten verrichten. 

Bewijsvanregu- 53.-Een kopie van de Gouvernernents-Courant waarin zoo-
laties. danige goedgekeurde regulatie is gepubliceerd, zal bewijs zijn 

van de geldigheid van zoodanige regulatie, alsook van den 
inhoud daarvan. 

Af~luiten van re- 54.-De rekening van de municipale ontvangsten en uit-
kenmgen; heffing . 
van belastingen. gaven zullen met den een- en -dert1gsten December van elk 

jaar afgesloten worden, en een kopie daarvan zal gedurende 
de eerste helft van de maand J anuari, tezamen met de be
grooting voor het volgende jaar, aan het kantoor van de 
commissarissen, of den stadsraad, gedeponeerd worden ter in
spectie van de huishouders of andere belanghebbende perso
nen, en daarna zullen de commissarissen, of de stadsraad, van 
de municipaliteit de belasting voor het volgende jaar op het 
onroerend eigendom in de municipaliteit gelegen bepalen. 
Echter zal het hun niet vrijstaan om een hooger belasting 
dan een penny in het pond op de waarde van het onroerend 
goed te heffen, tenzij dat zij daartoe door eene bijzondere 
bijeenkomst van de in de municipaliteit wonende stemgerech
tigde huishouders gemachtigd worden, en zal van zulke bijeen
komst in de Gouvernernents-Courant veertien dagen van te 
voren kennis moeten gegeven worden, en verder met de ver
standhouding dat geene gouvernements-, kerkelijke of publieke 
schoolgebouwen, niet als woonhuizen gebezigd, met eenige 
belasting zullen ·worden bezwaard. Huurders van vast eigen-
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dom zullen bij de vaststelling dier hoogere bela sting, of van 
publieke leeningen. vastgoed verbinde~de!. niet gerechtigd zijn 
-eenig stemrecht u1t te oefenen, tenzlJ ZlJ door hunne huur
<;ontracten bewijzen de betaling dier belasting op zich te he b
ben genomen, en in zulk geval zal die belasting van zulke 
huurders mogen gevorderd worden. 

55.-Het recht van bezit in alle losse goederen tot muni- Beheeropmunici-
. d h f 1 b'' d · · f pale losse goede-cipale e1n en aangesc a t, za lJ e comm1ssanssen o den ren. 

stadsraad gevestigd zijn; en zij mogen over dezelve disponeeren 
naar goedvinden en naar vereischten van de belangen der 
municipaliteit. 

56.-Het eigendomsrecht op alle gronden, straten, wegen .mtoefening van 

d · d . . 1. . e1gendomsrecht. of gebouwen, waarop e 1nwoners er munw1pa 1tmt een ge-
meen recht he b ben of ten eenigen tijd zullen ver krijgen, zal 
overgedragen en geplaatst worden in den naam van de com-
missarissen, of van den stadsraad, voor zoolang deze in wer-
king is, en zal dezelve geen recht hebben eenig gedeelte van 
zoodanige gronden te verhuren of dezelve of eenig gebouw 
te verkoopen, of op eenige andere wijze te vervreemden, dan 
alleen met toestemming van drie-vierde van het getal der 
commissarissen of leden, den stadsraad uitmakende, en na be-
hoorlijke kennisgeving daarvan ten minste veertien dagen te 
voren in de Gouvernements-Courant en dan na bekomen sanctie 
van den uitvoerenden raad, zullende de laatstgenoemde vol-
komen bevoegd zijn zijne sanctie te weigeren zonder daarvoor 
redenen te geven, waardoor het besluit van de commissarissen 
of den stadsraad, beschouwd zal worden te zijn vervallen. 

57.-De commissarissen, of de stadsraad, hebben het recht, Leeni11g v~;1 gel-

1 d l .. k b . ld den onder £2,000. voor a gemeene ste e lJ e ver etenngen, ge op renten te 
leenen, en verbanden op de inkomsten van de municipaliteit 
te passeeren, onder voorwaarde echter dat het bedrag daar
van, tezamen met het bedrag reeds vooraf door de munici
paliteit verschuldigd zijnde, de som van twee duizend pond 
sterling niet mag te boven gaan, en in ieder geval, mits na 
bekomen sanctie van den Staatspresident in overleg met den 
uitvoerenden raad. 

58.-Indien de commissarissen, of de stadsraad, het noodig Leening b oven 

achten om voor stedelijke doeleinden en verbeteringen eene £
2
'
000

' 

grootere som dan twee duizend pond sterling te leenen, zoo 
zal dit aileen kunnen geschieden met toestemming eener bijeen-
komst van stemgerechtigde huishouders; welke bijeenkomst 
ten minste veertien dagen van te voren in de Gouvernements-
Courant en in een of meer der locale publieke dagbladen 
moet gepubliceerd zijn. · 

59.-In eenige algemeene bijeenkomst van huishouders zal. Meerderheid van 

d d h 'd t b 1· d ·· d stemmen der huise meer er 81 van s emtnen es 1ssen ZlJn; wanneer e houders beslist; 
stemmen staken zal de voorzitter eene beslissende stem hebben. beslissend~ stem 

D ' . . van voorz1tter. 
e burgemeester of voorz1tter, of d1ens plaatsvervanger, of 
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een commissaris of een lid van den stadsraad, zal den voor
zittersstoel, bij de bijeenkomsten der huishouders bekleeden. 

A!ln~tel!ing van 60.-De commissarissen of de stadsraad hebben het recht saniteits-I:aspec- ' , ' 
teur. eenen ambtenaar te benoemen voor het 1nspecteeren van den 

publieke gezondheidstoestand der stad, welke verplicht is toe 
te zien dat die toestand in goede orde gehouden worde. 

M~chten van Sani- 61.-De saniteits-inspecteur in het vorig artikel bedoeld te1ts-Inspecteur.- . . ' . .. ~ 
Vervolgingenstrafheeft de macht pnvate mgendommen ten een1gen redellJken 
voor schadelijke ··a t k · d · t b k overlasten. tlJ e, en me voor ennis van en e1genaar, e ezoe en; en 

indien hij bevindt dat er eenige bezigheid gedreven wordt of 
eenige stoffen gevonden worden, welke naar zijn oordeel scha
delijk of nadeelig voor de publieke gezondheid zijn, is hij 
verplicht de eigenaars of bewoners van die erven te waar
schuwen en aan te manen zoodanige bezigheden te staken 
of schadelijke stoffen op te ruimen en weg te nemen, en de 
daardoor veroorzaakte ergernis te doen ophouden. Bij nalatig
heid of weigering om aan de aanmaning te voldoen, heeft 
de saniteits-inspecteur, onder goedkeuring van de commis
sarissen, of van den stadsraad, de macht den bewoner of 
eigenaar aan te klagen voor het hof van den landdrost, aan 
wien hierbij de macht wordt gegeven den aangeklaagde 
bij overtuiging te veroordeelen tot betaling eener boete, niet. 
te boven gaande tien pond sterling voor elke overtreding, en 
bij non-betaling tot gevangenisstraf, met of zonder harden 
ar beid voor niet langer dan eene maand, en hem tevens te 
gelasten, den voor de gezondheid nadeeligen toestand te doen 
ophouden. 

Onderverdeeling 62.-Alle personen, die begeerig mogen ziin erven binnen van erven. v 

Prosecutien voor 
overtredingen. 

de dorpsgronden in meer dan twee onderdeelen te verdeelen 
of te verkoopen, zijn verplicht een plan derzelve aan de com
missarissen, of den stadsraad, ter goedkeuring voor te leggen; 
en geene transporten van eenig erf, in onderdeelen verkochtr 
mogen gepasseerd worden, voordat een certi:ficaat, onder
teekend door den voorzitter of den burgemeester, of door 
den stadsklerk, zal zijn overgelegd bij den registrateur van 
acten, te kennen gevende dat het plan van zulke onderdeelen 
door de commissarissen, of den stadsraad, is goedgekeurd. 

63.-Alle prosecutien wegens overtredingen van deze wet~ 
of eenige der vastgestelde municipale regulaties, zullen in het 
hof van den landdrost, die over zoodanige municipaliteit juris
dictie heeft, kunnen geschieden, en in geval eenig persoon tot 
de betaling van eene boete zal worden gecondemneerd, en 
in ge breke blijft die te betalen, zal zoodanige overtreder in 
het gevangenhuis mogen worden geplaatst, voor eenen tijd 
niet te boven gaande drie maanden. Aile boeten zullen in de 
municipale kas worden betaald ; doch het zal aan commis
sarissen, of den stadsraad, vrijstaan een gedeelte daarvan aan 
den aanbrenger in eene zaak toe te kennen. 
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64.--Alle kosten die gemaakt zullen worden tot het in Municipale k as 
· b d · · · · d t kt draagt kosten van werk1ng rengen van e voorz1en1ngen 1n eze we gemaa , uitvoering dezer 

zullen door de municipale kas worden gedragen. voorzieningen. 

65.--In de meening van deze wet zal de benaming van U:itlegvan bewoor-
"d d d P ·a dmgen Sta::ttspresl ent genomen wor en te meenen e res1 ent van · 

den Oranjevrijstaat, of zoodanig ander ambtenaar als zich 
aan het hoofd van het uitvoerend gezag mocht bevinden, of 
de ambtenaar als zoodanig fungeerende; en de benaming van 
landdrost zal meenen de ambtenaar die de functie van eenen 
magistraat bekleedt of uitoefent in eenige afdeeling waarin 
zoodanige municipaliteit zal opgericht zijn; het enkelvoudige 
getal, wanneer zulks te pas komt, zal ook het meervoudige 
insluiten; en waar van het mannelijk geslacht gesproken wordt 
zal ook het vrouwelijke ingesloten zijn, wanneer zulks noodig 
mocht zijn om kracht of uitvoering te geven aan den zin en 
meening van deze wet. 

66.-De 1nunicipale regulatien thans in werking zijnde ~estaa1~deregula-
l k h bl.. .. · · "d ·· ben bllJven van zul en van rae t uven, zoover ZlJ n1et 1n stru ZlJn met kracht. 

deze wet, totdat dezelve overeenkomstig deze wet veranderd 
of door nieuwe regulaties vervangen zijn. 

67.-De stadsraad zal verplicht zijn alle contracten, ver- ~vername van 

b. · d · f h ld lk d · · 1 vonge contracten. 1nten1ssen, vor enngen, o sc u en, we e e munw1pa e 
commissarissen voor de inwerkingtreding dezer wet wettig 
mochten aangegaan he b ben, over te nemen. 

68.-De bepalingen van dit hoofdstuk, in zoo verre niet Deze wet tnn deele 
"d" h .I.'d k LXXXV h . . 1 b toepasselijk op stru 1g met 001., stu (over et mun1c1paa estuur te Bloemfontein. 

Bloemfontein), zullen ook voor de municipaliteit van Bloem-
fontein toepasselijk zijn, en wel dat deel betrekkelijk de 
plichten, machten, enzoovoorts, van commissarissen in ~et 
bijzonder; zullende overigens deze bepalingen in geen enkel 
opzicht afbreuk doen aan de bepalingen van genoemd hoofd
stukLXXXV. 

HOOFDSTUK LXXXV-

OVER HET MUNIOIP.AAL BESTUUR TE BLOEM .. 
FONTEIN. 

1.-De municipaliteit van Bloemfontein zal onder het DeStadsraad van 

b h 1 . . l d d Bloemfontein. e eer van een co leg1e van t1en e en staan, te wor en ge-
naamd " de stadsraad van Bloemfontein." 

2.-J aarlijks worden uit en door de leden van den stads- .Burgemeester en 

d . b a· V\Ce-Burgemeester rau, gekozen een burgemeester en een vwe- urgemeester, 1e 
als voorzitter van den stadsraad ageeren; de laatste evenwel 
slechts bij afwezigheid van den burgemeester. 

3.-De stadsraad wordt gekozen door en uit het getal Kwalifica~io van 

d . . . k stadsraadslld 
er res1dent hu1shouders; en zal n1emand mogen ge ozen 

worden, tenzij dat hij bezitter zij van vast eigendom, belast 
of onbelast, ter waarde van twee honderd pond sterling, 

G-
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binnen de municipaliteit van Bloemfontein gelegen zijnde, en 
mits zoodanig persoon op geen grooteren afstand van den zetel 
der lYiunicipaliteit zal wonen dan drie uur te paard. 

Kwalificatie van 4.-Ieder manspersoon die bewoner is van eenig huis, 
shte;nhgerd_~~tigden winkel, of kantoor, hetzij als eigenaar of huurder van eene 

UlS OU • ' d l' f jaarlijksche huurwaarde van veert1g pon ster 1ng o daar-
bove~, of ieder manspersoon die binnen de municipaliteit een 
vast eigendom bezit ter waarde van honderd pond sterling, 
en die zelf binnen het district woont, zal beschouwd worden 
een resident huishouder te zijn; en zal stemgerechtigd zijn 
tot het kiezen van de leden des stadsraads. 

wannee,r elk van 5.-In geval eenig huis of gebouw door meer dan een 
l:e~e!m;~b~d~~ huishouder bewoond wordt, zal elk hunner worden beschouwd 
s~emgerechtigd als resident huishouder, mits dat de jaarlijksche huur voor 
ZlJn. zoodanig huis betaald, op niet minder dan veertig ponden 

sterling per hoofd te staan komt. 
r.ijst yan stem- 6.-J aarlijks, voor het einde der maand November, moet 

gerechtigden. een l~jst van alle resident huishouders binnen de stadsgronden 
van Bloemfontein worden opgemaakt, en voor den tijd van 
veertien dagen aangeplakt op het stadsbord, en kennisgeving 
daarvan. worden gegeven door den stadsklerk, in de locale 
nieuwsbladen, ten einde het publiek de gelegenheid te geven om 
of te objecteeren tegen eenigen naam daarop voorkomende 
of om eenige ontbrekende aan te vullen. De stadsraad beslist 
omtrent gemaakte objecties tegen, of applicaties tot aanvulling 
van, gemelde lijst, en stelt dezelve vast zooals gewijzigd of 
aangevuld; en na vaststelling der lijsten, tot dat door den 
stadsraad eene nieuwe jaarlijksche lijst zal zijn opgemaakt, 
zal niemand worden toegelaten tot stemrecht. 

VUfdistricten,elk 7.-Ter behoorlijke kiezing der leden van den stadsraad 
tweE' leden te kie- zal de municipaliteit van Bloemfontein in vijf bijzondere dis
zen. tricten worden afgedeeld, en zullen uit ieder district twee 

leden worden gekozen. 
Kennisg!'lvingvan 8.-De commissari~sen de.r: municipaliteit welke hun ambt 
voor~t,ellmg van bekleedden voor het ln wer king treden dezer wet, he b ben 
can JJdaten. behoorlijk de municipaliteit in vijf districten verdeeld, en den 

omvang en de limieten van ieder district in de Gouvernements
Courant doen publiceeren,.alsook aan het stadsbord doen aan
plakken. Zij zijn gehouden om de resident huishouders der 
verschillende districten door publieke kennisgeving in de 
Gouvernements-Courant en in een of meer der locale publieke 
dagbladen uit te noodigen, om candidaten voor den stadsraad 
in geschrifte te . benoemen op voor den in zulken kennisgeving 
bepaalden dag, en zal in zulke kennisgeving veertien dagen 
tijd voor de benoeming gegeven worden. . 

v vorstel "'.tncan- 9.-Minstens twee resident huishouders in elk district 
~~~l~~:n~~!ia:fee~ zijn gerechtigd, om voor het district, waarin zij woonachtig 
~~:~:1 1~~:~;11~1~$~~o- ZlJn, hoogstens twee candida ten voor te stellen. Zoude het bij 

den dag der kiezing blijken, dat niet genoeg of niet voldoende 
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gekwali:ficeerde candidaten voorgesteld zijn, zoo zal het dan 
nog aan de blieenkomst vrijstaan twee leden te kiezen mits 
dat zij behoorllik voorgesteld en gesecondeerd worden. Zoude 
het echter blijken dat niet meer dan twee candidaten ter 
keuze voor een district voorgesteld zijn, dan zullen dezen 
beschouwd worden als behoorlijk gekozen te zijn. 

10.-Alle voorstellen van candidaten moeten schriftelijk Voorstellen van 

d d ll d t d d d d , candidaten en pu-ge aan wor en en zu en aan en s a sraa gezon en wor en, blicatie da~rvan. 

en zullen deze gehouden zijn, zoodra de laatste termijn voor 
het benoemen van candidaten voor de enkele districten is 
aangebroken, die in de Gouvernements-Courant en door middel 
van het stadsbord te doen publiceeren. 

11.-Gelijktijdig hiermede, of kort daarna, zal de stads- Kiezing vanstads-

d b .. k t 'd t h ' h d · d raads leden bij ge-
r~a . ee~e ~Jeen .. oms van res1 en u:s ?U ers voor 1e er publiceerde bijeen-
dlstnct 1n het buzonder beroepen ter k1ez1ng van de leden komst van huis-

d d d l d k . . d . houders. van en sta sraa , en za e enn1sgev1ng aarvan ten m1nste 
veertien dagen tevoren in de Gouvernements-Courant, en in 
een of meer der locale publieke dagbladen, alsook door mid-
del van het stadsbord, bekend gemaakt worden. De kiezing 
zal moeten geschieden door meerderheid van stemmen en 
door middel van stembrieven, en zal iedere bijeenkomst ge
rechtigd :zijn zijn eigen voorzitter alsook zijne eigene stemop
nemers te benoemen. Niemand zal gerechtigd zijn om voor 
meer dan twee candida ten te stemmen. vV anneer de stemmen 
staken zal op nieuw worden gestemd, en de stemmen weder 
stakende, zal de voorzitter eene beslissende stem hebben. 

12.-Alle twee jaren zullen nieuwe leden gekozen worden, Kiezing ge~chiedt 
echter zullen de oude leden herkiesbaar zijn. Zouden een Ki~~i!~eeb~ja~~~·;:= 
of meer der leden afgetreden zijn door resignatie, of uit de tures. 

municipaliteit vertrekken, of sterven, of zou anderszins hun 
zetel vacant geworden zijn, dan zal eene nieuwe kiezing 
plaats vinden op de wijze hierboven bepaald. Ieder lid, het-
welk gekozen wordt tengevolge van eene vacature, zal alleen 
zoolang zitting nemen als zijn voorganger daartoe gerech-
tigd was. 

13.-Eenig lid van den stadsraad die ophouden zal de . Verbeurdverkla

vereischte kwali:ficatie te bezitten, of die, zonder verlof van fia.g van post als 

den stadsraad, de geregelde bijeenkomsten van den stads-
raad voor meer dan drie maanden verzuimen zal bij te wonen, 
zal ipso facto zijn post verbeuren. 

14.-Artikels 35 tot en met 40, artikel 41, met uitsluiting Zekere wetten 

der woorden "r1'oolen draineeringen" artikels 42 tot en met 0 ':"er municipali-
' ' te1ten van kracht 

45; artikel 46, tot en met het woord " koopen ;" en arti- -Quorum. 

kels 55, 63, 64 en 65 van hoofdstuk LXXXIV (over het bestuur 
van steden en dorpen) zullen ook voor dit hoofdstuk kracht 
blijven behouden, mits dat, waar in die artikelen de woorden 
l'commissarissen" en "commissaris" voorkomen, daarvoor zal 
worden gelezen "stadsraad" en "lid van den stadsraad." . V~jf 
van het getal der leden van den stadsraad zullen een quorum 
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uitmaken tot de verrichtingen van eenige bezigheid in hun 
ambt voorkomende. 

Aflsluiten van 15.-De rekeningen van municipale ontvangsten en uit-
reken.ingen; b.e- gaven zullen met den een-en-dertigsten December van elk groot1ng.- Kenn1s- . 
geving te g~~chie- jaar afgesloten worden, en zullen gedurende de eerste helft 
den van biJeen- d J · d b · 
komstwanneerbe- van de maan annan, tezamen met e egroot1ng voor het 
lasting hoven ld. volgende J. aar zoowel in de Gouvernements-Courant als in een 
verlangd wordt. ' 

of meer der locale publieke dagbladen, moeten gepubliceerd 
worden, en daarna zal de stadsraad, in eene b~zondere bijeen-· 
komst, de belasting voor het volgende jaar op het onroerend 
eigendom, in de municipaliteit van Bloemfontein gelegen 
zijnde, bepalen. Echter zal het hun niet vrijstaan om eene 
hoogere belasting dan een penny in het pond op de waarde 

; van het onroerend eigendom te heffen, tenzli dat zij daartoe 
door eene bijzondere bijeenkomst van de in de municipaliteit 
van Bloemfontein wonende resident huishouders gemachtigd 
worden, en zal van zulke bijeenkomst in de Gouvernements
Courant, alsook in de locale dagbladen, veertien dagen van 
te voren kennis moeten gegeven worden. 

Huurders van vast eigendom zullen bij de vaststelling 
van die hoogere belasting of van publieke leeningen vast
<soed verbindende, niet gerechtigd zijn eenig stemrecht uit 
te oefenen, tenzij zij door hunne huurcontracten bewijzen de 
betaling dier belastingen op zich te hebben genomen, en in 
zulk geval zal die belasting van zulke huurders moeten ge
vorderd worden. 

Invordering van 16.-De belastingen door den stadsraad, of door de huis-
belastingen. houders zelven opgelegd, zullen door den stadsklerk of diens 

plaatsvervanger worden ingevorderd, dertig dagen nadat zulks 
door kennisgeving in de Gouvernements - Courant, en in een 
of meer der locale publieke dagbladen, is bekend gemaakt. 

Municipale regu- 17.-De stadsraad zal de macht hebben municipale regu--
latien. latien voor de stad Bloemfontein te ontwerpen, en dezelven 

van tijd tot tijd te veranderen, maar zal verplicht zijn dezel
ven of de veranderingen daarvan in de Gouve1·nements- Gmt
rant te doen publiceeren, en daarna aan de goedkeuring, 
wijziging of verwerping van den uitvoerenden raad te onder-
werpen. 

EigemlomsreGJht 18.-'-Ret eigendomsrecht op alle gronden, straten, wegen 
op gemeene gron- of gebouwen waarop de inwoners der municipaliteit een 
den, enz., en ver- ' f · .. 11 " 1 
vreemding daar- gemeen recht hebben o ten een1ge tljd zu en verkrljgen, za · 
van. overgedragen en geplaatst worden in den naam van den stads-

raad, voor zoolang deze in werking is, en zal dezelve geen 
recht he b ben eenig gedeelte van zoodanige gronden te ver
huren of dezelve of eenig gebouw te verkoopen, of op eenige· 
andere wijze te vervreemden, dan aileen met toestemming 
van drie-vierde van het getal der ]eden den stadsraad uit-· 
makende, en na behoorlijke kennisgeving daarvan ten minste
veertien da~Rn van te voren in de Gouvernements- Courant· 
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en dan na bekomen sanctie van den uitvoerenden raad, 
.zullende de laatstgenoemde volkomen bevoegd zijn zijne sanctie 
t~ weigeren, zonder daarvoor redenen te geven, waardoor 
het besluit van den stadsraad beschouwd zal worden te zijn 
vervallen. 

19.-De stadsraad heeft het recht, voor algemeene· steele- Leening van ~el-
. · b t · ld t 1 b d den voor stedel:Uke bJke ver e enngen, ge op ren en te eenen, en ver an en verbeteringen,niet 

op de inkomsten van de municipaliteit te passeeren, onder hoven £2,000. 

voorwaarde echter dat het bedrag daarvan, tezamen met het 
bedrag reeds vooraf door de municipaliteit verschuldigd zijnde, 
de som van twee duizend pond sterling niet 1nag te boven gaan. 

20.-Indien de stadsraad het noodig acht om voor ste- Toestemmingvan 
l .. k l 1 · d b · d huillhouders ver-de lJ e c oe mn en en ver etenngen eene grootere som an eischtvoorleening 

£2,000 te leenen, zoo zal dit alleen kunnen geschieden 1net boven £ 2,000· 

toestemming eener bijeenkomst van huishouders, welke bijeen-
komst ten minste veertien dagen van tevoren in de Gouver-
nements- Courant en in een of meer der locale publieke dag-
bladen, moet gepubliceerd zijn. 

21.-In eenige algemeene bijeenkomst van huishouders Beslissing van 
l d d h 'd . b l' d .. meerclerheid van .za e meer er e1 van sten1men es 1ssen ZlJn; wanneer huishouders bij ai-

de stemmen staken zal de voorzitter eene beslissende stem ~~:_~~~D~~~~~: 
hebben. De burgemeester, of diens plaatsvervanger, of een zitter. 
lid van den stadsraad, zal de voorzittersstoel bij de alge-
meene bijeenkomsten der huishouders bekleeden. 

22.-De stadsraad heeft het recht eenen a1nbtenaar te A~n~tel~ing van sanite1ts-1ns p e c-
benoemen voor het inspecteeren van den publieken gezond- teur. 
heidstoestand dGr stad Bloemfontein, welke verplicht is toe 
te zien dat die toestand in goede orde gehouden worde. 

23_ .-De saniteits-inspecteur in het vorig artikel bedoeld ~ac~1t van sani-. . . .. ' teits-Inspecteur.-
heeft de n1acht pnvate e1gendomn1en ten ee1ugen redellJken Vervolging en 

.. :J k · d · b k straf voor schade-tlJO.e, en met voor enn1s van en mgenaar, te ezoe en, enlijke overlasten. 
indien hij bevindt dat er eenige bezigheid gedreven wordt 
of cenige stoffen gevonden worden, welke naar zijn oordeel 
schadelijk of nadeelig voor de publieke gezondheid zijn, is 
hii verplicht de eigenaars of bewoners van die eryen te 
waarschuwen en aan te manen ·zoodanige bezigheden te 
staken of schadelijke stoffen op te ruimen en weg te nemen 
en de daardoor veroorzaakte ergernis te doen ophouden. Bij 
nalatigheid of weigering om aan de aanmaning te voldoen, 
heeft de saniteits-inspecteur, onder goedkeuring van den stads-
raad, de macht den bewoner of eigenaar aan te klagen voor 
hot hof van den landdrost, · aan wien hicrbij de macht wordt 
gcgeven den aangeklaagde bij overtuiging te veroordeelen 
tot betaling eener boete, niet te boven gaande tien pond 
sterling voor elke overtreding, en bij nonbetaling tot gevange-
nisstraf, met of zonder harden ar beid voor niet langer dan 
.eene inaand, en he1n tevens te gelasten den voor de gezond-
heid nadeeligen toestand te doen ophouden. 
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Onderverdeeling 24.-Alle personen, die begeerig mogen zijn erven binnen 
van erven. de dorpsgronden in meer dan vier onderdeelen te verdeelen 

of te verkoopen, zijn verplicht een plan derzelve aan den 
stadsraad ter goedkeuring voor te leggen; en geene trans
porten van eenig erf in onderdeelen verkocht, mogen ge
passeerd worden voordat een certificaat, onderteekend door 
den burgemeester of door den stadsklerk, zal zijn over
gelegd bij den registrateur van acten, te kennen gevende 
dat het plan van zulke onderdeelen door den stadsraad is. 
goedgekeurd. 

Vroegere ~uni~~- 25.-De municipale regulatien in werking zijnde, zullen 
a:iijl~e;:l~a!:::ct~~ van kracht blljven, zoover zij niet in strijd zijn met deze 

bepalingen, totdat dezelve overeenkomstig artikel 17 van dit 
hoofdstuk veranderd of door nieuwe regulatien vervangen zijn. 

Overname door 26.-De stadsraad zal verplicht zijn alle contracten, ver-
stadsraad van con- bintenissen vorderingEm of schulden welke de municipale 
tracten, enz., van . . ' ·' k" 'd· d b 1· 
vro!'lg~re munici- comm1ssanssen voor de 1n wer 1ng tre 1ng ezer epa n1gen 
pahtelt. wettig mochten aangegaan hebben, over te nemen. 

HOOFDSTUK LXXXVI. 

OVER MONSTERS OP MARKTVERKOOPINGEN. 

Marktmeesters 1.-Geen marktmeester zal het recht hebben eenige 
hebben geen aan- d a· t k d 
spraak op mons- monsters van goe eren, 1~ personen er ver oop op e pu-
ters. blieke markten op dorpen in dezen Staat aanbieden, zich toe 

te eigenen, tenzij de eigenaar daarvan gewillig afstand doet. 
~ij moeten ze aan 2.-Marktmeesters die monsters ontvangen van eenig 

e1genaars terug- ·k 1 k b d ·· 1· h d 1 fi geven. artl e ter ~oop aange o en zun verp 1c t eze ve, na a oop 
der levering van de verkochte goederen, aan den eigenaar 
terug te geven. 

Stratbepalingvoor 3.-Marktmeesters, die zich niet aan de bepalingen van 
overtreding. de voorgaande artikels houden, zullen, schuldig be von den 

wordende, gestraft worden met eene boete niet te boven gaande 
vijf pond sterling. 

HQOFDSTUK LXXXVII. 

OVER HET HEFFEN VAN ERFP ACHTEN EN DORPS
BELASTINGEN OP GRONDEN OF ERVEN 

GELEGEN IN DORPEN. 

Transport en re- 1.-Gronden of erven in dorpen gelegen welke door de 
gistratie vanerv.e~ eigenaren hetzii privaat of als dorpscomite of als kerkeliik 
v e r b o d e n tenziJ ' u u 
erfpacht. daarop of municipaal collegie, verkocht zijn, onder voorwaarde van 
betaald 

18
" erfpacht, mogen noch geheel, noch gedeeltelijk aan opvolgende 

koopers getransporteerd of te hunne namen geregistreerd 
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worden, alvorens de daarop verschuldigde erfpachten en alle 
andere verschuldigde dorpsbelastingen door den laatsten eige
naar voldaan zullen zijn. 

2.-De verkooper zal daartoe bii het passeeren van het Bij~ransportkwi-
'. v . tan tie te worden 

transport, moeten overleggen kw1tantwn van de bevoegde overgelegd. . 

personen, aantoonende dat de erfpacht en alle andere dorps-
belastingen door hem tot het einde van het loopend jaar 
voldaan zijn; bij gebreke waarvan de landdrosten of de 
registrateur van acten zoodanig transport niet zullen mogen 
transporteeren of registreeren. 

3.-Verschuldigde erfpacht en dorpsbelastingen op gronden. ErfJ:Htch t, hoe 

en erven in dorpen zijn bij gewone dagvaarding invorderbaar mvor erbaar. 

voor het landdrosthof van het district waarin die gelegen 
zijn, in naam van den rechthebbende of van het dorps-
comite van zoodanig dorp, of der municipaliteit onder den 
titel bij de wet bepaald, welke daartoe gerechtigd zullen zijn, 
en excutabel op het erf of stuk en daaropst3tande gebouwen 
waarop die erfpacht of dorpsbelasting mocht verschuldigd zijn. 

4.-Zoo de eigenaar van grond of erven, buiten het Dagvaarding voor 

district waarin zoodanig erf gelegen is of buiten den Staat erfpacht. 

woont, zal eene enkele dagvaarding bij edicte in de Gouver
nements-Courant minstens drie maanden voor de zitting van 
het landdrosthof voldoende zijn, om, indien de gedaagde niet 
compareert, vonnis tegen hem te verleenen en het erf of .den 
grond met daaropstaande gebouwen executabel te doen ver-
klaren. V oor het uitvaardigen van dagvaarding bij edicte 
zal drie maanden bevorens eene waarschuwing of oproeping 
tot betaling in de Gouvernements-Courant worden gedaan. 

5.-Het overschot van zoodanige verkoopingen zal, na Hoe te handelen 

ft k 11 k t d t d f d r. met overschotvan a re van a e os en, aan en geexecu eer e, o zoo eze gelden na executie 

niet daarvoor binnen eene maand opkomt, aan den thesau-
rier-generaal van den Oranjevrijstaat worden. uitbetaald, om, 
wanneer de geexecuteerde daarom aanzoek doet, aan dezen 
uit te betalen. Zoo de geexecuteerde daarvan in gebreke 
blijft, zullen die gelden, na verloop van vijftien jaren, aan 
den Staat vervallen. 

6.-Verschuldigde erfpacht en dorpsbelastingen zijn pre- Preferentie van 

ferent voor alle andere vorderingen of verbanden op die erfpacht. 

gronden of erven en daaropstaande gebouwen. 
7.-W anneer een erf in deelen verkocht verschillende Aansprakelijkheid 

eigenaren krijgt, zal elk eigenaar van af dien tijd aansprakelijk ~a~ n deielf:: a~~! 
zijn voor zijn aandeel in de erfpacht of belasting. erven. 

8.-De landdrosten zullen bevoegd zijn kennis te nemen .Turisdicti~ van 
't k d · k t' f ht d landdrost. en u1 spraa te oen 1n wes 1es van er pac en orps-

belastingen. Bij executie zullen de vorm en voorschriften, 
bij de wet omtrent executie van vastgoed voorgeschreven, 
moeten worden gevolgd. 
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HOOFDSTUK LXXXVIII. 

DE WET OVER DE INVORDERING VAN SCHULDEN 
DOOR PUBLIEKE LICHAMEN AANGEGAAN. 

Procedures bijo?-- 1.-Wanneer, bij de ten uitvoer legging van eenig von-
genoegzaamheid . · k f d t' l"k f k d van baten om von- n1s, Ultspraa 0 Or er wet 1g lJ gegeven 0 gemaa t OOr 
nis:';te voldoen. eenig bevoegd gerechtshof tot betaling van eenige som tegen 

eenig publiek lichaam gerechtigd belastingen op te leggen, 
hetzij voortspruitende uit schuld, schadevergoeding, kosten 
of anderszins, ten behoeve van eenig persoon betrokken ge
weest in eenig proces met of tegen zulk publiek lichaam, 
het mocht blijken uit het relaas van den baljuw of eenig 
ander tot uitvoering van vonnissen, uitspraken of orders van 
zulk hof bevoegd persoon, dat niet genoegza1ne baten van 
zulk publiek lichaam zijn gevonden om aan het vonnis, de 
uitspraak of order van zulk bevoegd gerechtshof te voldoen, 
zal het wettig zijn voor zulken persoon die in zulk proces 
betrokken was om bij applicatie, waaraan zal moeten gehecht 
zijn kopie van zulk vonnis, uitspraak of order, kopie van den 
lastbrief en van het daarop gevolgd relaas, aanzoek te doen 
bij het Hoog Gerechtshof om "relief" voor zoo verre in de 
1nacht van dat gerechtshof moge zijn, en daarop zal door 
zulk gerechtshof eene order worden uitgevaardigd, zulk pu
bliek lichaam oproepende om op zekeren door dat hof te 
bepalen dag redenen te geven waarom zulk relief niet zal 
worden toegestaan. En zulke order van het Hoog Gerechts
hof zal op zulk publiek lichaa1n worden gediend ten zijnen 
kantore, of op zulke andere wijze als door het hof zal wor-
den bepaald. -

Opl~ggen vH:u b~- 2.-Indien, v66r den dag bepaald voor de beslissing op 
kao'~~G~re~h0t~ho·; de applicatie voorzegd, aan het gezegde vonnis of de gezegde 

uitspraak of order, waaromtrent de aanvrage om relief is 
gemaakt, niet ten volle is voldaan met renten en kosten in
dien daarop verschuldigd, en indien op den dag bepaald 
voor het hooren der redenen voormeld of eenigen anderen 
daartoe van tiid tot tijd bepaalden dag, geene voor het Hoog 
Gerechtshof gegrond voorkomende redenen worden voorge
bracht waarom het gevraagde relief niet zoude worden toege
staan, en indien zulk publiek lichaam het gezegde Hoog 
Gerechtshof door voldoende zekerheid-stelling niet zal over
tuigen, dat zulk publiek lichaam ten volle, binnen door het 
Hoog Gerechtshof als redelijk beschouwden tijd, zal worden 
voldaan aan. zulk vonnis, uitspraak of order, dan zal het 
Hoog Gerechtshof vaststellen en opleggen zulke belasting ·of 
belastingen op het belastbaar eigendom waarop zulk publiek 
lichaam belastingen kan heffen, betaalbaar op zulke tijd of 
tiiden en opgelegd en vastgesteld voor zulke tijd of tijden 
als aan het Hoog Gerechtshof billijk en noodig zal toeschij-
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nen om, hetzij in eens of bij paaijementen zooals het gezegde 
hof' moge oordeelen en bepalen, uit de zuivere opbrengst van 
zulke belasting of belastingen, het gezegde vonnis of de ge
zegde uitspraak of order met renten en kosten, en ook indien 
het hof het noodig oordeelt zulke andere gelden als hierin 
later zijn genoemd, te betalen en te voldoen. 

3.-Met die verstandhouding en bepaling evenwel dat Belasting een 
zulke belasting niet een penny per pond op de waarde van Ri~~1~eJ? ~~v~~nt~ 
het belastbare eigendom waarop zulk publiek lichaam gerech- gaan. 
tigd is belastingen te leggen zal mogen te boven gaan, doch 
in geval zulke belasting van een penny per pond niet zal vol-
doende ziin tot betaling ten volle van zulk vonnis, uitspraak 
of order met renten en kosten indien verschuldigd, en zulke 
verdere gelden door het gezegde hof bevolen te worden be-
taald uit zulke belasting en hierin later genoemd, dan zal . 
het Hoog Gerechtshof de macht hebben zulke verdere belas-
ting, niet te boven gaande een penny per pond, op zulk ge-
noemd eigendom te leggen en vast te stellen om jaarlijks te 
worden betaald, tot dat aan zulk vonnis, uitspraak of order 
ten volle zal zijn voldaan. 

4.-Indien bij het hooren der redenen waarom aan zulke Hofmag onderzoek 
l. · l' f l ld · 'k 1 1 · 1 d door meester ge-app watle om re 1e, as verme 1n artl e n1et za wor enlasten omtrent 

voldaan, het mocht blijken aan het Hoog Gerechtshof, dat verdere sclmlden. 
zulk publiek lichaam meer gelden wettiglijk schuldig is, die 
niet waarschijnlijk zullen worden betaald zonder tusschen-
komst van het hof, zal het wettig doch niet verplichtend 
zijn voor gemeld Hoog Gerechtshof om, indien op de appli-
catie om relief gunstig wordt beschikt en voordat door het 
hof zulke belasting of belastingen worden opgelegd en vast-
gesteld, te bevelen dat een onderzoek zal worden ingesteld, 
te worden gehouden voor den meester der insolventen boedel-
kamer, om uit te vinden of zulk publiek liuhaam, behalve 
zulk vonnis, uitspraak of order waarop relief werd aangevraagd, 
nog aan andere personen wettiglijk gelden verschuldigd is. 

5.-Indien het Hoog Gerechtshof zulk bevel mocht uit- Oproeping van 
d . l d d · 1 t b d lk · b" k crediteuren, en beVaar 1gm'l, za e meester er 1nso ven e oe e amer lJ ~en- wijs van vorderin-

nisgeving van minstens een-en-twintig dagen in de Gouverne- gen. 
ments-Courant en een of meer publieke nieuwsbladen, en bij 
aanplakking der kennisgeving aan de deur van het Land-
drostkantoor van het district waaronder zulk publiek lichaam 
ressorteert, eene bijeenkomst oproepen van alle personen die 
vorderingen mochten hebben tegen zulk publiek lichaam, 
om hunne vorderingen te bewijzen; en zulke vorderingen, 
indien niet erkend door zulk publiek lichaam of bewezen 
door deszelfs boeken en rekeningen zullen worden bewezen 
op de wijze waarop vorderingen worden bewezen in insolvente 
boedels. 

6.-W anneer het uit het rapport van den meester voor- Aanwending van . . · . bedrag van belas-
noemd zal ge bleken zun hoeveel het geheele be drag u1tmaakt ting tot delgen van 

schulden. 
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dat tegen zu1k pub1iek lichaam bewezen is a1s door hetze1ve 
verschu1digd (hetzij daarin betwiste vorderingen zijn inO'e
s1oten of niet) za1 het Hoog Gerechtshof gerechtigd doch ni'et 
verp1icht zijn, te bepalen dat de zuivere opbrengst van de 
be1asting of be1astingen te worden geheven en vastgeste1d 
tot vo1doening van zulk gezegd vonnis, uitspraak of order 
zullen worden ge bruikt en aangewend, ten eerste tot beta1ing 
der kosten van den persoon die de app1icatie gemaakt heeft, 
zoowe1 die der app1ics.tie en wat daaruit is voortgev1oeid, a1s 
~e kosten van z~jne oorspronkelijke acti~ tegen zu1k publiek 
hchaam, en daarna P'tO rata tot voldoen1ng der vorderingen 
zoowe1 van zu1ken persoon die de applicatie maakte als van 
de andere crediteuren die bewezen hebben, tot dat al die 
vorderingen met renten daarop, indien verschuldigd, ten volle 
zullen zijn voldaan. . 

Revisie':anmees- 7.-De uitspraak van den meester der inso1vente boede1-
ters u1tspraak; k · d · h · b h 
uit~tel v~n invor- amAr op en omtrent een1ge vor enng voor em ge rae t 
derm~ n1et nood- t d b 1 d " · · d zakelljk g e v 0 1 g om e wor en ewe zen za on erworpen zun aan rev1s1e oor 
daarvan. het Hoog Gerechtshof, hetwelk zal kunnen bevelen dat zu1ke 

vordering zal moe ten worden bewezen op de wijze door het 
hof te worden aangegeven, of wel dat eene actie za1 moeten 
worden ingesteld binnen zu1ken redelijken tijd a1s het hof 
moge bepalen om de wettigheid der vordering te bewijzen. 
Doch het za1 niet vereischt worden dat de oplegging en vast
stelling der gemelde be1asting of be1astingen za1 moeten 
worden uitgeste1d tot dat omtrent zu1ke vordering za1 zijn 
bes1ist. 

Bewijsvan vonnis 8 I d' · · f 't k h d tot schadevergoe- .-- n 1en een1g vonn1s o Ul spraa voor sc a evergoe-
ding als vordering. ding za1 worden ver kregen tegen zu1k pu b1iek 1ichaam ter-

wij1 de procedures onder zu1ke app1icatie als voorzegd han
gende zijn, en voordat zu1ke belasting of be1astingen zijn 
opgelegd en vastgeste1d door het hof, zal het wettig zijn voor 
den persoon zu1k vonnis of uitspraak verkrijgende om voor 
den meester der inso1vente bode1kamer zulk vonnis of uit
spraak als vordering te bewijzen, en app1icatie te maken bij 
het Hoog Gerechtshof om te worden toegelaten tot de voor
dee1en der procedures en het hof mag zu1ke app1icatie toe
staan en zulk vonnis of uitspraak in rekening brengen bij de 

A 
. op1egging en vaststelling van zu1ke be1asting of be1astingen. 

anstelhng van 9 Z d'k "1 1 h H G h h f lk b 1 ontvanger. .- oo 1 WJJ s a s et oog erec ts o zu e e as-
ting ten doel he b ben de de beta1ing van eenige crediteur of 
crediteuren zal vaststellen en op1eggen, za1 het hof iemand 
aanstellen a1s "ontvanger" die met de ontvangst dier be1asting 
zal be1ast zijn, en zekerheid za1 geven voor de behoorlijke 
waarneming zijner bediening, en tot zu1ke be1ooning za1 ge
rechtigd zijn a1s het hof zal vaststellen, en alle instructien zal 
gehoorzamen die omtrent de bewaring der ge1den door he1n 
ontvangen en alle andere zaken hem door het gezegde hof 
van tijd tot tijd zullen gegeven worden. Kennis zal worden 
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gegeven in de Gouvernerr~~nts-Courr:nt e~ een of meer publieke 
nieuwsbladen, en dergeluke kenn1sgev1ng zal worden aange
plakt aan de deur van het Landdrostkantoor in het district 
waaronder het publiek lichaam ressorteert, van elke belas
ting opgelegd en vastgesteld als voorzegd, en van den dag 
waarop zij betaalbaar is, zullende de kennisgeving worden 
uitgemaakt als aangegeven in schedule A. Zulke kennisgeving 
zal minstens een-en-twintig dagen voor den dag waarop de 
belasting moet betaald worden, gepubliceerd en aangeplakt 
worden. · 

10.-De persoon tot "ontvanger" aangesteld zal gerech- Ontvanger. kan 
· " h b d d b 1 · .. van belasting-tlgd ZlJll et e rag er e ast1ng op de blJ de wet daartoe schuldigen ver-

I h ld. d · · b d halen a s verse u 1g aangewezen persoon 1n een1g evoeg ge- · 
rechtshof te verhalen. 

11.-Eenig surplus overbliivende van de zuivere opbreno-st Aanwending- van 
• <J • b surplus. 

van zulke belast1ng als voorzegd, nadat alles daaru1t voorge-
schreven en bepaald te worden betaald zal zijn voldaan, zal 
worden overhandigd aan het publiek lichaam ter betaling 
van welks schulden de belastingen werden opgelegd en vast
gesteld. 

12.-Eenige order van het Hoog Gerechtshof bepalende Effect. van order . des hofs op schul-
het houden van onderzoek naar de schulden van zulk pubhek denindetoekomst 

lichaam zal het effect hebben dat alle schulden en verplich- ~~\a:~~~~~iijir:ia 
tingen dadeliik zullen verschuldigd ziin ofschoon ware zulke van publiek li-. 

• <J <J l . l . chaam voor ver-
order n1et gegeven, zulke schulden en verphcht1ngen eerst zuim zijner plich-

in de toekomst zouden betaalbaar en verschuldigd zijn. Niets ten. 

in dit hoofdstuk zal evenwel kunnen worden uitgelegd dat 
eenige schuld of verplichting onwettig aangegaan in den naam 
van of voor zulk publiek lichaam zal worden gewettigd, maar 
zulke schuld of verplichting zal zijn de schuld of verplichting 
van den persoon of de personen die zulke schuld of verplich-
ting voor zulk publiek lichaam hebben aangegaan. Met voor-
behoud echter dat eenige schade begaan · door zulk publiek 
lichaam, door ver breking van of verzuim in de vervulling 
der plichten die een deel uitmaken van het doel waarvoor 
zulk lichaam werd daargesteld, zal zijn eene schuld en ver-
plichting van het publiek lichaam, onverschillig of eenig 
individueel persoon ook verantwoordelijk is voor zulke ver-
breking of zulk verzuim. 

SCHEDULE A. 

(NAAM VAN PUBLIEK LICHAAM.)-BELASTING OP VASTGOED. 

Kennis wordt hiermede gegeven dat het Hoog Gerechtshof Schedule A. 

heden onder de bepalingen van hoofdstuk LXXXVIII van 
het wetboek voor betaling van schulden eene belasting heeft 
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opgelegd en vastgesteld van per pond op de waarde 
van het belastbare eigendom gelegen binnen · 
welke belasting zal verschuldigd zijn en betaald moet worded 
op den dag van 18 , en van welke belasting 
A.B., van is aangesteld als ontvanger. 

Gegeven te den 18 
:ThLN., 

Registrateur van het Hoog Gerechtshof. 

HOOFDSTUK LXXXIX. 

OVER DE MEERDERJARIGHEID EN MEERDERJARIG
VERKLARING. 

Verzoekschrjft om 1.-Alle verzoeken om venia aetatis (of mondigverklaring 
4 venia aetatis." 

van eenig minderjarige) moeten gedaan worden bij verzoek-
schrift aan den Staatspresident. 

Kennisgeving 2.-De Staatspresident zal op ontvangst van zulk ver-
daarvan;;,'door re- k 1 'f h 1 d d d · d gistrateur derhoo- zoe Tsc lTl t etze ve oen opzen en naar en reg1strateur er 
gere:fgerechtsho- hooaere hoven ten einde het voor het hof te leggen en zal 
ven. b ' ' 

gmnelde registrateur daarop in de Gouvernements- Courant 
kennis geven aan den aanzoeker, zijne ouders, voogden, naast
bestaanden en andere belanghebbenden, dat gemeld verzoek
schrift op den eersten dag der eerstvolgende zitting van het 
hof, voor dat hof zal gelegd worden. 

Verzoekschrift 3.-Indien de gemelde aanzoeker in het district Bloem-
gelegd te-.worden f · h · · 1 .. k h 'f h H 
voor recl{ter of ontmn woonac t1g 1s, za z~1n verzoe sc n t voor et oog 
gerechtshof. Gerechtshof gelegd worden, en in geval hij in eenig ander 

district woont, voor den rondgaanden rechter zitting houdende 
in dat district. 

tre~~ti}:~~~e;~: 4.-Het hof waarvoor het verzoekschrift wordt gebracht 
den. zal onderzoek instellen, door ondervraging van den aanzoeker 

en zijne ouders, of voogden en naastbestaanden of anderen, 
onder eede om trent de volgende pun ten, te we ten: 

(A). Hoe oud of de aanzoeker is, hetwelk uit het doop
register blijken moet; 

(B). Of de minderjarige geschikt is wegens gedrag, ver
standsontwikkeling en kennis van bezigheid om zijne 
eigene goederen te . be.heeren ; 

(c). Of hij eenig vastgoed bezit of bezitten zal; 
(D). Of hij nog in het ouderlijk huis woont en van plan 

is daar te blijven won en; 
(E). En omtrent eenige andere punten die de rechter of 

rechters mocht of mochten noodig achten. 
Verschijning van 5.-De aanzoeker is gehoude. n om op den eersten dag 

::tanzoeker en an- d 
cteren. er zitting van het hof, aldaar tegenwoordig te zijn, tezamen 

met zijne ouders, of voogden, of naastbestaanclen; om getui-
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genis af te leggen, zoo als bepaald 1n artikel 4 van dit 
hoofdstuk. 

6.-Na gedaan onderzoek zal het Hoog Gerechtshof, of Rhatpportf. van 
d h 

.. rec er o ge-
de rondgaan e rec ter (naar het geval mocht ZlJn), aan den rechtshof. 
Staatspresident rapporteeren, dat nttar de meening van ge-
zegd hof of rechter het wenschel~jk, dan wel niet wenschelijk 
is om aan den aanzoeker venia aetatis (mondigverklaring) toe 
te staan, overeenkomstig welk rapport de Staatspresident de 
gevraagde venia aetatis (mondigverklaring) toestaan of wei-
geren zal. 

7.-Het Hoog Gerechtshof of de rondaaande rechter voor .Person.en~onder18 
. . o . 1aren n1et gerech-

Wlen de zaak zooals h1ervoren vermeld wordt gelegd, zal 1n tigd to.t mondig-
geen geval het verleenen van venia aetatis (mondigverklaring) verklarmg. 
aanbevelen, indien de aanzoeker of aanzoekster beneden de 
achttien jaren oud is. 

8.-Het Hoog Gerechtshof of de rondgaande rechter Rapport over, en 
k b .. .. d S 'd ld fverleenen van, zal oo lJ ZlJn rapport aan en taatspres1 ent verme en o r.~chten betrekke-

naar de meening van voormeld hof, het wenschelijk is, dat hJk vastgoed .. 
onder de venia aetatis (mondigverklaring) ook begrepen zal 
worden het recht door den minderjarige om vastgoed aan 
hem of haar behoorende te vervreemden of te bezwaren en 
zal de Staatspresident in het verleenen van venia aetatis 
(mondigverklaring) uitdrukkelijk vermelden of zulks geschiedt 
met of zonder zulk recht om het vastgoed te vervreemden 
of te bezwaren. 

9.-Venia aetatis (mondigverklaring) zal door den Staats- Pro~lamatie yan . mond1gverklanng 
president toegestaan worden bij proclamatie 1n de Gouverne- te geschieden. 
ments-Gourant te worden geplaatst. 

10.--N a de proclamatie in het voorgaand artikel vermeld, Voorrechten van 
d h · t d 1 d k f k t 1 d ht aanzoeker, monOC n1e eer er, za e aanzoe er o aanzoe s er a e rec en digverklaard zijn-
en verantwoordelijkheid van een meerderjarige he b ben, in de. 
zooverre die niet in de proclamatien voornoemd beperkt 
mogen z\in wat betreft vast eigendom, zooals in artikel 8 van 
dit hoofdstuk vermeld. 

11.-Ieder verzoekschrift aan den Staatspresident gericht Zegel op verzoek-
t l h d · d h h sc--llrift. moe , a vorens et naar en reg1strateur er oogere oven 

wordt opgezonden, zooals in artikel 2 van dit hoofdstuk voorzien, 
door den aanzoeker belegd worden met een zegel van een 
pond sterling. 

12.-Eene acte van venia aetatis (mondigverklaring) door Zege~sopacteyan 
den Staatspresident te worden verleend zal belegd zijn met monchgverklarmg. 
de door de wet bepaalde zegels. 

13.-In geval het Hoog Gerechtshof of een rondgaand hof Reel~ ten van rech• 
door hetwelk het onderzoek in artikel 4 van dit hoofdstuk ters m kamers. 
bepaald moet worden ingesteld, niet zittende is, dan kan het 
onderzoek plaats vinden voor een of meer der te Bloemfontein 
aanwezig zijnde rechters in kamers, zullende het Hof aldus 
in kamers zittende dezelfde machten hebben en uitoefenon 
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als hierin aan het Hoog Gerechtshof en aan het rondgaand 
hof gegeven. 

~eerderjarigheid 14.-Alle personen, zoowel van het mannelijk als van 
blJ 21ste Jaar. l''k 1 } 11 t h ' ' t · ' · het vrouwe lJ ges ac lt, zu en me un een-en- w1nt1gste Jaar 

meerderjarig zijn. 

HOOFDSTUK XC. 

DE HUWELIJKSWET. 
Herroepin~ van 1.- Alle wetsbepalingen, regulatien en raadsbesluiten 

li~~~~. wets epa- welke betrekking hebben op huwelijken en het registreeren 
van huwelijken, binnen dezen Staat aangegaan, of de wettig
heid van huwelijken buiten dezen Staat aangegaan erkennende, 
zullen ophouden van eenige kracht of waarde te zijn, ten 
opzichte van huwelijken, die aangegaan en voltrokken zullen 
worden van af den dag waarop deze wet in werking komen 
zal, en worden bij dezen in zoo verre teruggeroepen en ver
nietigd als dezelve strijdig zijn met deze wet. 

Vroegere huwelij- 2.-Alle huwelijken, die voor den eersten dag van J uni 1859, 
ken ter goederb· f b 't d 1 d St t ht trouw aangegaan, Innen 0 Ul en e grenspa en van ezen aa moe en 
wettig verklaard. zijn voltrokken, op eene wijze waaromtrent bij geene opzet-

telijke wets be paling zal zijn voorzien geweest, zullen, in geval 
de wettigheid van zulke huwelijken voor eenig bevoegd ge
rechtshof zal worden betwist of in twijfel getrokken, als 
wettig worden .beschouwd en verklaard, wanneer· het zal 
blijken dat zulke huwelijken zullen zijn aangegaan ter goeder 
trouw en op eene wijze zoo als op de plaats waar dezelve 
zullen zijn voltrokken in ge bruik zal zijn geweest, en als 
wettig worden beschouwd van af den dag dat deze wetsbe
paling in wer king komen zal. 

Huwelijksgeboden, 3.-Geen huwelijk zal mogen worden voltrokken, dan 
hoe te geschieden. fk d' · 'd h l"k b d · h b na a on 1g1ng van e uwe lJ s-ge o en In et open aar 

op de gewone wijze op drie achtereenvolgende Zondagen, bij 
gelegenheid van de openbare godsdienstoefening in eenig 
kerkgebouw of ander geoorloofd gesticht voor openbare eere
dienst, binnen · de parochie of het kerspel waaronder een der 
partijen of beiden mochten woonachtig zijn, met uitzondering 
van zulke gevallen als waaromtrent bij deze wet anders zal 
zijn beschikt en voorzien geworden. In geval de personen in 
afzonderlijke parochien of kerspelen zullen woonachtig zijn, 
zullen de huwelijks-afkondigingen moeten geschieden op de 
plaats waar elk der gezegde personen zijn of haar verblijf 
mocht hebben. · 

Leer~!1rs bevoegd 4.-Alle geordende leeraars, priesters of zendelingen van 
huweluken te be- · k d f 1 d h · l"k b' vestigen. een1ge er en e o geto ereer e c nste lJ e gemeente 1nnen 

dezen Staat, die werkelijk als zoodanig dienst doen onder 
eenige gemeente of van elders komende verzocht en toegelaten 
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zullen zijn in de plaats van zulken dienstdoenden leeraar of 
zendeling den dienst voor eenen tijd waartenemen, zullen be
voecrd zijn huwelijken te bevestigen en intezegenen, mits zulks 
ges~hiede na afkondiging der geboden als bij artikel 3 be
paald, of bij speciale licentie, en verder onder nakoming van 
de verdere bepalingen daaromtrent bij deze wet gemaakt, en 
onder voorwaarde dat de dienstdoende leeraar van zoodanige 
plaats en de kerkeraad verantwoordelijk zullen zijn voor eenig 
verzJ.im of nalatigheid aan de bepalingen van deze wet, ge
plee~ 1 door ~oodanigen leeraar, priester of zendeling als voor
meld. Het u1tvoerend gezag zal de m<.lcht hebben om leeraren 
ook van het joodsche geloof toe te laten als huwelijksbeambten 
binnen den Oranjevrijstaat, wanneer hiertoe aanzoek ge
daan wordt. 

5.-W anneer er O'een leeraar priester of zendeling als ~uwelijksbevesti-
5 ' ' gmg door land-

bij artikel 4 bepaald, op de hoofdplaats van eenig district drosten. 

binnen dezen Staat zich mocht bevinden; of zulke leeraar, 
priester of zendeling afwezig of ongesteld zljn mocht ; of ook 
wanneer iemand zal ver klaren gemoedelijke bezwaren te 
he b ben om zich door zulken leeraar, priester of zendeling te 
laten huwen; zal de landdrost van zulke woonplaats als voor-
meld gerechtigd zijn zulke personen in het huwelijk te be
vestigen; echter zal zulks in geen geval mogen geschieden 
dan na afkondiging der huwelijksgeboden als bij artikel 3 
bepaald, of wanneer de persoon die zich in het huwelijk 
wenscht te begeven zulks verlangt, na aanplakking voor den 
tijd van drie weken aan de buitendeur van de hofzaal, tenzij 
eene speciale licentie zal zijn bekomen. 

6.-Het zal geoorloofd zijn personen in het huwelijk te ~uwelijksafk?n~i-
b · d f d h l"k fk d' · l g1ng onnood1g 1n evest1gen zon er voora gaan e u we lJ sa on 1g1ngen a s geval van speciale 

bij artikelen 3 en 5 bepaald, op vertooning en over levering licenties. 

door de partijen, van eene speciale licentie te dien einde be-
komen, onder~eekend door den Staatspresident en den gou-
vernemen ts-secretaris. 

7.-Tot het bekomen van eene speciale licentie, als bij Bekomen van 

h t l d 'k l b ld l h d' .. speciale licentie. e aatst voorgaan e artl e epaa , za et noo 1g zun, 
dat de personen die voornemens zijn in den echt te treden 
voor eenen landdrost verschijnen, hunne namen opgeven, en 
op zoodanige vragen antwoorden als hij zal goedvinden om 
zich te verzekeren dat (in geval van minderjarigheid) de toe-
stemming der ouders of voogden zal zijn bekomen, dat de 
personen die het huwel~jk willen aangaan niet tot elkander 
In een der verbodene graden van bloedverwantschap staan, 
dat zij gedurende de laatste drie maanden binnen dezen Staat 
~.oonachtig zijn geweest; dat z~j te voren gehuwd geweest 
zunde, en er minderjarige erfgenamen van de vooroverleden 
vader of moeder zijnde, hunne portien volgens de wet be-
hoorlijk zijn verzekerd, en dat er geen ander wettelijk be-
zwaar tegen zulk huwelijk bestaat. 
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Aan den Staatspresident wordt opgedragen om, na onder
zoek en volkomen bewijs te hebben gekregen dat er geene 
wettige hinderpalen bestaan, dan aileen dat de betrokkene 
partijen drie maanden in den Vrijstaat moeten hebben ge
woond; dan aileen namens den V olksraad, dispensatie te 
geven van dat gedeelte van dit artikel waar het bepaald 
wordt "dat partijen gedurende de drie laatste maanden in 
dezen Staat woonachting moeten zijn geweest." 

Geene speciale licentie zal door den Staatspresident in 
eenig geval gegeven worden aan eenig persoon, wanneer hij 
of zij niet den ouderdom zal hebben bereikt als bepaald in 
het elfde artikeL 

L~nddrost kaneed 8.-De landdrost zal het recht hebben wanneer hii meenen 
afnemen, om rede- ' . u 
nen. zal redenen te hebben tot het opvatten van een1g vermoeden 

van iets onwettigs in het huwelijk dat de personen als voor
meld wenschen aan te gaan, en dat zij de ware toedracht 
der zaak verzwijgen, hen of een hunner onder eede te onder
zoeken, of ook andere personen in dat opzicht onder eede 
te ondervragen. 

Notulenenrapport 9 -De landdrost zal behoorliike notulen houden van 
van onderzoek. . · <J 

zune onderzoekingen, als bij artikelen 7 en 8 bepaald, en 
rapport daarvan doen aan den gouvernements-secretaris, en 
daarop zal de· Staatspresident gerechtigd zijn eene speciale 
licentie te vergunnen of te weigeren, naar dat hij zulks zal 
goedvinden. 

Ve;rva\len .van 10.-Wanneer eenig huwelijk zal zijn afgekondigd, zoo-
spemalehcentieen l b" 'k l 3 5 b ld f · 1 l' t' I afk.ondiging. a s u art1 e en en epaa , o eene spema e 1een 1e za 

zijn verleend geworden, en zulk huwelijk niet zal zijn vol
trokken binnen drie maanden na de laatste afkondiging of 
na den datum der licentie, zal zulke afkondiging of licentie 
van geene kracht meer mogen worden beschouwd, maar alles 
op nieuw moeten geschieden als of er niets in dat opzicht 
had plaats gevonden. 

yer?od Yanhuwe- 11.-W anneer iemand erkent minderjarig te zijn of er 
hJk In zekere ge- . . . ' 
v~~len.-Ouders- be- op een1ge andere 1nformat1e goede gronden bestaan mochten 
!'i~~hf.a~nst:a£:~: hem of haar als zoodanig te beschouwen, en hij of zij geen 
palingen. consent van vader of voogd kan vertoonen, of wanneer in 

geval van een weduwnaar er nog geene drie maanden zullen 
zijn verloopen van af het overlijden zijner laatste huisvrouw, 
of in geval van eene weduwe er nog geene een honderd-en
tachtig dagen zuilen verloopen zijn sedert het overlijden van 
haren laatsten man, of wanneer er, in geval er door den over
ledene minderjarige erfgenamen zuilen zijn nagelaten van 
wier vaders of moeders erfdeel niet behoorlijk volgens de 
wet bewijs zal zijn gedaan, volgens certificaat van den wees
heer of ander daartoe wettiglijk geautoriseerd ambtenaar, of 
wanneer het bekend zal zijn dat de personen die aanzoek 
doen om in den huwelijken staat te worden bevestigd tot 
elkander in een der verbodene graden van bloedverwantschap 
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staan, of dat zij van buiten de grenzen van dezen Staat zijn 
gekomen opzettelijk om zich hier in het huwelijk te laten 
bevestigen daar zij zulks niet wettiglijk zouden hebben kunnen 
doen in de plaats alwaar zij woonachtig zijn, of de huwe
lijksa~kondig.~ngen niet zullen ~ijn geschied noch speciale 
licent1e zal ZlJn verleend zoo als blJ de wet bepaald, of wanneer 
het bekend zal zijn of dat men bij onderzoek op de wijze als 
bij artikel 8 bepaald, of op eenige andere geoorloofde wijze, 
had kunnen te weten krijgen, dat de bruidegom nog geen 
volle achttien en de bruid nog geen voile vijftien jaren zal 
hebben bereikt, zal het in alle zulke gevallen voor eenigen 
leeraar, priester, zendeling of landdrost als voormeld niet ge
oorloofd zijn zulke personen in het huwelijk te bevestigen, 
en zulks doende zullen zulke leeraars, priesters, zendelingen 
of landdrosten als voormeld voor elke overtreding ver beuren 
eene boete van niet minder dan tien noch meer dan vijftig 
pond sterling. 

12.-Geen huwelijk zal voor wettig worden erkend,. Huwelijken van 

b 'd h d b' d S h · mgezetenen bui-wanneer e1 e ge uw en 1nnen ezen taat woonac t1g ten's lands wan-
zijn en naar eenen anderen staat of land gaan om zich daar neer onwettig. 

door eenen leeraar of gouvernements- ambtenaar te laten 
huwen, tenzij speciaal verlof daartoe door den Staatspresi-
dent zal zijn verleend geworden, en de noodige schriftelijke 
bewijzen van zulk huwelijk aan den gouvernements-secretarie 
van dezen Staat binnen zes maanden na het voltrekken van 
zulk huwelijk zullen zijn ingeleverd geworden. 

13.-Bij de inzegening of bevestiging van elk huwelijk For~_ulier bij 

l . f . l d h .!.' h u we liJ k s p lech-za de leeraar, pnester o zendehng as voormel , et .tor- tigheid. 

mulier mogen volgen bij zijn kerkgenootschap in gebruik, 
doch bij de voltrekking van eenig huwelijk voor den land-
drost, aan den bruidegom en aan de bruid ieder afzonderlijk 
de volgende vragen richten, welke zij met ja zullen beant-
woorden :-

"Verklaart gij, A.B., plechtig, dat er voor zoo ver het 
u bekend is, geene verhindering hoegenaamd bestaat tegen 
uw voorgenomen huwelijk met C.D., hier tegenwoordig, en 
dat gij alle hier aanwezigen roept tot getuigen, dat gij, C.D., 
neemt tot uwe wettige vrouw (of man)?" 

Daarop geven zij elkander de rechterhand, en de land
drost verklaart het huwelijk bevestigd in deze woorden:

"Ik verklaar, dat A.B. en C.D., hier tegenwoordig, in 
het oog der burgerlijke wet, wettiglijk in den huwelijken staat 
zijn bevestigd." 

14.-Geen huwelijk zal mogen worden bevestigd dan 
1 
.. kTijd

1 
vhoot: h

1 
u:";e· 

t h h · d · · d · d lJ sp ec 1g 1e1n. ussc en ac t uur 1n en morgen en v1er uur 1n en nam1 -
dag, en zulks wel in eenige kerk of ander openbaar gesticht 
voor den godsdienst, publiek kantoor of privaat woonhuis, met 
opene deuren, en in het bijzijn van ten minste twee bij de 
wet bevoegde getuigen ; met de bepaling tevens dat huwe-

H• 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



(HOOFD. XC. 

lijken wettiglijk voltrokken kunnen worden, hetzij op Zondag 
of in de week. 

522 HUWELIJKSWET. 

Huwbeltiksli~egis- 15.-Dadeliik na de bevestiging van het huweliik en 
ters; epa ngen <:J <:J ' 
over. voor dat de gehuwden het vertrek verlaten, zal de leeraar 

priester, zendeling of landdrost als voormeld, voor wien zulk 
huwelijk zal zijn voltrokken, in een origineel en duplicaat 
huwelijksregister, volgens het hieronder gegeven voorbeeld 
de vereischte invullingen getrouwelijk maken, en de name~ 
der gehuwde personen voluit schrijven. Daarna zullen de 
gehuwden dezelve met hunne eigene naamteekeningen (of 
merken als zij niet kunnen schrijven) bekrachtigen, en verder 
zullen twee bevoegde getuigen benevens de leeraar, enzoo
voorts, of landdrost als voormeld, dezelve mede ondertee
kenen; het origin eel register zal blijven berusten hii of in 
het kantoor van den beambte die het huwelijk zal hebben 
bevestigd, en het duplicaat te beleggen met zegels ter waarde v2,n 
een shilling zal hij binnen den tijd van eene maand aan den 
gouvernements-secretaris inzenden; de gehuwden of eenig 
ander persoon zullen gerechtigd zijn van elk behoorlijk ge
certi:ficeerde register afschriften ( te beleggen met zegels ter waarde 
van twee shillings en zespence) te vorderen; en elk afschrift 
van zulk origineel of duplicaat huwelijks-register, gecerti:fi
ceerd door den ambtenaar voor wien het huwelijk zal zijn 
voltrokken of zijn wettigen opvolger, of door den gouver
nements-secretaris, zal in elk gerechtshof binnen dezen Staat 
waar zulks mocht te pas komen, moeten worden aangenomen 
als voldoend bewijs voor de wettige voltrekking van zulk 
huwelijk, tenzij het tegendeel worde bewezen. 
ORIGINEELE HUWELIJKS-REGISTRATIE, OF DUPLICAAT (ALS ZULKS 

HET GEVAL IS.) 

' 18 
Huwelijks-bevestiging te in het di$trict 

van , in den Oranjevrijstaat. 

I /Volle naaml I Woning I Na huwe-~ Met No Wanneer en toenaam Vanwelken Condi- Standof ten tijde lijksafkon- wiens 
· gehuwd. der gehuw- ouderdom. tien. beroep. van het. diging of con-

den. huwelijk. met licentie sent. 

I 

I 
Dit huwelijk door ons aangegaan: 

{::::::::: ::::::::::::A:: :l:s::::: In on~e- -t~~e~~o-or.dlg.held: 
Getuigen: { 

l ......................... .. 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



HOOFD. XC.) HUWELIJKSWET. 5~3 

Gehuwd door mij in het kerkgebouw van de Nederduitsch 
Gereformeerde gemeente te , na huwelijks-afkondiging, 
clezen dag van , 18 

, Predikant. 

16.-Wanneer de toestemming der ouders of voogden Hoe verlof tot 

van een minderjarige tot het aangaan van een huwelijk ~uwelij~. te .be-

l k d b k h .. d f . . omen bu weige-niet za unnen wor en e omen, etzu oor . a wez1ghmd ring van ouders. 

(buiten den Staat) van zoodanige ouders of voogden, of 
wegens eenige andere onvoorziene verhindering, zal het den 
landdrost van het district waarin de minderjarige woont vrij-
.staan, na behoorlijk onderzoek, en wanneer het blijken mocht 
dat er geene billijke redenen tot weigering bestaan, zulk 
.consent te verleenen, echter zal in geen geval consent door 
den landdrost mogen worden verleend wanneer de vader of 
(hij overleden zijnde) de moeder van een minderjarige of een 
voogd stellig weigeren zal z\ine of hare toestemming tot 
zulk huwelijk te geven; doch zal in zulk geval toestemming 
mogen worden gegeven door het Hoog Gerechtshof of eenig 
lid daarvan, op daartoe gemaakte applicatie, voor welk hof 
zulke ouders of voogd zal moeten worden gedaagd in den 
naam van een der partijen meerderjarig zijnde, of in den 
naam van den onder of voogd van een minderjarige; echter 
zal het hof geene toestemming geven, tenzij het worde be-
wezen dat de redenen door den weigerenden onder of voogd 
opgegeven geheel ongegrond, en met de belangen van zulken' 
minderjarigen strijdig zijn. 

17.-Niemand zal door eenig rechterlijk decreet tot het A t· 
.. c 1e wegens 

aangaan van een huweluk mogen worden gedwongen om trouwbeloften. 

eenige red en hoe ook genaamd; doch zal de verongelijkte, 
wegens eenige breuk van huwelijksbeloften, tegen een meer-
derjarige geldelijke schadevergoeding mogen bekomen, en 
gerechtigd zijn, tot verhaal daarvan, rechterlijke middelen te 
gebruiken. 

18.-Alle huwelijken buiten dezen Staat aangegaan d.oor Bewijsvanbuiten-
. f b 'd · "d h landsche huwelij-personen waarvan een o m en n1et tu ens et aangaan ken. 

van zulke huwelijken inwoners van dezen Staat waren, zullen 
-even wettig in dezen Staat worden erkend en beschouwd als 
in het land waar zulke huwelijken zullen zijn bevestigd, en 
wanneer de wettigheid van zulk huwelijk door eenigen erf
genaam of ander belanghebbende zal worden betwist, zal 
zulks voor eenig gerechtshof mogen worden bewezen door 
productie van huwelijks-registers of certificaten, wanneer het 
gebruikelijk zijn mocht zulke registers in die Ianden aan te 
houden of certificaten daarvan te verleenen, of door behoor
lijk geauthenticeerde afschriften daarvan, of. door getnigen 
of eenig ander bij de wet in alle andere gewone gevallen 
aannemelijke bewijzen .. 
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Beta.~ing vo~r 19.-Voor elk huwelijk door den lal)..ddrost bevestigd za1 
huwehJksbevesti- '' d 1· ' ging. worden betaald de smn van een pon ster 1ng, waarvan de 

eene helft door den landdrost voor zich zelf zal worden g.e
noten, en de andere helft aan de publieke kas verantwoord. 

~erkelijkeinzege- 20.-W anneer een huwelijk voor den landdrost zal ziin 
n1ng van <loor · · 1 · tJ 
I~nddrosten ~~eves- voltrokken, zal het desn1ettem1n aan een eeraar, pnester of 
bgde lmwelJJken. zendeling hier voren gemeld, vrijstaan zulk huwelijk gods-

dienstig in te zegenen, zon,der afkondiging van geboden, en 
zonder het aanhouden of inzenden van een huwelijks-register 
als bij artikel 15 vereischt. ' 

.K~rkelijke voor- 21.-Niets in deze wet vervat zal 1nogen worden uitge-zienmgen behef- · · d 
fenc~e~mwelijksbe-legd of verstaan een1g kerkg~nootschap 1n ezen Staat te 
vestigmgen. beletten, ·om zoodanige regulatien of wetten in te voeren 

m.et betrekking tot de godsdienstige inzegeningen van huwe
lijken van ledematen van zulke kerk of genootschap, of met 
betrekking tot de erkentenis van de wettigheid van eenig 
huwelijk, of de verklaring van de onwettigheid daarvan, als 
1net de godsdienstige begrippen van zulke kerk of genoot
schap overeenkomstig zijn mocht, of om hen te be1etten de 
kerke1ijke tucht in eenig zoodanig geva1 uit te oefenen, of 
in het nemen van eenige ge1de1ijke vordering voor de inze
gening van eenig huwe1ijk door zu1ke kerk of genootschap 
bepaa1d, mits dat de uitoefening van zu1k kerke1ijk gezag 
geen inbreuk make op de civiele of burger1ijke rechten; voor
rechten en plichten van den Staatsonderdaan. 

Strafvoorverpie- 22.-Iemand zich schu1dig makende aan het opzette1ijk 
len van huwel1Jks- k d d' 1"k . 1 b h d' f 1 b k registers. en ~waa aar 1g lJ vern1e en, esc a 1gen o on ees aar ma ~en 

van eenig originee1 of dup1icaat huwe1ijks-register a1s voorme1d, 
of aan het verva1schen daarvan, of van eenig afschrift van 
dezelve, za1 geacht worden eene misdaad te hebben gepleegd,. 
en za1, na behoor1ijke terechtstelling, onderworpen zijn aan 
eene gevangenisstraf van niet minder dan drie noch meer 
dan twaalf maanden, met of zonder harden arbeid. 

Straf oi! valsche 23.-W anneer eenige 1eeraar, priester, zende1ing of land-
verklanngen end t 1 1d . tt 1"k . 1 h t'fi t certificaten: ros a s voorme , opze e lJ ~ een1g va sc cer 1 caa op 

eenige huwe1ijks-registratie, of van eenig afschrift daarvan 
za1 he b ben gegeven wetende da t zu1ke registra tie, of zu1k 
afschrift daarvan va1sch is, za1 hij worden schu1dig geacht 
en onderworpen zijn aan de straffen en pena1iteiten op de· 
misdaad van voorbedachten meineed bepaa1d. 

Erfrechtenonder- 24.-Niets in deze wet vervat zal verhinderen, om de 
1\jke macht vank· d h 'd h d b h 1 d' · t kleurlingen n i e t ~1n eren, van e1 ensc e ou ers ge oren, oewe 1e n1et we -
·wettig gehuwd. tiglijk gehuwd mochten zijn geweest, te beletten de wettiglijk 

verkregen eigendommen van zoodanige ouders over te erven, 
wanneer het bewe.zen zal worden dat zu1ke ouders zich als 
man en vrouw beschouwden, en als zoodanig te zamen hebben 
geleefd, en zich niet met veelwijverij hebben opgehouden. 
Ook zal niets in deze wet vervat beletten dat ongehuwde 
heidensche ouders als opgemeld, dezelfde aanspraak op en 
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rechten over hunne kinderen zullen hebben en uitoefenen als 
of die kinderen in wettig huwelijk geboren waren, met dien 
verstande nochtans, dat in geval van separatie of verlating 
van den vader, de moeder aileen het recht van beschikking 
over hare eigene kinderen zal blijven behouden. * 

25.-In eenig gw·,ral van plichtverzuim ten opzichte van ~traf op 0vertre-

f t d . t · b 1' f d · d t d1ng door leeraars, 
0 over re 1ng egen een1ge epa 1ng o or er 1n eze we 
vervat door eenigen leeraar, priester, zendeling, of landdrost 
begaan, ten welken opzichte niet alreeds door het opleggen 
van penaliteiten en straffen zal zijn voorzien, zal zulke over-
treder onderworpen zijn voor elke overtreding of verzuim te 
verbeuren eene boete van niet minder dan vijf pond noch 
te boven gaande vijftien pond sterling. 

26.-Van aile overtredingen tegen deze wet zuilen de Jurisdictie <ler 
rondgaande gerechtshoven kennis moeten nemen. gerechtshoven. 

HOOFDSTUK XCI. 

OVER DE GRADEN VAN BLOEDVERWANTSCHAP 
BINNEN WELKE HET HUWELIJK VERBODEN IS. 

1.-Het huwelijk is verboden tusschen aile personen die Verboden graden 

lk d b · d d d d 1 d 1' · h .. van bloedverwan-e an er estaan 111 e opgaan e en ne er a en e 1n1e, etzlJ ten. 

door wettige, hetzij door onwettige geboorte, of door aanhuwe-
lijking; en in de zijdlinie tusschen broeder en zuster, wettige 
of onwettige; alsmede tusschen oom of oudoom en nicht of 
achternicht, mitsgaders tusschen moei of oudmoei en neef of 
achterneef, wettige of onwettige. 

2.-In geen geval zal het verbod, in het vorige artikel Dispens~tie niet 

t d d. · k d h veroorloofd. verva , oor 1spensatle -unnen wor en opge even. 
3.-Het huwelijk is insgelijks verboden tusschen neef en Huwelijkenverbo-

. h · d 1 b d · 1" den tusschen neet n1c t van w1e e twee vac ers roe ers en van w1e tege lJ- en nicht. 

kertijd de twee moeders zusters zijn, alsook neef en nicht van 
wie de vader van de eene een broeder is van de moeder van 
de andere en de moeder van de andere zuster is van den 
vader van den eenen en omgekeerd. 

4.-Mochten personen tusschen wie het huwelijk bij deze Trouwen tus~chen 
t · b d h lk d h l"k personen b1nnen we lS ver o en, noc tans met e -an er een uwe lJ aangaan, verbo<lene graden 

zoo zullen- zij ge-acht worden de misdaad van bloedschande te is bloedschande. 

he b ben gepleegd, en daarvoor strafbaar zijn. 

HOOFDSTUK XCII. 

WET TOT AFSCHAFFING VAN LEGITIEME PORTIEN. 
1.-De zesde wet van het negende hoofdstuk van het Lex Hac Edictn.li 

"fd b k · · b · d afgeschaft. VlJ e oe van den codex van Just1n1anus, eg1nnen e met 
de woorden "hac edictali," en gewoonlijk genaam d of bekend 
als de wet of lex hac edictali zal ophouden van kracht te zijn. 

* Over de rechten van kinderen van Barolong inboorlingen zie Hoofdstuk LVI 
(Over de Liquidatie en Distributie van Barolong Boedels); en zie ook Afdeeling II 
van Hoofdstuk XXXIV (Ter bepaling van de rechten van kleurlingen ten opzichte 
van vastgoed.) 
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Falcidia.ansche en 2.-In geen geval zal eenige erfgenaam van eenig per-
trebelhaansche l''d d ht' d .. 't d b d 1 deelen afgeschaft. soon over U en e gerec 1g zun Ul en oe e van zulken 

overledenen persoon af te trekken, uit kracht van en onder 
de wetten respectievelijk bekend als de falcidiaansche en tre
belliaansche wetten, datgene hetwelk zulk erfgenaam niet. 
zoude kunnen vorderen of aftrekken dan uit kracht dier 
wetten respectievelijk. 

Legitieme porties 3.-Geene legitieme portie zal door iemand rechtens kun-
afgeschaft. nen gevorderd worden uit den boedel van eenigen persoon 

die zal komen te overlijden. 
Ontervingveroor- 4.-Ieder persoon bevoegd tot het maken van uitersten 

loofd. wil zal de voile macht he b ben bij eenigen uitersten wil te 
onterven of uittelaten te benoemen· eenig kind, ouder, bloed
verwant, of afstammeling, zonder eenige reden aan te geven 
voor zulke onterving of uitlating, en zulks niettegenstaande 
eenige wet, gebruik, of costuum in dezen Staat tot hiertoe 
van kracht; en geen niterste wil als voorzegd zal kunnen 
worden ter zijde gezet als van geene kracht, noch geheel, noch 
gedeeltelijk, nit oorzaak van zulke onterving of uitlating als 
voormeld. · 

Wet over de erf- 5.-Niets in dit hoofdstuk vervat zal genomen worden 
lating "ab intesta-te veranderen of te wiizigen de wetten der erflating "ab in-to" on veranderd. tJ 

testato" in dezen Staat van kracht. 
Wet over gemeen- 6.-Niets in dit hoofdstuk zal worden uitgelegd om te 
schap van goede- veranderen of te wiizig·en de wetten van dezen Staat ten op-ren on veranderd. tJ 

zichte van de gemeenschap van goederen tusschen echtge-
nooten, indien niet uitgesloten bij huwelijksche voorwaarden. 

HOOFDSTUK XCIII. 

OVER TESTAMENTAIRE GESCHRIFTEN. 

Geldigheid van 1.-Geen onderhands testament of geschrift van dien 
zekere testamen- d d · d S d d d ten gepasseerd aar , at 1n ezen taat wer gepasseer voor en eersten 
voor 1 Juni 1856. dag van J uni 1856 zal worden ter zijde gezet, voor nul en 

geener waarde verklaard, of op eenige wijze in kwestie ge
trokken in eenig gerechtshof binnen dezen Staat, uit oorzaak 
of 01n reden dat hetzelve niet door zeven of eenig ander getal 
van competente getuigen is onderteekend; niettegenstaande 
zulks door eenige wet .of gebruik alhier bestaande 1nocht zijn 
vereischt. Maar elk gerechtshof als voormeld zal moeten vol
daan zijn, wanneer volgens de gewone regelen, van bewijzen 
mocht blijken dat elk zoodanig geschrift als ·voormeld het 
testament of· zoodanig andere. acte is, naar het geval zijn 
mocht, van den persoon door wien het beweerd wordt te zijn 
gepasseerd, evenzoo alsof er bij de wet ,geene bijzondere voor
ziening w&s gemaakt hoedanig. zulke geschriften door getuigen 
moeten bekrachtigd zijn. 
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2.-Elke wet of gebruik, voorheen in dezen Staat be- Herroeping van 

b .. · h d d · · vroegere wetsbe-staande, waar :U vere1sc t wor t at een1ge testamenta1re ge- palingen. 

schriften moeten worden gepasseerd ten overstaan van1 en 
onderteekend door, zeven of eenig ander getal van getuigen, 
zal zijn, en dezel ve wordt bij dezen verklaard te zijn herroepen 
en buiten gevolg gesteld. · 

3.-Geen onderhands testament of andere acte van dien Hoe testamenten 

h t · · h d l gepasseerdmoeten !,ard waartoe voor een zeven ge u1gen vermsc t wer en za worden. 

van eenige kracht of waarde zijn, tenzij dezelve zal zijn ge-
passeerd op de wijze hieronder vermeld, dat is te zeggen, 
het zal aan den voet van hetzelve worden onderteekend door 
den testateur, of door eenig ander persoon in zijne tegen-
woordigheid en op zijnen last; en zulks zal geschieden ten 
overstaan van twee of meer competente getuigen, die het testa-
ment voormeld zullen bekrachtigen door hunne naamteeke-
ningen, in tegenwoordigheid van de personen die de gezegde 
acte he b ben gepasseerd; en waar het geschrift voormeld meer 
dan een blad zal bevatten, zal de persoon die het passeert, 
zoowel als de getuigen, hunne namen op ten minste eene zijde 
van elk blad van gezegd geschrift onderteekenen. · 

4.-Niets in dit hoofdstuk vervat zal beschouwd worden Notarieeletesta

inbreuk te 1naken op. de wet ~etrekkelijk. testamentair.~ ge- :Je~;e~~d.niet ge

schriften die voor een1gen notans en getu1gen zullen ZIJn of 
worden gepasseerd en gemaakt. 

HOOFDSTUK XCIV. 

OVER KRANKZINNIGEN EN ARME ZIEKEN. 
1.-KRANKZINNIGHEID EN HET KRANKZINNIGENGESTICHT. 

1.-Er zal een gebouw te Bloemfontein gevestigd zijn Het krankzinni-

d · b · k k · · gen-gesticht te voor e verzorg1ng en ewanng van ran z1nn1gen en Bloemfontein. 

andere personen van verbijsterde verstandsvermogens, welk 
gebouw zal worden genoemd "het krankzinnigen-gesticht." 

2.-De Staatspresident zal eene:commissie, bestaande uit Commissie van 
"f f h'k b k b bestuur voor het VlJ o meer gesc 1 ~te en e warne personen, enoemen om gesticht. 

te zijn eene commissie van bestuur voor het krankzinnigen-
gesticht, en welke commissie belast zal zijn met het toezicht 
over het inwendig bestuur, en het instandhouden der gebou-
wen van het gesticht voormeld, zullende de voormelde commissie 
voor de doeleinden voorzegd verplicht zijn regulatien, instrue-
tien, en huishoudelijke reglementen op te stellen. 

3.-De regulatien instructien en huishoudeliike reglen1en- Regulatien, ~n~., 
• . l . '-' . door de commiSSie 

ten In art1kel 2 voormeld, zullen door de. commissie voormeld te worden opge-

ter goedkeuring van den Staatspresident worden onderworpen, steld. 

~n zullen, na goedkeuring als voormeld, worden gepu bliceerd 
111 de Gouvernements- Go,m·ant, en ook aangeplakt worden 
aan de buiten- en binnendeuren van het krankzinnigen-
gesticht. 
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Deregulatien,~nz., 4.-De regulatien, instructien en huishoudelijke reglemen-
na goedkeunngt ld ll dk . d d St t 'd van staatspresi- en voorme · zu en, na goe eunng oor en aa spres1 ent 
:en;t hebbtnen publicatie als voormeld, kracht van wet hebben tot dat 

rae van we· zij, op dergelijke wize, als in artikel 3 voormeld, zullen ver-
. anderd worden. 

De commissie be- 5.-De commissie van bestuur voormeld zal de macht 
paalt het aantal b b 1 · d 1 · · · l krankzinnigen in heb en te epa en 1n e regu at1en, 1nstruct1en en reg ementen 
hetdgetstich

1 
tt te voormeld, het aantal krankzinnigen die, en de voorwaarden 

wor en oege a en, d · · · h k k · · · h d en onder welke waaron er ZlJ, 1n et ran z1nn1gen-gestw t wor en toege-
voorwaarden. laten. 
Hoe Landdrosten 6.-W anneer eenig persoon zal worden ontdekt en geap-

handelen moeten. prehendeerd onder omstandigheden verstandsverbijstering 
aantoonende, een voornemen om zelfmoord te plegen, of een 
voornemen aantoonende om eenige misdaad of overtreding 
te begaan, waarvoor, indien ter terechtstelling verwezen, zulk 
persoon in staat van beschuldiging zoude zijn gesteld, zal 
het · wettig zijn voor eenig landdrost voor wien zoodanig 
persoon mocht zijn gebracht, om tot ziine hulp te roepen 
eenige twee gekwalificeerde medische practizijns ( een van wien, 
indien doenlijk, de districtsgeneesheer zal zijn), en indien bij 
nazien en onderzoek van den persoon zoo geapprehendeerd, 
en op bewijs onder eede door zoodanige twee medische prac
tizijns tot het effect dat in hunne opinie de gezegde persoon 
een gevaarlijk krankzinnige of gevaarlijke idioot ( onnoozele) is, 
de gezegde landdrost zal overtuigd zijn dat zoodanige persoon 
een gevaarlijk krankzinnige of gevaarlijke idioot ( onnoozele) 
is, dan zal het wettig zijn voor zoodanigen landdrost, bij 
lastbrief onder zijne hand, om zoodanig persoon te commit
teeren binnen eenig hospitaal of andere plaats van veilige 
bewaring binnen de jurisdictie van zoodanigen. landdrost om 
gehouden te worden in stricte bewaring tot dat zoodanige 
lastbrief zal ziin bekrachtigd door het Hoog Gerechtshof of 
een der rechters daarvan (in kamers) of eenig rondgaand 
gerechtshof, ten welken einde de landdrost verplicht zal zijn 
onmiddelijk een afschrift van de order, met de stukken op 
te zenden aan gemelde hoven, en aldaar te blijven totdat 
zoodanig persoon zal worden ontslagen op order van het 
Hoog Gerechtshof of een der rechters daarvan (in kamers) 
of eenig rondgaand hof, of zal worden vervoerd naar het 
krankzinnigen-gesticht bij order van den Staatspresident als 
hierin later voorzien :-

Mits altijd dat ieder zoodanige persoon zoo aangehouden 
in zulk hospitaal of andere plaats van veilige bewaring als 
voorzegd, het recht zal hebben om te worden bezocht door 
zijne vrienden en rechtsgeleerde · raadgevers, op zoodanige 
redelijke en billijke tijden als tot 'dat doel mochten worden 
vastgesteld door den landdrost. * 

* Zie Regulatie 152 bevat in de schedule gevoegd bij Hoofdstuk IV (De wet 
betrekkelijk de Lagere Gerechtshoven.) , 
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7 -De Staatspresident kan gelasten bii lastbrief onder Staa~spresid~nt 
• '· tJ • kan biJ lastbnef 

de hand van den gouvernements-secretans, dat een1g persoon misda.di~ers die 
· ht d h d · · h 't 1 f d krankz1nn1g ofvan d1e moe w:or en ge ou en 1n een1g osp1 aa o an ere gebrekkige geest-

plaats van veilige bewaring uit kracht van eenigen lastbriefvermogens zijn 
d f . . h b . d d . . doen vervoeren als voorzeg , o een1g persoon ZlC ev1n en e 1n een1ge n.aar. het kr~nk-

. f 1 ·t I 't' d · · d z1mugen- gestiCht gevangen1s o p aa s van ops Ul 1ng on er een1g vonn1s es -Zoodanige per~ 
doods of gevangenisstraf of onder eenigen last brief bij ge- son en kunnen w~:>r-. ' den ontslagen In-
breke van borgstelhng om den vrede te bewaren, of om te d!.en zij hersteld 
antwoorden op eenige crimineele beschuldiging of ten gevolge z!Jn. 
van eenig order van eenigen landdrost of vrederechter, of 
onder eenige andere procedure, geen civiele zijnde, en met 
betrekking tot wien het zal gecertificeerd worden door twee 
behoorlijk gequalificeerde medische practizijns dat zulke per-
soon krankzinnig is, zal worden vervoerd naar het krank
zinnigen-gesticht, onderworpen echter aan de voorzieningen 
van artikel 6 van dit hoofdstuk. 

En eenig persoon aldus vervoerd zal onder opsluiting 
blijven in zulk gesticht totdat het zal worden gecertificeerd 
aan den Staatspresident onder eede of plechtige verklaring 
van twee medische practizijns dat zoodanig persoon hersteld 
is, waarop de Staatspresident, indien zulk persoon zal onder
hevig blijven om in gevangenis te worden gehouden, zijn 
lastbrief zal uitvaardigen, onder de hand~ van den gouver
nements- secretaris, den superintendent of ander persoon het 
opzicht he b ben de over zulk gesticht gelastende dat zulk 
persoon terruggezonden worde naar de gevangenis of andere 
plaats· van veilige bewaring van waar hij zal zijn gekomen, 
of indien de tijd van gevangenzitting of opsluiting van 
znlk persoon zal zijn verstreken, of indien zulk persoon niet 
zal zijn onder eenig vonnis van gevangenzitting, of anders 
onderhevig om in opsluiting te worden gehouden, dat zoo
danig persoon zal worden ontslagen. 

8.-W anneer het zal worden gecertificeerd aan den Hoe te handel en . .. . . met personen van 
Staatspres1dent, door twee behoorluk gequahficeerde med1sche gebrekkige ~eest-

. .. d · · d h ll' vermogens d1e ~e-practlZIJnS, at eenig persoon gecommltteer ter terec tste Ing committee~d Zljn 
voor eenige misdaad of overtreding, krankzinnig of een idoot terterechtstelling, 
is, kan de Staatspresident, bij lastbrief onder de hand van 
den gouvernements-secretaris, gelasten dat zoodanig persoon 
zal worden vervoerd naar het krankzinnigen- gesticht om 
aldaar te worden aangehouden (tenzij in tusschentijd onder 
borgstelling vrijgelaten door eenige wettige autoriteit) tot de 
crimineele zitting van het Hoog Gerechtshof of eenig rond-
gaand hof waarvoor zulk persoon ter terechtstelling zal 
worden gebracht of beschuldigd volgens den behoorlijken loop 
des rechts, en zoodanig persoon zal alsdan worden terug-
gezonden naar de bewaring van den cipier of ander persoon 
onder wiens bewaring zulke persoon moge zijn geweest onder 
de termen van de oorspronkelijk committeering, opdat hij 
kunne worden terechtgesteld voor zulke misdaad of over-
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treding, of anders over hem kan worden beschikt volgens. 
wet. Mits altijd dat zulk persoon, terwijl zoo aangehouden 
in het krankzinnigen-gesticht, dezelfde vrijheid en privilegie 
zal hebben om zijne vrienden en rechtsgeleerde raadgevers. 
te zien op alle redelijke tijden even a,ls hij zoude gehad 
hebben in de gevangenis of andere plaats van veilige be
waring van waar hij moge zijn vervoerd: En mits dat geen 
zoodanig persoon zal worden vervoerd als voormeld tenzij 
onderworpen aan de voorzieningen van artikel 6 van dit 
hoofdstuk. 

Hoe te handele.n 9.-In alle gevallen waarin het uit getuigenis zal bliiken 
met personen die . . • . v ' 
door eenen j"qry b~) het behandelen van een1ge zaak tegen een1g persoon be-
;i~teei~ ~x;~:ij~~= schuldigd van eenige misdaad of overtreding, dat zoodanig 
sproken. persoon krankzinnig was ten tijde van het begaan van zulke 

misdaad en overtreding, en zoodanig persoon zal worden 
vrijgesproken, zal de jury gelast worden speciaallijk te be-· 
slissen of zoodanig persoon krankzinnig was ten tijde van .. 
het begaan van zoodanige misdaad of overtreding, en te ver
klaren of zoodanig persoon door haar wordt vrijgesproken 
wegens zoodanige krankzinnigheid, en in geval zij zullen 
bevinden dat zoodanig persoon krankzinnig was ten tijde van 
het begaan van zulke overtreding en zullen verklaren dat 
hij op dien grond wordt vrijgesproken, zal het hof gelasten 
dat zulk persoon zal worden gehouden in stricte bewaring
in zulke gevangenis, in het krankzinnigen-gesticht of andere 
plaats van opsluiting, en op zoodanige wijze als aan het hof 
geschikt mocht blijken onderworpen echter aan de v'oor
zieningen van artikel 6 van dit hoofdstuk, totdat de beslis
sing van den Staatspresident zal bekend zijn, en kan de 
Staatspresident daarop zoodanige order geven voor de veilige· 
bewaring van zoodanig persoon in zoodanige plaats en op
zoodanigen tijd als hem geschikt mocht voorkomen. * 

Personen ophou- 10 I a· t . t"d h t "t "k . dende gevaarlijke .- n len, e een1ger U na e Ul re1 en van een1gen 
k.~ankzinnigen te lastbrief voor de aanhouding van een persoon als een ge-
zun. vaarlijke krankzinnige of een gevaarlijke idioot onder de voor-

zieningen van het zesde artikel van dit hoofdstuk, het aan 
den Staatspresident zal worden gecertificeerd door twee be
voegde medische practizijns dat de persoon, voor wiens aan-
houding zoodanig lastbrief was uitgereikt als voorzegd, op
gehouden heeft te zijn, of niet is, een gevaarlijke krankzinnige 
ofgevaarlijke idioot, en dat zoodanig persoon veilig kan worden 
losgelaten, zal en kan het wettig z~jn voor den Staatspresident,. 
bij lastbrief onder de hand van den gouvernements-secretaris, 
om de vrijstelling te gelasten van zoodanigen persoon uit de 
aanhouding, tenz~ h~j daarin zal worden teruggehouden door
behoorlijke rechtsmiddelen. 

* Zie Artikel 131 van hoofdstuk VIII (De wet over de Crimineele Rechts
pleging.) 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



HOOFD. XCIV.] KRANKZINNIGEN EN .A,.RME ZIEKEN. 531 

11.-Wanneer eenig krankzinnig of idioot persoon zal. Hoe te voorzien · d · . . fIn het onderhoud 
worden gecomm1tteer naar een1ge gevangen1s, hosp1taal o van krankzinni-
andere plaats van opsluiting als voorzegd met het doel om gen. 
te worden ontvangen in het krankzinnigen-gesticht, zal de 
vervoering naar, en van, en het onderhoud in het gesticht 
voormeld van zulk krankzinnigen persoon, totdat verdere 
voorzieningen daarvoor gemaakt w0rden, worden betaald uit 
de staatsinkomsten.* Mits altijd dat alle sommen zoo be-
taald mogen worden terruggevorderd van den boedel van 
zulk krankzinnigen persoon, indien er eenige boedel be-
staat, of van eenigen persoon of personen die daartoe in 
staat is of zijn, en die in rechten gehouden zijn om te be-
talen voor, of bij te dragen tot, het onderhoud van zulk 
krankzinnigen persoon, op order van het Hoog Gerechtshof, 
of eenig rechter daarvan (in kamers), of eenig rondgaand ge-
rechtshof, door den landdrost van het district waarin zoo-
danige boedel is gelegen of waarin zulke laatstgenoemde 
persoon mocht wonen ; en mits ook dat de betaling voor het 
onderhoud van zoodanigen krankzinnigen persoon als voormeld 
onderworpen zijn zal aan de bepalingen door de commissie 
van bestuur voor het krankzinnigen-gesticht krachtens artikel 2 
van dit hoofdstuk gemaakt. 

12 - Niettegenstaande de voorzieninO'en van het voorD"aande Overeenkomst kan · o o worden gemaakt 
artikel zal het wettig zijn voor de commissie van bestuur met curat?r ':an 

h k k . . . h . ll ·ll . krankz1nn1ge voor et ?ran z1nn1gen-gest1C t, 1n a e geva en waar emuge voor zijn onder-
krankzinnige of idioot aangehouden onder de voorzieningen houd. 
van dit hoofdstuk voldoende middelen zal bezitten om de 
onkosten van zijn onderhoud in het krankzinnigen- gesticht 
te betalen, om overeen te komen met den curator over de 
goederen van zoodanigen krankzinnige of . idioot voor zijn 
onderhoud terwijl daarin aangehouden, en zulke curator zal 
zijn en is hiermede gemachtigd om zichzelven alle noodige 
sommen voor zulk onderhoud besteed terug te betalen uit 
eenige fondseii of eigendom behoorende aan zoodanigen krank-
zinnige of idioot, welke fondsen of eigendom hierdoor daar-
mede worden belast. 

13 -Indien het Hoog Gerechtshof of eenige rechter daar- Rechters van het · Hoog Gerechtshof 
van, zittende in kamers of in eenig rondgaand gerechtshof, en va.n het Rond
• .I! • f d . d gaand Hof mogen lllJ.Ormatle zal ontvangen onder eede o an ers een1ge re en onderzoek doen in 
of oorzaak zal hebben te vermoeden dat eenig persoon van ~~;r~~nie~kra~~: 
gezond verstand is opgesloten als krankzinnige ofidioot binnen zinnigh.eid van 

· . h . l h k k . . t' ht fpersoneninkrank-eenige gevangen1s, osp1taa , et ~ran z1nn1gen-ges lC , o zinnigengesticht. 
andere plaats van opsluiting onder de bepalingen van dit 
hoofdstuk, zal zulk hof of rechter de volle macht en autoriteit 
hebben om den bewaarder of superintendent van zulke ge-
vangenis, hospitaal, krankzinnigen-gesticht, of andere plaats 
van opsluiting te noodzaken door eenigen lastbrief of order 
gericht aan zoodanigen bewaarder of superintendent om zoo-

* Zie Afdeeling II van dit Hoofdstuk. 
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danig bewaard persoon te brengen voor · zulk hof of rechter 
. ter onderzoek, op een tijd te worden gespecificeerd in zulken 
lastbrief of order; en indien bij het onderzoek van zoodanig 
bewaard persoon of van eenige medische of andere getuigen 
die mogen worden geroepen om te getuigen betrekkelijk de 
veronderstelde krankzinnigheid of niet krankzinnigheid van 
znlken bewaarden persoon, het zal blijken, tot voldoening 
van · zulk hof of rechter, dat zulk opgesloten persoon van 
gezond verstand is, zal het daarop wettig zijn voor zulk hof 
of rechter, onder eede of plechtige verklaring door zoodanige 
getuigen, en zulk hof of rechter wordt hierbij verplicht, te 
gelasten dat zulk bewaard persoon onmiddellijk worde ont
slagen uit bewaarhouding, tenzij hij onderhevig zal z~jn in 
bewaring te worden gehouden voor eenige andere wettelijke 

Krankzinnigen oorzaak. 
mogenwordenver- 14 I d' · l' t' ht d k b'' zorgd door hunne .- n 1en een1ge app ICa 1e moe wor en gemaa t lJ 
vrienden. den Staatspresident door eenigen nabestaande of vriend van 

eenig persoon lijdende aan krankzinnigheid of onnoozelheid, 
en die in bewaring is uit kracht van de bepalingen van dit 
hoofdstuk, en zulke nabestaande of vriend gewillig mocht 
zijn om te zorgen voor, en te onderhouden, zoodanig krank
zinnig of onnoozel persoon, kan de Staatspresident, indien hij 
zal goedvinden, en indien zulk krankzinnig of onnoozel persoon 
niet onderhevig zal zijn om in bewaring te worden gehouden 
wegens andere wettelijke oorzaken, bij lastbrief onder de hand 
van den gouvernements-secretaris het ontslag gelasten van 
zulk krankzinnig persoon uit de gevangenis, hospitaal, krank
zinnigen-gesticht, of andere plaats waarin hij is opgesloten : Mits 
dat geen persoon die zal zijn gecommitteerd geworden naar 
zoodanige gevangenis, hospitaal, of gesticht als een gevaarlijk 
krankzinnige of gevaarlijke idioot, aldus zal worden ontslagen 
tenzij zijn vriend of nabestaande voldoende borg zal stellen 
voor het vreedzame gedrag, veilige bewaring, en behoorlijke 
behandeling van zu~ken gevaarlijken krankzinnige of idioot, 
voor eenen landdrost of een der rechters van het Hoog Ge
reJhtshof: Mits verder indien het ten eenigen tijd zal worden 
bewezen, tot satisfactie van den Staatspresident, dat eenige 
der voorwaarden van zulke borgstelling zullen zijn verbroken, 
de Staatspresident een lastbrief mag uitvaardigen, onder de 
hand van den gouvernements-secretaris, gelastende dat zulke 
gevaarlijke krankzinnige of idioot weder zal worden opge
sloten in de gevangenis, hospitaal, of gesticht waaruit hij zal 
ziin ontslagen, of zulke andere plaats als de Staatspresident 

Beperking van mocht goedvinden. 
processen onder • 
deze bepalingen. 15.-Geen proces zal begonnen worden tegen een1g per-

soon, wie hij ook zijn moge, wegens eenige handeling of 
daadzaak gedaan of bevolen door hem in het uitvoeren der 
voorgaande voorzieningen van dit hoofdstuk, tenzij zoodanig 
proces begonnen worde binnen drie maanden nadat de grond 
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van proces of klachte zal zijn ontstaan, en indien eenig persoon 
zal zijn gedagvaard wegens eenige handeling of daadzaa.k 
die hij aldus zal hebben gedaan, of bevolen te worden ge
daan, kan hij pleiten de algemeene ontkentenis, en het speciale 

Pleit bewijzen. . Schacleloosstel-

6 All d. · h h bb d h · lmg wegens hau-l .- e personen 1e ZlC mogen e en on er ev1g clelingen opzich-
gemaakt aan eenige boete, proces, of terechtstelling door het te 118 krankzinni

bevorderen, bevelen, of door in eenig opzicht betrokken te gen. 

zijn in de zorg, het opzicht, of de bewaring van eenig persoon 
die voor den tijd dat de bepalingen van dit hoofdstuk van 
kracht geworden zijn mogen zijn gecommitteerd ter gevangenis, 
of onder bewaring gesteld in eenige gevangenis of hospitaal 
door de autoriteit van eenigen landdrost of rechter of door 
den Staatspresident, als gevaarlijke krankzinnige, of die be-
schuldigd zijnde van of overtuigd van eenige misdaad of over-
treding als krankzinnige personen zijn opgesloten, zullen zijn 
en zijn hiermede schadeloos gesteld, gevrijwaard, en ontslagen 
van alle straffen, processen, beschuldigingen, en aansprakelijk-
heden die mochten zijn aangegaan wegens de opsluiting van 
zulke personen; en al zulke personen die op den dag dat 
deze wet in werking zal treden onder zoodanige bewaring 
zullen zijn worden hie nne de ver klaard te zijn onderworpen 
aan de voorzieningen van dit hoofdstuk, zoover dezelve toe-
passelijk mogen zijn. ~lacl ten der 

17.-Niets hierintevoren vervat zal worden uitgelegd als HoogereHovenon-
. t t d f . b k t k d ht h t verminderd. 1e s e veran eren o 1n reu ~ e rna ~en op e mac en e 
gezag verleend aan de hoogere hoven in dezen Staat, of de 
wijze van procedeeren in zulke hoven gevolgd tot krank
zinnig-verklaring van personen, en tot aanstelling van cura-
toren over den persoon of goederen van eenigen krankzinnige. 

H.-OVER DE ONDERSTEUNING VAN BEHOEFTIGE KR.A.NKZINNIGEN 

EN ZIEKEN. 

18.-Geen geldeliike ondersteuning zal aan personen die Voor ge~clelijke 
• • • tJ • • ondersteunn1g be-

door krankz1n1nghe1d of door andere gebreken belet ZlJn voor w_ijsv~n krankzin-

h · d h d f d d n1ghe1d en onver• un e1gen on er ou te zorgen o te oen zorgen wor en mogen vereischt. 

gegeven, tenzij aan de applicatie gehecht zij een certificaat 
van een geadmitteerd geneesheer de krankzinnigheid van den 
applicant constateerende, en tevens bewijs geleverd wordt 
van de behoeftigheid van den applicant of een beeedigde 
verklaring van twee inwoners van dezen Staat, die bekend 
zijn met den applicant, het feit der ziekte beeedigende als-
mede dat applicant behoeftig is. Dit artikel zal niet van 
toepassing zijn in gevallen waar reeds ondersteuning van 
gouvernementswege wordt gegeven. 

19.-Ieder persoon die voor het onderhoud van krank- Borgstelling van 
· · k k f d ' b kk' h persoon die geld z1nn1gen, ~ran en o an ere ge re 1ge personen, van et ontvangt. 

gouvernement gelden ontvangt zal verplicht zijn ten genoegen 
van den landdrost van het district waar het geld ontvangen 
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wordt, borg te geven tot dubbel het bedrag toegestaan voor 
de behoorlijke uitvoering van zijn toevertrouwde plicht (trust). 

Zulkpersoon:;ap- 20.-Ieder persoon als in het laatst voorgaande artikel 
port te doen. ld 1 h d .. b" d l dd h verme za ge ou en zun lJ en an rost waar et geld 

ontvangen werd alle zes maanden schriftelljk rapport te doen 
omtrent den toestand van den krankzinnige of zieke, en 
zal tevens verslag moeten geven van het geld door hem 
ontvangen. 

Instructies door 21.-De landdrost zal, waar hij het dienstig oordeelt, 
Landdrost te ge- h 'f l"k . . d .. 
ven. s-::· n te lJ e Instructies geven omtrent e wuze waarop zoo-

danig geld zal worden besteed, of mntrent de wijze waarop 
zoodanige krankzinnige of zieke zal worden verpleegd. 

Ni~t nak<?ming 22.-W anneer men de instructies door den landdrost ge-
van Instructies. . l l d • f d · k k · · b" geven n1et na romt, za eze o zoo an1gen ran z1nn1ge u 

een ander verplegen, of daarvan rapport doen aan den Staats
president, die dan naar bevind van zaken kan handelen. 

Kwitantie van 23.-W aar het geld moet worden gezonden voor het 
bestuurdervan in- 1 d · k k · · f · k . richtingen. verp egen van zoo an1gen ran z1nn1ge o z1e e naar eene 

inrichting tot verpleging van krankzinnigen of naar een 
ziekenhuis, zal bij het rapport in artikel20 vermeld, de kwitantie 
van den bestuurder van zoodanige inrichting of van den 
verpleger van zoodan1gen krankzinnige of zieke moeten worden 
overgelegd. * 

HOOFDSTUK XCV. 

OVER BESJYIETTELIJKE ZIEKTEN. ** 
A:FDEELING I.-KINDERPOKKEN. 

:· Voorzorgsmidde- 1.-Indien er gevaar bestaat dat kinderpokken of andere 
len tegen invoer b l"k · k b · d S k d van besmettelijke esmette lJ e z1e ten van tuten en taat unnen wor en 
zieJden. ingebracht, zal de Staatspresident de .macht hebben zulke 

voorzorgsmaatregelen langs de grenze:n te doen nemen, en 
zoodanige regulatien te doen proclameeren, als hij moge oor
deelen vereischt te worden om het inbrengen der ziekte bjnnen 
den Staat te voorkomen. 

Besmetverklaring 2.-De Staatspresident wordt hiermede gemachtigd zoo 
van plaatsen bij l'k "l h" b · d 1 h 'd ' h pro.clamat.ie; regu- c 1 WlJ s lJ ter ewanng van e a gemeene gezond ei moe t 
latien. noodig oordeelen, bli proclamatie eenige grens van den Staat, 

eenige stad, eenig dorp, of eenige wijk te verklaren als door 
kinderpokken besmet, en ten opzichte van het verkeer over 
znlke grens of met en uit zulke stad, zulk dorp, of zulke 
wijk, en de limieten derzelven, en de voorzorgsmaatregelen 
aldaar in acht te nemen, zoodanige regulatien vast te stellen 
en te publiceeren als de Staatspresident 1nocht oordeelen ver
eischt te worden. Dergelijke regulatien zullE:m van kracht 

*Over hospit!1len voo:r zieke kleurlingen op Diamantdelver~jen, zie Artikels 
9. 10 en 11 van Hoofdstuk LXX (Over zekere Belastingen op Kleurlingen op Pu-
blieke Delverijen.) . 

** Zie ook Artikel 63 van Hoofdstuk XI (Over Policie-Constabels. 
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zijn totdat de door de inwoners van zulke stad, dorp of wijk 
zelven, op de hierin later bepaalde wijze, vastgestelde regu-
latien kracht van wet zullen hebben bekomen. 

3.-De proclamatien vermeld in artikelen 1 en 2 van Bekra?httging of . . . andersz1nsvan pro-
dit hoofdstuk, en eenige strafbepahngen daann opgenomen, clamatien. 
zullen kracht van wet he b ben totdat zij door den volksraad 
in · zijne eerste op -de publicatie volgende zitting zullen zijn 
bekrachtigd, gewijzigd, of ter zijde gesteld. 

4.-0nmiddeliik nadat in eeniO'e stad of dorp de kinder- Kennisgevingaan 
'! o . Gouvernements-

pokken mochten uitbreken, zal de landdrost of resident vrede- Secretaris wan-
rechter aldaar, per telegram, indien er een telegraafkantoor ~f:b!~::rr~~~~d 
is, of anders per expresse, den gouvernements-secretaris daar- of dorp. 
van kennis geven. 

5.-Wanneer in eenige wiik binnen den Staat de kinder- Kennisgevin.gaan 
• tJ • Landdrost of Vre-

pokken mochten Uitbreken zal de veldcornet of aSSIStent- derechter van nit-
ld t f t d d ht d ··k d breken in eenige ve corne o naas aanwonen e vre erec er er WlJ aar- wijk. 

van onmiddelijk nadat het te-r zijner kennisse is gekomen, 
den landdrost van het district of resident vrederechter van 
het dorp rapport doen, die, na gedaan geneeskundig onder
zoek en bekomen rapport, zonder eenig verzuim zal handelen 
als in artikel 4 bepaald. 

6.-Eenig geneesheer eenig patient behandelende en be- G.eneesheerenken· . . . .. . n1s te geven van 
VIndende dat zoodanig persoon IS ludende aan kinderpokken, patie~ten 1\iuende 

l d d d l .. k d b d d · aank1nderpokken. za aarvan a e lJ en naast estaan en van en patient, 
indien die er zijn, en den landdrost of resident vrederechter 
van het dorp, of veldcornet der wijk (indien de zieke op het 
platteland woont) kennis geven. 

7.-Eenig inwoner van dezen Staat in wiens huis hut Geele vla~ ten ' teeken van kinder-
of kraal de kinderpokken mochten uitbreken of heerschen, pokken. Verkeer 

l k d h · d met lijdenclen ver-za ten tee en aarvan en tot waarsc uwing voor an eren, boclen. 
een geele vlag, zooveel mogelijk van alle kanten zichtbaar, 
op of nabij zijne waning of kraal plaatsen, en tevens zorg 
dragen 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 Verpleging van 
zij door de ziekte worden aangetast, en, indien zij op de lijdencle reizigers. 
aangekomene plaats geene huisvesting kunnen bekomen, zal 
de eigenaar of bewoner derzel ve van de ziekte on verwijld 
kennis geven aan den eersten veldcornet, assistent-veldcornet, 
of vrederechter, die verplicht is eene verblijfplaats voor den 
zieke aan te wijzen, en bij onvermogen van dezen in zijne 
verpleging voor rekening van het gouvernement te voorzien. 

9.-Zoodra de ziekte zich op eenige plaats vertoont, ~ennisgevingyan 
h .. h · n1tbreken cler ziek-

etzu onder de blanken of gekleurden aldaar woonac tig, te op plaatsen. 
zal de eigenaar of bewoner der plaats verplicht zijn onmidde-
lijk kennis te geven aan den eersten veldcornet, assistent-
veldcornet of vrederechter, die dadelijk het in zijne wijk zal 
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bekend maken, en aan den landdrost van het district rap
porteeren. 

Voorzienin.gwa~r 10.-In gevallen waar het gansche huisgezin aan de 
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geheel hmsgez1n . .. d · h 1 k k " 1 lijdende is. z1ekte I:uden e 1s, en geene u p an ~r:ugen, za de veld-
cornet of assistent veldcornet of naast aanwonende vrede
rechter het recht hebben een of meer personen te benoemen 
die van te voren de kinderpokken gehad hebben of met goed 
gevolg zijn ingeent, om zulk huisgezin te assisteeren, waar
voor door het gouvernement op de noodige verklaring van 
den veldcornet of assistent veldcornet of naast aanwonenden 
vrederechter, betaling zal worden verstrekt, indien geeischt. 

Veldcornetterap- 11.-De veldcornet zal geregeld om de veertien daaen porteeren over de · . . .. .. b 
ziekte. van den staat en den voortgang der z1ekte 1n z:une WlJk aan 

, den landdrost van het district verslag doen. 
Hulpverleehing 12 -In geval van onvermogen van eeniaen persoon of aan onvermogen- ' 5 

den. kleurling aan de ziekte lijdende, zal de te verleenen hulp 
van genees- en levensmiddelen door het gouvernement worden 
vergoed, mits onder beeedigde verklaring dat de hulpmid
delen geleverd zijn en de zieke zelf onvermogend was. 

hu~~:~gi~~rb;:n:r: 13.-De kleederen en het beddegoed, hetzij door blank en 
den va1~k~~ederen, of kleurlingen gedurende de ziekte gebruikt, moeten behoor-
enz. vanllJdenden.l"k b d d d a· d b h l"k d ' :u ~ ver ran wor en, on er vergoe 1ng er e oor :u ~ oor 

onpartijdigen getaxeerde waarde door het gouvernement, en 
het huis waar de ziekte geregeerd heeft moet worden ge
reinigd op kosten van het gezondheids-comite. 

Verkeerverboden 14.-De veldcornetten zullen toezien en zorg dragen dat met besmette . 
plaatsen, enz.. er geen gemeenschap of verkeer plaats v1ndt tusschen de 

bewoners van besmette plaatsen of kaffer-kralen en anderen, 
tot tijd en wijlen de veldcornet der wijk daaromtrent de 
noodige maatregelen heeft genomen, die hij verplicht is zon
der eenig verzuim te nemen en in werking te brengen. 

~traf bij overtre- 15.-Eenige overtreding van eenige bepaling van clit 
dtngen. hoofdstuk of van eenige der bepalingen der in dit hoofdstuk 

vermelde regulatien (behalve die vermeld in afdeeling rv) 
waarvoor geene bepaalde boete of straf is vastgesteld, zullen 
worden gestraft met eene boete van tien pond sterling niet te ho
ven gaande, of bij ge breke van betaling gevangenisstraf geene 
drie maanden te boven gaande . 

. Turisdictie der 16 D h l dd t ( d' stiad Gerechtshoven. .- e oven van an ros en waar 1e geve 0 

mogen zijn) van assistent landdrost hebben jurisdictie in eenige 
vervolging voor de overtreding der bepalingen van dit hoofd
stuk of eenige proclamatie, order of regulatie (behalve die 
vermeld in afdeeling rv) gemaakt en vastgesteld onder dit 
hoofdstuk, welke overtredingen door den publieken aan-

v t klager van het gouvernement zullen moeten vervolgd worden. 
gel~~z~;~~:ferire~ 17.-De voorzitter van eenigen stadsraad of eenige muni
dorpen. cipaliteit of eenig dorpsbestuur daartoe schriftelijk verzocht 

zijnde door minstens tien inwoners binnen zulke stad of muni
cinaliteit of dorp, zal verplicht zijn eene bijeenkomst van in-
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won~rs der stad of municipaliteit of dorp opteroepen en te 
bepalen, en zulke oproeping zal . geschieden door publica tie 
minstens zeven dagen te voren 1n de Gouve1•nement-Courant 
of plaatselijke couranten, zoo die er zijn, en aanplakking van 
kennisgeving op een of meerdere openbare plaatsen in de stad 
of municipaliteit of dorp. Op zoodanige bijeenkomst zal wor
den besloten bij meerderheid der stemmen van de aanwezige 
inwoners of voorzorgsmaatregelen zullen worden genomen, en 
daartoe besloten zijnde zullen bij 1neerderheid dier stemmen 
regulatien voor dat doel worden vastgesteld, welke regulaties, 
na door den Staatspresident te zijn bekrachtigd, in de Gou
vernernents-Courant of plaatselijke couranten, zoo die er · zijn, 
znllen worden gepubliceerd, en onmiddelijk daarna kracht van 
wet znllen he b ben voor en binnen de limieten van zulke stad 
of zulk dorp en daarbij behoorende stads- of municipale of dorps
gronden. Zulke regulatien zullen van kracht blijven totdat zij 
door den Staatspresident bij proclamatie buiten werking 
zullen zijn gesteld. 

18.-De in het voorgaand artikel vermelde regulatien rnhoud van regu-
zullen mogen inhouden :- latien daartoe. 

Bepalingen en beperkingen mntrent het publieke verkeer 
met en binnen zulke stad of znlk dorp ; 

Nemen en toepassen van ontsmettingsmaatregelen op per
sonen en goederen zulke stad of dorp binnenkomende 
of verlatende; 

Afwlizing en beperking van verkeer tusschen kleur
lingen kmnende van buiten en wonende of ver blijf
houdende in zulke stad of dorp ; 

Machtiging tot aanstelling van personen belast met de 
uitvoering der bepalingen der regulatien; 

1\'Iachtiging tot nemen van maatregelen voor den alge
meenen reinigheidstoestand der stad of van het dorp, 
~m daartoe inspecteeren van woningen en grond der 
n1woners; 

l\fachtiging tot oprichting van ontsmettingshuizen, hospi-
talen en afzonderingsgebouwen; · 

Machtiging tot afzondering van door de ziekte besmette 
of daarvan verdachte person en; 

Bepalingen omtrent den tijd, de plaats en de wijze van 
begrafenis van aan de ziekte ovorledene personen; 

Strafbepalingen omtrent overtredingen van de bepalingen 
der regulatien; 

En zulke andere maatregelen als voor het doel mogen 
worden beschouwd te zijn vereischt en noodig. 

19 -Op de in artikel 17 vermelde biieenkomst zullen de Kiezing vancoiD;i-
• • tJ • te van gezondhe1d 
1nwoners, bij meerderheid der stemmen der aanwez1gen, een op steden en dor-

comite van gezondheid kiezen, dat, gedurende den tijd dat pen. 

de regulatien in dat artikel vermeld zullen van kracht zijn, 
belast zal zijn met de uitvoering dier regulatien en alles daar-

. I-
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aan verbonden. De voorzitter van .eenige stadsraad of m~ni
cipaliteit zal, ex-officio, lid zijn van dat comite. Het gekozen 
comite zal door den Staatspresident in die betrekking worden 
aangesteld, en de aanstelling in de Gouvernements-Cou1·ant 
worden gepubliceerd. 

Cdomi.tde. val?:kge- 20.-De landdrost van eenig district, wanneer daartoe 
ZOU he1 lll WlJ en. l · "k l 17 a· h fd verzocht as aangegeven 1n art1 e van 1t oo stuk door 

de inwoners van eenige wijk in zulk district, zal handelen 
als in dat artikel bepaald, met dien verstande dat de bijeen
komst zal worden gehouden op eene plaats in de wijk ge
legen, en de inwoners van zulke wijk zijn gerechtigd te handelen, 
regulatien te vervaardigen en co mite te kiezen op dezelf de 
wijze en van den inhoud als vermeld in artikels 17 en 19 
van dit hoofdstuk. 

Bel~sting ter uit- 21.-Het comite van gezondheid, gekozen en aangesteld 
voer1ng van maat- .k l 19 . d f d . . r!'lgelen op vastvolgens art1 e voor een1ge sta o orp IS gerechtlgd voor 
elgendom. het doel, en de uitvoering, en tot het goedmaken der kosten 

benoodigd voor de uitvoering der regulatien in artikel 18 
van dit hoofdstuk vermeld, eene speciale belasting te heffen 
van een penny per pond niet te boven gaande, op alle vaste 
eigendommen binnen de stads-, municipale, of dorpsgronden 
gelegen, en dezelve te innen op dezelfde wijze als bepaald 
voor de inning van stedelijke en municipale belastingen op 
vaste eigendommen in hoofdstuk LXXXIV (Over het bestuur 
van steden en dorpen.) 

Op bedrag van 22 H t "t' dh ·a k t ld huurpenningen. .- e com1 e van gezon e1 ge ozen en aanges e 
volgens artikels 19 en 20 van dit hoofdstuk voor eenige stad 
of dorp is gerechtigd voor het doel en de uitvoering en tot 
goedmaking der kosten benoodigd voor de uitvoering der re
gulatien vermeld in artikel 18 van dit hoofdstuk eene speciale 
belasting te heffen niet te boven gaande zespence per pond 
en gerekend op het bedrag der jaarlijksche huurpenningen 
door huurders van vaste eigendommen binnen de stads-, muni
cipale 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 be-· 
paald of te worden bepaald. 

Hoofdbelasting. Het comite van gezondheid zal vercler gerechtigd z~jn 
voor deze doeleinden van kleurlingen van achttien tot zestig 
jaren oud, binnen de municipale of dorpsgronden wonencle, 
eene hoofdbelasting te heffen van geene tien shillings te 
boven gaande. Zullende dezelfcle belasting ook vorcler baar zijn 
van blanke inwoners die niet huurders of eigenaars van vast-

B l t. . .. k goed zijn. e as 1ng 1n WIJ en H . , . . . 
23.- et com1te overeenkomstlg artlkel 19 en 20 van d1t 

hoofclstuk gekozen voor eenige wijk, zal gemachtigd zijn tot 
h.et heffen eener hoofdbelasting van tien shillings te worden 
betaald door elk en blank en of gekleurden mannebjken in woner 
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dier wijk onder dan achttien jaar, en zulke belasting zal uit
sluitend worden besteed voor het doel en de uitvoering en tot 
goedrr:aking der kosten van uitvoe~~ng ~.er :e.gulatien vermeld 
in art1kel 18, en zal verhaalbaar ZlJn blJ mvwl proces, op de 
wijze bepaalcl bij ·de zesde regula tie be vat in de schedule ge
voegcl bij hoofclstuk IV (De wet betrekkelijk de lagere gerechts
hoven.) 

24.-0p een door minstens tien belasting-betaald-hebbende Bijeenkomst tot 

blanke inwoners van eenig dorp of wijk geteekencl verzoek- kiez~ng van nieuw 

schrift gericht aan den landdrost van het district, zal de land- comite. 

clrost eene bijeenkomst bepalen, die minstens veertien dagen 
te voren in de Gouve1'nements-Courant zal worden gepubliceerd, 
en overigens in zulk dorp of w~k worden bekend gemaakt. 

Op zulke bijeenkomst zal door de meerderheid van stem
mender tegenwoordig zijnde belasting-betaald-hebbende blanke 
inwoner::; kunnen besloten worden dat het bedoelde comite 
van gezondheid zal aftreden, en een nieuw comite zal alsdan 
dadelijk door de aanwezigen gekozen worden. 

25.-Het Gouvernement zal voor de doeleinclen vermeld ·BijdragevanGou

in artikel 18 van dit hoofdstuk bijdragen, en aan het comite vernement. 

van gezondheid van eenige stad, dorp of wijk uitbetalen een 
gelijk bedrag · als door de inwoners van zulke stacl, dorp of 
wijk, door belasting en vrijwillige bijdragen zal zijn opge-
bracht. 

AFDEELING II.-INENTING. 

26.-In dit gedeelte der wet zullen de volgende woorden Uitleg van woor

en uitdrukkingen de respectieve meeningen hebben die claar- den. 

aan hierin nader gehecht zijn, dat is te zeggen :-
Het woord "ouder" zal insluiten de vader en moeder van 

een echt kind, en de moeder van een onecht kind; 
De worden . "practiseerend geneesheer" zullen meenen 

eenen practiseerende geneesheer die gemachtigd is in 
dezen Staat te practiseeren, onder eenige wet nu of 
later van kracht in dezen Staat; 

De benaming "pokstof" zal beteekenen pokstof genomen 
van eene vaars of van eene volgroeide koe-pok op 
den dag nadat de inenting eene week oud is, en voor 
er eenige "areola" gevormd is, het voorwerp waarvan 
die pokstof genomen wordt zijnde een gezonde zui
geling of kind dat niet te voren ingeent was, of eene 
gezonde jonge vaars. 

27.-De gouvernements-secretaris zal altoos op die plaatsen Aanschaffing van 

die de Staatspresident zal bepalen, een voorraad gezonde pok- ;~of~raad van pok

stof laten houden, ten einde districts-geneesheeren en practi-
seerende geneesheeren met zooveel van de pokstof zonder be-
taling te voorzien als zij billijkerwijze noodig he b ben. De 
kosten voor het verschaffen, aanhouden en voorzien van die 
pokstof zullen worden bestreden uit gelden die de volksraad 
voor cloeleinden dezer wet zal toekennen. 
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Regula ties over 28.-De Staatspresident nlag regulatien uitvaardigen voor 
g_~atis inenten. en het OTatis inenten Of Weder inenten door distriets-genees-tlJden e11 plaatsen b .. . 
daarvoor. heeren of personen opzettellJk als 1nenters aangesteld, en 

voor het bepalen van plaatsen waar de inenting moet worden 
uitgevoerd, en ook, om van tijd tot tijd kennis te geven van 
de dagen en uren waarop de distriets-geneesheer, of ander 
aangestelde inenter, op die plaats tegenwoordig zal zijn om 
diegenen die nog niet 1net goed gevolg ingeent zijn en die 
daar mogen versehijnen, in te enten. 

District·s-genees- 2D.-W anneer iemand, ouder ,dan veertien jaren, door 
h_ee_r kan den gra- een distriets-geneesheer of imnand door den Staatspresident t1s 1ngeente gelas-
ten .. wecler te ~·er:: daartoe aangesteld, ingeent of weder ingeent is, zonder dat 
schiJnen. Straf biJ . d h f' b ld 1 d d" · } ongehoorzaam- zoo 1e1nan er voor ee t · etaa , za e 1stnds-genees 1eer 
heid. of inenter zoo iemand n1ogen gelasten op dezelfcle plaats en 

op denzelfden dag in de volgende week te versehijnen, ten 
einde zoo iemand onderzoeht kan worden en men het gevolg 
der opera tie kan te weten komen; en de districts-geneesheer 
of inenter zal, indien noodig, den persoon die ingeent of 
weder ingeent is en die daar versehijnt een eertifieaat geven 
aangaande het gevolg der operatie. Indien iemand zal -vvei
geren te versehijnen of de distriets-geneesheer of inenter niet 
zal toelaten het gevolg der operatie te onderzoeken, zal 
hij onder hevig zijn aan eene boete niet te boven gaande tien 
shillings. 

Inenting gratis 30.-De ouders van elk kind in dezen Staat geboren na 
en niet verplich- den eersten dag van J anuari een duizend aeht honderd vier-tend. Onclerzoek . . · 
~aar. gevolg van en-taehhg, kunnen b1nnen twaalf maanden na de geboorte 
Inentnlo- d k' d f · d' d d d . k f . l . 1 ,.,. van at ~1n , o 111 1en wegens en oo , z1e ~te, a wez1g 1e1CL, 

of onbekwaamheid van den ouder, of andere oorzaak, iemand 
de verzorging van dat kind zal hebben, kan zoo iemand, 
twaalf maanden na de zorg van het kind op zich te he b ben 
genomen, dat kind door een practiseerend geneesheer laten 
inenten. Zoo dikmaals eenig zoodanig kind naar eenen 
distriets-geneesheer of persoon opzettelijk door den Staats
president als inenter aangesteld zal genomen zijn, zal die 
districts-geneesheer of inenter onder de regulatien door den 
Staatspresident gemaakt, dat kind zonder betaling inenten. 

Niettegenstaande het in dit artikel. bepaalde, zal het aan 
elk ouder vrijstaan om zijn kind of zijne kinderen te laten 
inenten of niet, en mocht hij verkiezen die inenting te laten 
doen, zal hij zulks kunnen laten gesehieden door wie hij mag 
verkiezen, of die inenting zelve doen. 

Omlerzoek naar 31.-In ieder geval waar een kind door een distriets-
fi~;;.lg van inen- geneesheer of inenter door den Staatspresident .aangesteld, 

zonder betaling zal ingeent zijn, zal de ouder of persoon die 
de verzorging van het kind heeft, naar het geval mocht zijn, 
dat kind laten nemen op denzelfden dag in de volgende 
week naar den districts-geneesheer of inenter door wien de· 
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operatie werd gedaan, zoo dat 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 do en; en mocht de opera tie eene mislukking 
geweest zijn, zal die onder of andere persoon, indien de 
districts-geneesheer of inenter znlks gelast, het kind dadelijk 
weer laten onderzoeken zoo als bij de vorige gelegenheid. 

32.-Indien een districts-geneesheer, of inenter daartoe Certificaat van 

opzettelijk aangesteld, of practiseerend geneesheer van oordeel ni e t. vat?aarheid 

l .. d · k' d d J • l aan 1nentn1g. za ZIJn, at een1g 1n at nne rna en zonder de gewenschte 
uitwerking door hem ingeent was niet voor inenting vatbaar 
is, of dat het kind dat tot hem gebra9ht wordt om te worden 
ingeent de kinderpokken heeft gehad, zal hij den onder van 
het kind een certificaat in dier voege geven; en die onder 
of ander persoon zal alsdan niet 1neer noodig hebben dat 
kind te laten inenten. 

33.-Ieder onder of persoon met de zorg van een kind Boete wanneer 

be last minder dan veertien jaren ond, die verznimen zal het 
1
°'!-dder . itnlg e etn t e 

k . d 1 · · • l l J nn n1e aa on-1n na Cte 1nent1ng grabs te aten onderzoeken vo gens Cte derzoeken, enz. 

bepalingen van artikel 31, of die weigeren zal den districts-
geneesheer of inenter opzettelijk daartoe aangesteld, toe te 
laten een redelijke hoeveelheicl pokstof te houden of te halen 
nit den ann van eenig zoodanig kind dat volgens de bepa-
lingen van dit gedeelte der wet gratis is ingeent, en in geen 
geval een billijke verschooning voor dat verzuim zal knnnen 
inbrengen, zal, schnldig bevonden zijnde, aan eene boete-
betaling onderhevig zijn niet te boven gaande twee pond. 

34.-Ieder kind dat tot eenige school toegelaten is ot rnentin~ van 

onderhonden of onderstennd wordt door eenige toekenning schoolkinderen. 

nit een pnbliek fonds, zal worden ingeent door den districts-
geneesheer of enter opzettelijk als voorgezegd daartoe aan-
gesteld, tenzij dat kind te voren ingeent zal zijn. 

35.-De Staatspresident zal de inenting der inwoners van Inenting van in

gevangenissen, bandietenstations, gekkenhnizen, verbeterhui- ;e~ti~~:~,a1~!1~~:~= 
zen, hospitalen, en andere plaatsen waar de armen of kranken huizen, enz. 

outvangen worden, mogen gelasten ten tijde hnnner aankomst 
of daarna, en zal eenen onderdom 1nogen verklaren waarna 
inenting onder dit artikel niet verplichtend zal zijn. 

36.-Elk practiseerend geneesheer of door den Staats- Registers van 

president aangestelde inenter zal verplicht zijn een behoor- inenting. 

lijk register te honden van al de personen door hem ingeent 
en gratis certificaten van inenting af te geven. 

37.-Indien het blijken mocht aan den Staatspresident Bepaling van be-

d t h l"k .. 1 d b £ · d d graafplaatsen in . a . et gevaar lJ ZlJn za at egra en1ssen van e oor zekere geva1len. 

besmettelijke ziekte overledenen op .de thans bestaande be
graafplaatsen zullen plaats vinden, zal de Staatspresident, 
door eene kennisgeving in de Gouve1·nements-Cou1·ant te worden 
gepubliceerd, mogen gelasten waar de begrafenissen znllen 
plaats vinden. 
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~oete op bbeg~,afe- 38.-Indien iemand na den tijd van zulke kennisgeving 
n1s op ver ouene · l' d '--' 
plaatsen. door den Staatspres1dent, een whaam, at aan eene bes-

mettelijke ziekte overleden is in eenig kerkhof of begraaf
plaats of binnen de grenzen door die order of kennisgeving 
verboden, zal begraven of zulks toelaten, zal hij zich schuldig 
maken aan een boete niet te boven gaande twintig pond ster
ling, of bij wan betaling eene gevangenisstraf geen drie 
maanden te boven gaande. 

AFDEELING !!I.-SYPHILIS. 

Plicht van zekere 39.-W anneer het tot kennis van eenen veldcornet, 
~i:~~~e~ante~\e~1~: assistentveldcornet, vrederechter, dienstheer, bewoner, huurder 
lingen ver.J?-oed be- of eigenaar eener plaats, ge bracht wordt, of wanneer er ge-
smet te z:gn. k' b d · kl · gronde redenen van verden ~1ng estaan, at een1ge ~ eurhng 

in hun district als anderszins met syphilis besmet is, zullen 
zij verplicht zijn, onder straffe hierna te worden vermeld, 
zoodanigen kleurling met een pas en met eene opgave der 
bezittingen van zulken kleurling te zenden naar den districts
geneesheer ter inspectie. 

Plichten van dis- 40.-De districts-geneesheer zal zulken kleurling onder-
tricts-geneesheer k . d' b b d . k a· b h 
ten opzichte van zoe ~en, en 1n len. esmet evon en, 1n genees ~un 1ge e an-
zulke kleurlingen deling nemen, des noods zoodanigen persoon met instructien 

omtrent afzondering en terugkeering aan zijn dienstheer of 
bewoner der plaats terugzenden, en voorts zoodanige be~elen 
geven en maatregelen treffen als hij onder de omstandigheden 
zal noodig vinden, zullende echter de landdrost aangaande 
zulke maatregelen en bevelen finaal beslissen, indien men 
zich daarover bij h8m bezwaart. 

Goneesl>~mdigl:l be· 41 -Ieder kleurling zal gerechtigd ziin zich op ziin eiO'en 
handellng van • . tJ • • • tJ b 
kleurlingen. kosten geneeskund1g te laten behandelen, m1ts, 1nd1en gera p-

porteerd zijnde, hij een schriftelijk bewijs van den veldcornet 
. daarvan overlegt. 

Phchten van zeke- 42 -Aangaande blanken ziin bovengenoemde ambtenaren 
re personen ten · . tJ .. • .. .. 

opzichte van blan- en elk burger verphcht, zoodra ZlJ kenn1s krugen of redeluke 
ken vermoed be- · · h bb d · bl k b · t smet tezijn. susp101e e en, at een1g an~ persoon esmet 1s me 

syphilis en zich niet aan geneeskundige behandeling wil 
onderwerpen, dadelijk rapport te do en a an den districts
geneesheer. 

A~.tikel40toepas- 43.-Artikel 40 zal eveneens toegepast worden op blanke sel:gk op blanken. 
personen, tenzij zij bewijzen dat zij onder geneeskundige be-
handeling zijn van een geadmitteerd geneesheer. 

Verdel:e P.lichten 44 -De districts-geneesheer waakt over de behandeling. van d1stncts-ge- · ' 
neesheer. verpleging, en indien noodig, voor de behoorlijke afzondering 

van znlke met de ziekte besmette personen, en indien zulke 
verpleging en afzondering van gouvernementswege moet plaats. 
vinden, geeft hij den landdrost dadelijk kennis, ten einde het 

. noodige te bewerkstelligen. 
ge!:~~~~elmg tot 45.-'-Niemand zal zich aan de geneeskundige behandeling 

mogen onttrekken alvorens hij genezen is, zullende de genees-
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heer verplicht zijn aan elken genezen persoon een certifieaat 
ter hand te stellen, dat hij onder zijne behandeling wegens 
syphilis geweest en genezen is. 

46.-Van zoodanige personen als daartoe de middelen B~taling van ~n 
I d d

. . h . .. d ktanef voor dis-
bezitten za e 1stncts-genees eer voor medwunen, on erzoe tricts-geneesheer. 
en behandeling (hetzij vrijwillige of ged wongene) hetaling 
mogen eischen en ontvangen volgens tarief; voor de behan-
deling van on vermogenden geniet de districts-geneesheer van 
het gouvernement een jaarlijksch salaris, volgens overeen-
komst met het gouvernement, niet te hoven gaande twintig 
pond sterling. 

47.-De kosten van onderhoud, verpleging en afzondering Kosten van onder-. . . b houd, enz., hoe ge-
van een1gen met syph1hs esmet persoon worden door hem vorderd. 
zelven hetaald, met dien verstande, dat indien het gouverne-
ment zoodanige kosten in eenig geval mocht voorschieten, 
dezelve van hem gevorderd zullen worden, en hij weigering 
van restitutie, op hem hij civiel proces zullen worden verhaald. 

48.-Indien eenig persoon, die voor syphilis door den Ondercontract 
districts-geneesheer hehandeld is, overeenkomstig artikels 40, ~;a:!~n ;:!!tir~ 
45 en 47 onvermogend of onmachtig is de kosten van ver- zijnde kosten te 

. ' f d . d d' . h f h betalen. pleg1ng en a zon enng aan en 1stncts-genees eer o et . 
gouvernement te voldoen, zal de landdrost, overeenkomstig 
hoofdstuk CXXXIII, afdeeling n, hem of haar voor het ver
schuldigd hedrag onder contract plaatsen hij een dienstheer, 
die gewillig zal zijn het verschuldigde voor te schieten of 
zich daarvoor verantwoordelijk zal stellen. 

49.-Geen dienstheer of bewoner eener plaats zal gerech- Vertrek van be-
. d .. · d · k h .. 1 smette pe·rsoon t1g zun een1g persoon, met 8 Zle te esmet, van zune p aats niet veroorloofd 

te laten trekken, voordat zulk persoon een certificaat van een v66r genezing. 
geadmitteerd geneesheer zal he h ben hekomen, dat hij van de 
ziekte hersteld is. · 

50.-Eenig persoon eenige der hepalingen dezer afdeeling ~traf bij overtre
overtredende, hetzij die de hem opgelegd~ plichten niet ver- dmg. 
vult, hetzij hij die zich tegen onderzoek of hehandeling of 
tegen eenige der hevelen van den geneesheer verzet of die 
niet nakomt, hetzij hij die zich aan de geneeskundige hehan-
deling onttrekt als anderszins, zal onderhevig zijn voor iedere 
overtreding of aan eene enkele hoete geene vijftien pond ster-
ling te boven gaande, verhaalhaar bij lasthrief op zijne goederen, 
of aan eene hoete geene vijftien pond sterling te hoven gaande 
of, in gehreke van hetaling, gevangenisstraf geene drie maanden 
te hoven gaande. 

51.-Indien eenig persoon, overenkomstig artikel 50 dezer Straf va?l gevan-
t d ld . h d' h ft h t ld d genzettingwan-we veroor ee lS tot oete en 1e ee e aa , en aarna neer toepasselijk. 

hardnekkig hlijft weigeren aan de hepalingen dezer wet te 
voldoen, zal hij veroordeeld worden tot gevangenisstraf voor 
een tijd niet te hoven gaande zes maanden, en gedurende het 
ondergaan dezer straf onder geneeskundige hehandeling worden 
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gesteld, e~. daaronder gehouden worden tot hij geheel zal 
genezen zun. -

Jurisdictie der 52.-Aan de hoven der verschillende landdrosten in de 
Gerech tshoven . . d · 1 · · d' · c1 c1 
van Landdrostcm. d1stncten, wor t spema e JUrlS wt1e gegeven on er e voor-

zieningen dezer afdeeling. 

AFDEELING IV .-MELAATSCHHEID, · 

Kennisgeving 53.-Zoodra in eenig district of wijk het ter kennisse 
door beambten a an · · h f · 1 del ld 
autoriteiten van van den d1strwtsgenees eer o een1gen an rost, ve cornet 
t~a~:~hhaei~ me- of vrederechter komt dat eenig persoon in zijn district of 

wijk aan melaatschheid lijdende is, zal de districts-geneesheer 
of landdrost aan den gouvernements-secretaris, de veldcornet 
of vrederechter aan den landdrost van het district, daarvan 
kennis geven. De Gouvernements-secretaris zal dan onmid
lijk den Staatspresident zulke kennisgeving voorleggen. 

yerwijdering van 54.-0p ontvangst van zulke kennisgeving zal de Staats-
hJder,, op genees- president zulk persoon .op kosten van het gonvernmnent doen kund1g rapport. 

onderzoeken door twee geneesheere:ri door den Staatspresident 
te worden benoemd, bij welk onderzoek de districts-geneesheer, 
zoo ver mogelijk, zal tegenwoordig zijn; het resultaat van 
hun onderzoek dat de persoon aan besmettelijke melaatschheid 
lijdende is zal aan den Staatspresident worden gerapporteerd; 
zulk rapport te worden overgelegd aan het Hoog Gerechtshof 
of een der rechters daarvan, dat, of die, daarop een lastbrief 
tot verwijdering zal kunnen verleenen, naar zoodanige plaats 
in of buiten dezen Staat als de Staatspresident zal bepalen, 
zullende zoodanige last brief ter verdere uitvoering a an den 
Staatspresident worden toegezonden. 

Terugvoer :yan 55.-Indien eenig persoon die nit kracht van den last-
herstelden llJden b . f · h · 'k 1 b d 1·· • c1 S · "d d ofvanniet-lijdende ne , 1n et vong art1 e e oe d, lUt en taat 1s verWIJ er , 

volgens verklaring van de geneeskundigen met zijne verple
ging belast, hersteld is van besmettelijke melaatschheid, of 
verklaard wordt niet te zijn lijdende aan besmettelijke me
laatschheid, zal de Staatspresident het recht hebben zulke 
personen op kosten van het Gouvernement. te doen terug
voeren, zullende in zoodanig geval de lastbrief op applicatie 
van den staatsprocureur door het Hoog Gerechtshof of een 
der rechters daarvan worden vernietigd. 

· Regulaties.-On- 56.-De Staatspresident zal regulatien kunnen maken, 
derzoek omtrent 
lijders bnitens- ten einde de bepalingen van deze afdeeling van dit hoofd-
lands verpleegd. stuk ten uitvoer te brengen en dezelve tot algemeen naricht 

doen publiceeren, en is bovendien gemachtigd om van tijd 
tot tijd een bevoegd persoon af te vaardigen om naar den 
toestand van buitenslands verpleegde melaatschen een onder
zoek in te stellen en daarover te rapporteeren. 

Kosten van pro- 57 -Al de proceduces voor het Hoog Gerechtshof of een cedures. • . 
der rechters daarvan, overeenkomstig deze afdeeling van d1t 
hoofdstuk te doen, geschieden van staatswege op kosten van 
het gouvernement, door den staatsprocureur. 
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HOOFDSTUK XCVI. 

OVER DE ADMISSIE VAN APOTHEKERS. 
1.-Eenig persoon die niet minder dan vier jaren onder Wiekangeadmit
'f l"k t t · d · b'' · teerd worden als schn te lJ con rae geapprent10eer . lS geweest lJ een1gen apotheker, enz. 

geadmitteerden geneesheer, apotheker, chemist of drogist, en 
den ouderdom van een-en-twintig jaar heeft bereikt, zal 
door den Staatspresident kunnen geadmitteerd worden om 
als chemist, apotheker of drogist in dezen Staat te practizeeren, 
mits hij overlegge een certificaat van een door den Staats-
president aan te stellen deskundige commissie, bestaande uit 
drie leden, dat hij een examen voor zoodanige commissie heeft 
afgelegd, en dat die commissie zijn admissie aanbeveelt. 

2.-De acte van leerlingschap in het voorafgaand artikel Registratie van 
ld f 'fi d k · 1 1 b' acte van leerling-verme , o eene gecertl ceer e. op1e c aarvan, za 1nnen schap. 

eene maand na het passeeren er van ten kantore van den 
registrateur van acten behoorlijk volgens wet verzegeld ge-
deponeerd en geregistreerd worden. 

3.-Voor zoodanig exam en moet elk candidaat vooraf bij De11ositum en be-
l . · · d d d · d 1· drag van zegels op c 1e commlSSle eponeeren e som van ne pon ster 1ng, en acte van admissie. 
zal elke admissie met zegels ter waarde van drie pond ster-
ling belegd worden. 

4.-Eenig persoon, die alreeds in het buitenland als apo- Bepalingen. over 
th k h . f d . . d . d fa· . personen buiten's e er, c em1st o rog1st IS gea m1tteer geweest, o 1e een1g lands geadmit-
examen als zoodanig op eene buitenlandsche universiteit ofteerd. 
andere wettige inrichting heeft afgelegd, en die in dezen 
Staat wenscht geadmitteerd te worden, zal zich eveneens aan 
de in artikel 1 genoemde commissie moeten wenden, dB 
zijne getuigschriften zal onderzoeken, hem, indien noodig, een 
examen doen ondergaan en, naar het geval mocht zijn, hem 
het in artikel 1 bedoelde certificaat al dan niet ter hand 
stellen. 

5.-De bepalingen van artikels 2 en 3 zullen ook op Artikels 2 en.~ op 
· h h' f d t'k 1 ld t hen toepassehJk. personen 1n et 1er voora gaan ar 1 e geme van oe-

passing zijn. 
6.-Niets in dit hoofdstuk vervat zal beletten dat gead- Geneesheeren 

mitteerde geneesheeren hunne eigene apotheken houden, mits kunnenapotheken 
b l . . ll d houden. 

etalende de bij het tarief vastgestelde 10entw, zu en e zoo-
danige geneesheer, of zelve die apotheek bedienen of die doen 
bedienen door zoodanig geadmitteerd apotheker, chemist o± 
drogist als in dit hoofdstuk bedoeld. 

7 .-Zulke geadmitteerde geneesheeren en de person en Geneesheeren en 
l 'k 1 4 d · d · 11 tt' l''k h t apothekersmoeten vo gens art! e s 1 en gea m1tteer , zu en we 1g lJ e Iicentie uitnemen 

beroep van a potheker, chemist of drogist kunnen uitoefenen, voor apotheken. 
na de bij de wet bepaalde licentie te he b ben uitgenomen. 

8.-Eenig persoon' die volgens de bepalingen van dit St::af voor over
hoofdstuk geadmitteerd mocht worden, eenige der bepalingen tredmgen. 
Van dit hoofdstuk overtredende, zal door het landdrosthot 
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bij overtuiging gestraft worden met eene boete niet te hoven 
gaande vijftig pond sterling, of in gebreke van betaling ge-
vangenisstraf niet te hoven gaande drie maanden. ' 

Bepalingen over 9.-De bepalingen van artikels 1 en 2 zijn niet van toe-
contracten van . 
leerlingschap he- pass1ng, zoo ver voorafgaande geschrevene contracten betreft 
staande op 13 Mei l l' · d 13 ·M · 1887 b"' · ' 1887. op eer 1ngen gea pprentweer voor e1 lJ een1gen 

geadmitteerden geneesheer, apotheker, chemist of drogist, mits. 
dat van zulk leerlingschap, binnen drie maanden na 13 Mei 
1887 acte in geschrift werd opgesteld, meldende onder ande
ren, het tijdperk waarvoor zulk leerling alreeds dienst heeft 
gedaan, welke acte dan als hierboven bepaald, bij den regis
trateur van acten gedeponeerd en geregistreerd is geworden. 

Wie kan geadmit
teerd worden. 

HOOFDSTUK XCVII. 

OVER GENEESKUNDIGEN. 
1.-Geene genees-, heel- of verloskundigen zullen van gou-

vernementswege worden toegelaten tenzij zij een diploma kun
nen vertoonen dat zij aan eene hoogeschool hun examen als 
zoodanig hebben afgelegd, of de bewijzen leveren dat zij in de 
Kolonie de Kaa p de Goede Hoop of in de Kolonie van Natal 
door het gouvernement toegelaten zijn als zoodanig te practi
seeren. 

Aanstelling van 2.-Districtsdoctoren kunnen worden aangesteld door den 
districts-doctoren. s 'd p a· . d . d .. l 
-Geen belooning taatspres1 ent. ersonen 1e n1et gea m1tteer ZIJn a s ge-
v 0 0 r ongeadmit- neeskundiD"en kunnen aileen chargeeren voor mediciinen door 
teerden van Gou- o . tJ ' 
vernementswege. hen geleverd ten dlenste van het gouvernement. 

Tarief ,voor ge- 3.-Het tarief voor geneeskundigen is overeenkomstig de 
neeskund10'en. h d l d b" d' h £d k "" sc e u e gevoeg lJ 1t oo stu . 

S CH.E D UL E. 
'rARIEF VOOR GENEES- EN HEELKUNDIGEN. 

(A). IN CRIMINEELE EN GOUVERNEMENTS-ZAKEN, ALSOOK TUSSCHEN 

DOCTORS EN HUNNE PATIENTEN. 

Genees- en heel- Voor het onderzoek van eenig persoon met certifi-
kundigen. caat 

, het ontleden van een lijk, met rapport 
W anneer het ontleden plaats vindt aan een be

dorven lijk 
V oor het ontleden van de stoffen der maag en 

darmen in verdachte gevallen van vergif, 
met rapport 

,, onderzoek van eenig corpus delicti, met rapport 
, iedere visite binnen stad of dorp ... 

" 
idem idem des nachts ... 

, het geven van deskundige getuigenis voor 
ieder gerechtshof, per uur ... 

£1 1 0 
3 10 0 

5 10 0 

10 0 0 
2 10 0 
0 5 0 
0 10 0 

0 5 0 
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Niet te boven gaande per dag 
Voor ee:n. reis elk te uur te paard 

, het bijwonen van executie 
, , , corporeele straffen, 1n ge-

vallen waar . de straf 39 slagen te boven 
gaat 

, operatien naar den aard derzelve van lOs. tot 
, eene gewone verlossing 

(B). IN CIVIELE RECHTERLIJKE ZAKEN. 

V oor het onderzoek van eenig persoon, met cer-
tificaat 

, iedere noodige visite ... 
, idem 's nachts 
, het uitreiken van eenig certificaat niet hier

boven inbegrepen ... 
, het geven van deskundige getuigenis voor 

eenig gerechtshof, per uur 
Niet te boven gaande, per dag 
V oor eene daartoe noodige reis, elk uur te paard 

HOOFDSTUK XCVIII. 

OVER DEN VRIJEN GELDHANDEL. 

547 

£1 1 0 
0 10 0 
2 2 0 

1 1 0 
15 0 0 

5 0 0 

2 2 0 
0 10 0 
1 0 0 

1 1 0 

0 10 0 
2 2 0 
0 10 0 

1.-De geldhandel zal vrij zijn, en ieder zal het recht Vrije geldhandel 

hebben voor zijn geld zoo veel percenten te bedingen als hij 
zal goedvinden. 

HOOFDSTUK XCIX. 

OVER RET WISSELRECHT. 

1.-W i...Llneer de betaaldag van eenen wisselbrief, schuld- Handelspapier be-

b .. . f f d h d l . · taling waarvan op eWIJS1 acceptat1e o promesse o an er an e spap1er op eenen Zon- of feestdag 
Zondag of op eenen openbaren feestdag invalt is dezelve invalt, wanneer 

' betaalbaar. 
den volgend-en dag betaalbaar. 

2.-De openbare feestdagen zijn nieuwjaarsdag, de drie- Openbare feest

en twintigste Februari, goede vrijdag, paaschmaandag, hemel- dagen. 

vaartsdag, kersdag, de verjaardag van den Staatspresident en 
alsmede zoodanige andere dagen als in het vervolg als open-
bare feestdagen zullen vastgesteld worden, 

3.-W anneer de betaling van eenen wisselbrief of ander Handelspapier, be-

h d l . · l b £ d d' d taling waarvan in· an e spap1er 1nva t op eenen open aren eest ag 1e oor valt op zondag ge· 
eenen Zondag gevolgd wordt is dezelve den volgenden Maan- volgd door feest· 

1 • • dag, of omgekeerd, 
dag, en wanneer de betaaldag 1nvalt op eenen Zondag d1e wanneer betaal-

door eenen openbaren feestdag gevolgd wordt, is dezelve den baar. 

volgenden Dinsdag bei;aalbaar. 
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Endossement in 4.-De wettige houder van eenen wisselbrief of ander 
blanco. handelspapier, betaalbaar aan order, kan den eigendom daar

van overdragen bij een endossement in blanco, door zijne bloote 
naamteekening op dezelve te stellen. 

-:wettelijk ra~ov;an 5.-Elke wisselbrief of ander handelspapier waarin de 
1 n teres t 1ndwn · · · d 1 ' 
niet bedongen. rato van 1nterest n1et lS bepaald, noch e p aats waar clezelve 

betaalbaar is, aangewezen, die niet op den vervaldag betaald 
zal worden, zal renten dragen tegen zes percent per jaar, 
gerekend van af den dag, wanneer dezelve door den houder 
of zijnen wettigen vertegenwoordiger ter betaling is aange
boden, aan dengene dien het geschrift aanwijst als den per
soon aan wien de betaling gevraagd moet worden, of aan 
zijne laatstbekende woonplaats binnen dezen Staat. 

Binnen welkent\jd 6.-Wisselbrieven promessen of ander handelspapier 
geprotesteerd ' 
moet worden. moeten worden geprotesteerd op den zesden dag na den ver-

valdag (of, indien die op een Zondag of openbaren feestdag 
valt, op den volgenden dag.) 

Kennisgevingvan 7.-Na het presenteeren tot betaling en gedaan protest 
protest. wegens non-betaling, zal de persoon zulk protest makende 

verplicht zijn binnen acht-en-veertig uren eene kennisgeving 
te bezorgen aan elk persoon wiens naam op zulke wissel, 
promesse of ander handelspapier voorkomt, in het dorp te 
worden overhandigd, maar indien buiten het dorp woonach
tig, door de post. 

pro~:;:~li~!~te~~:: .. 8.-0ok zal de persoon die het protest maakt verplicht 
ting daarvan. z:un de acte van protest, alsmede de uitvaardiging der kennis

geving te beeedigen, binnen acht-en-veertig uren na de pre
sentatie, en het origineel protest te hechten aan de pro
messe, wissel of geprotesteerd stuk, om te dienen tot bewijs 
in geval van dagvaarding. 

Door wier.. te ge- 9.-Zoodanige protesten kunnen geschieden door eenen schieden. 
openbaren notaris, procureur, of geadmitteerd agent of eenig 
onpartijdig persoon, mits zoodanig onpartijdig persoon niet in 
dienst zij van den houder van het te protesteeren stuk. 

t:s~~~:l~~.fcle pro- 10.-De volgende protestkosten worden toegelaten :-

(A). V oor opmaking van protest van elke prom esse, 
wissel of ander handelspa pier met tw~e 
namen ... £1 1 0 

(B). V oor opmaking van kennisgeving van elken naam 
op ~oodanige wissel, promesse of handels-

0 5 0 pap1er ' 
(c). V oor opmaking van beeedigde ver klaring 0 5 0 

wordende kopie protest niet vereischt. 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



IIOOFD. 0.] NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN. 549 

HOOFDSTUK 0. 

DE WET OVER BEPERKTE VERANTWOORDE
LIJKHEID VAN NAAMLOOZE VENNOOTSOHAPPEN. 

1.-De woorden "naamlooze vennootschap" in deze wet Betee!tenisderbe-. woord1ng '·naam• 
zullen beteekenen elke vennootschap waarvan het kap1taal ver-looze venno ot-
deeld is, of welke men overeengekomen is in aandeelen te ver- schap." 
deelen, en zoo, dat gezegde aandeelen getransporteerd kunnen 
worden zonder uitdrukkelijk verlof van al de- aandeelhouders, 
alsook elke vennootscha p welke, bij hare daarstelling of door 
latere toelating, uit 1neer dan vijf- en- twintig leden zal be-
staan. 

2.-Eenige aandeel-vennootschap kan een certificaat van Opwelkewijzebe· 
. . b l d l"kh 'd d . perkte veran t• reg1strat1e m_et eper de verantwoor e lJ ~ e1 van en reg1s- woordelijkheid 

t 1 St t k .. d d 1 door v en no o t • trateur van ac en van nezen aa ver ~rlJgen, oor aan e vo - schappen nog te 
g·ende voorwaarden te voldoen :- worden opgericht 

1 D 1 . f . . l d' ll . kan verkregen ( ). e Ct1recteuren, o prov1s10nee e uecteuren zu en, 111 worden. 
hunne applicatie bij den registrateur van acten om 
zoodanige registratie, vennelden dat zoodanige -ven
nootschap met beperkte verantwoordelijkheid zal 
worden opgericht; · 

(2). Het woord "beperkt" zal het laatste woord van den 
naam der vennootscha p zijn ; 

(3). De acte van oprichting zal eene verklaring inhouden, 
verm_eldende dat de vennootschap met beperkte ver
antwourdelijkheid is opgericht; 

(4). De acte van oprichting zal voltrokken worden door 
aandeel- houders, niet minder dat1 vijf-en-twintig in 
getal, aandeelhoudende gezamenlijk niet minder dan 
drie -vierde van het nominaal kapitaal der vennoot
schap, en er door ieder van zoodanige aandeelhouders 
voor rekening van zijne aandeelen niet minder dan 
tien pond sterling, per centum zal zijn betaald; 

(5). De betaling van voormeld per centum zal erkend 
zijn in, of geendosseerd zijn op, de acte van oprich
ting; en de daadzaak dat hetzelve bona fide aldns 
is betaald geworden, zal bevestigd worden door eene 
verklaring der directeuren of provisioneele directeuren 
of eenige twee hunner, afgelegd voor eenen vrede
rechter; en eene ware kopie van zoodanige acte van 
oprichting, en van de namen van alle personen die, 
ten tijde dat de applicatie gemaakt is om een certi
ficaat van registratie met beperkte verantwoordelijk
heid, aandeelen in de vennootschap zullen houden, 
te zamen met hunne woonplaatsen en het getal aan
deelen door ieder gehouden, bevestigd, als zijnde 
zoodanige ware kopie, door eene ver klaring der direc
teuren, of provisioneele directeuren, of eenige twee 
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hunner, afgelegd. voor eenen vrederechter, geplaatst 
worden om door hem tot latere inzage te worden· 
bewaard; 

En wanneer aan zoodanige voorwaarden voldaan en· 
zoodanige andere zaken en dingen gedaan zijn, zal de regis
trateur van acten een certificaat van registratie met beperkte 
verantwoordelijkheid aan eenige zoodanige vennootschap 
verleenen; 

(6.) De verklaringen hierboven onder afdeeling No. 0 
vermeld, zullen beschouwd worden als onder eede te 
zijn afgelegd, en in geval van valschheid zal de 
deponent beschouwd worden meineed te hebben 
gepleegd. 

d
'OP welke wijzte 3.-Eenige vennootschap, met uitzondering van diegenen 
o or v en no o - . l d .. · h 1 ld · 

schappen alreeds che a ree s ZlJn opgenc t, zoo a s verme , mag een certl-
opgericht. ficaat van registratie verkrijgen met beperkte verantwoorde-

lijkheid, op de wijze en onderworpen aan de voorwaarden 
als volgt, namelijk :-

De directeuren van zoodanige maatschappij zullen het 
recht hebben, met toestemming van niet minder dan drie
vierden in getal en waarde van hare aandeelhouders, die 
tegenwoordig mogen zijn, in persoon of bij procuratie (wan
neer procuratie door de acte van oprichting, wordt toe
gelaten) bij eenige algemeene vergadering tot dien einde 
bijeengeroepen, door eene kennisgeving van niet minder dan 
zes weken in de Gouvernements - Cou1'ant en in een of meer 
couranten gepubliceerd ter plaatse, of indien er geene cou
rant aldaar wordt gepubliceerd, in een of meer couranten 
gepubliceerd in de stad of het dorp, dat het naaste aan de 
plaats ligt alwaar de bezigheid van zoodanige vennootschap 
gedreven wordt, zoodanige verandering in den naam, het 
bedrag van kapitaal opbetaald, en in de acte van vennoot
schap in het algemeen, te maken als noodig mocht zijn om 
certificaten van registratie met beperkte verantwoordelijk
heid te ver krijgen; en wanneer . aan zoodanige voorwaarden 
zal zijn voldaan zal de registrateur van acten aan zoodanige 
vennootschap in haren nieuwen naam, een certificaat van 
registratie n1et beperkte verantwoordelijkheid verleenen, en 
claarop zullen al de voorrechten en verplichtingen, hierdoor 
aan vennootschappen met beperkte verantwoordelijkheid ver
bonden hunne aandeelhouders, directeuren en bestuurclers, aan 
zoodanige vennootschap in zoodanig .certificaat vermeld, hare 
aandeelhouders, directeuren en bestuurders, verbonden worden. 

Regulatien te wor- 4.-Iedere vennootschap, die een certificaat van regis-
den gevolgtl wan- · b k d }''kh 'd } f k 1 neereenc.ertifica!'t trabe 1net eper te verantwoor e lJ ei 1ee t ver regen, za 
~:~~;:~ee~~~8 J8~atle vorplicht zijn on1 te doen verwen of aanhechten en in goeden 

'"' st.aat te houden, aan de buitenzijde van elk kantoor of plaats 
waarin die bezigheid der vennootschap gedreven worctt, op 
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eene zichtbare plaats, in letteren die duidelijk leesbaar zijn, 
.den naam van de vennootschap, en zal haren naam gegraveerd 
hebben, in lees bare letters, op haar zegel, en zal haren naam ver
meld he b ben in lees bare letters, in alle kennisgevingen, ad verten
tien en andere officieele publicatien van zoodanige vennootschap, 
en in alle wissels, promessen, orderbriefjes, geldorders, vracht
brieven, facturen, kwitantien, brieven, en andere geschriften, 
gebruikt in het verrichten der bezigheid van de vennootschap. 

5.-Indien zoodanige vennootschap niet haren naam zal Boeten wegenshet 

f 
. niet volgen der re-

doen verwen o aanhechten, en geverwd, aangehecht en 1n gulatien. 

goeden staat zal houden op de wijze voormeld, zal elk der 
directeuren onderhevig zijn aan een boete vijf pond sterling 
niet te boven gaande, voor het niet alzoo doen verwen en aan-
hechten van haren naam, voor elken dag gedurende welke 
zoodanige naam niet alzoo geverwd is, of aangehecht en in 
goeden staat gehouden wordt; en indien eenige directeur of 
andere ambtenaar der vennootschap, of eenig persoon in haren 
11aam, eenig zegel zal bezigen, voorgevende een zegel der 
vennootschap te z1jn, waarop haar naam niet alzoo gegra-
veerd is als voormeld, of eenige kennisgeving, advertentie of 
andere officieele publicatie van zoodanige vennootschap zal 
uitgeven of doen uitgeven, of eenig wissel, promesse, order-
briefje, order om geld, vrachtbrief, factuur, kwitantie, brief-
of ander geschrift gebruikt in de bezigheidstransactien der 
vennootscha p, waarin haar naam niet op de wijze voormeld 
wordt venneld, zal hij onderhevig zijn aan een boete van 
twintig pond sterling, en zal verder persoonlijk verantwoorde-
lDk zijn aan den houder van eenige zoodanige wissel, pro-
messe, orderbriefje, of order om geld, voor het bedrag daar-
van, tenzij die behoorlijk betaald zullen worden door de ven-
nootschap. 

6.-Geene vermeerdering van het nominaal kapitaal van Vermeerdering 
· · h d' 'fi · · van nominaal ka-eenlge vennootsc ap 1e een certl caat van reg1strat1e met pitaal te wonlen 

beperkte verantwoordelijkheid verkregen heeft, zal geadver- geregisteerd. 

teerd of anderszins als gedeelte van het kapitaal der ven-
nootschap behandeld worden, totdat zij bij den registrateur 
van acten geregistreerd is geworden, en geene zoodanige 
registratie zal plaats hebben, tenzij eene acte aan den regis-
trateur worde geproduceerd, voltrokken door aandeelhouders, 
aandeelen houdende ten bedrage gezamenlijk van ten minste 
drie-vierden van het voorgestelde vermeerderde kapitaal der . 
vennootschap, en tenzij het aan den registrateur, door zoo-
danige erkentenis en verklaring als hiervoren vermeld, be-
wezen is, dat op elk zoodanig aandeel er door den houder 
e! van betaald is geworden een bedrag van niet minder dan 
t1en pond sterling per centum; en indien eenige zoodanige 
vermeerdering van kapitaal ·als voormeld, geadverteerd of 
anderszins behandeld wordt als . gedeelte van. het kapitaal 
der vennootschap, voor dat dezelve alzoo· geregistreerd is ge-
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worden, zal ieder directeur van zoodanige vennootschap zich 
onderhevig maken aan eene boete van vijftig pond sterling. 
En de betaling. van het hier boven vermeld percentum zal 
erkend worden in, of geendosseerd zijn op, de acte aldus 
geproduceerd, en de daadzaak dat dezelve bona-fide aldus 
betaald is geworden zal bevestigd worden door eene ver
klaring der directeuren of twee hunner, gemaakt voor eenen 
vrederechter, op welke verklaring toepasselijk zal zijn afdee
ling 6 van artikel 2 dezer wet. 

Kopien van 7.-Binnen eene maand van af de dagteekening van 
nieuwe of supple- . . f l . t . h . a· . 
men taire acten een1ge nwuwe o supp ementa1re ac e van opnc t1ng, 1e ten 
van opricMing .te eenio-en tiide gedurende het bestaan van eenige vennootschap 
worden gereg1s- . b '-' . ' · . . . 
treerd. d1e een cerhficaat van reg1strat1e met beperkte verantwoorde-

lijkheid onder deze wet heeft verkregen, zal er door de direc
teuren van iedere zoodanige vennootscha p aan den regiB
trateur van acten opgezonden worden, eene ware kopie van 
zoodanige nieuwe of supplementaire acte van oprichting, 
bevestigd als zoodanige ware kopie op de wijze voormeld, en 

· te worden bewaard ter latere inzage als voormeld. 
En in de maanden van J anuari en J uli van elk jaar 

zullen de directeuren van iedere zoodanige vennootschap die 
een certificaat van registratie met beperkte verantwoordelijk
heid heeft verkregen, de volgende opgave aan den regis
trateur van aoten maken of doen maken :-

Eene opgave volgens de schedule hieraan gehecht, en 
bevattende de bijzonderheden welke in het register van over
dracht van aandeelen, op het boek door zoodanige venoot
scha p gehouden, genotuleerd zijn sedert de voorgaande half
jaarlijksche opgave, of in geval van de eerstevan zoodanige opga
ven gemaakt door zoodanige vennootschap, sedert de registratie 
er van zoo als voorn1eld door den registrateur van acten, en 
ook van de veranderingen in de namen van alle aandeel
houders van zoodanige vennootschap, wier namen door huwelijk 
of anderszins mogen veranderd zijn geworden, sedert de voor
gaande halfjaarlijksche opgave, of sedert de registratie der 
vennootschap door den registrateur van acten, zoo als het 
geval mocht zijn. En indien, binnen eenig zoodanig tijdperk, 
zoodanige opga ve niet gedaan wordt, dan zal ieder directeur 
der vennootschap onderhevig zijn aan eene boete twintig pond 
sterling niet te boven gaande; mits dat indien eenige vennoot
schap, die eenig certificaat zoo als voormeld heeft verkregen, 
zijne hoofd-bezigheidsplaats in eenig district van den Vrijstaat 
hebben zal, anders dan te Bloemfontein en het district daar
van, dan zal een ware kopie van de voormelde opgave, be
vestigd als zoodanig ware kopie, op de wijze voormeld naar 
den registrateur van acten te worden opgezonden, ook aan 
den landdrost van zoodanig district worden opgezonden; en 
in geval zoodanige opga ve niet opgezonden zal worden in de 
maanden voormeld~ zal ieder directeur eener vennootscha p 
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aldus nalatende zoodanige opgave te maken, onderhevig ZlJn 
aan een boete, twintig pond sterling niet te boven gaande. 

8.-Indien, te eeniger tiide, een persoo. n deelnemende in Okpga.ve va.dn eehnt '-' . . en el over rae 
het transport van een aandeel, de d1recteuren van een1ge kan gemaakt wor-
zoodanige vennootscha p in geschrift zal verzoeken om eene den. 
opgave er van te 1naken, dan zullen de directeuren, onmid-
delijk na zulk verzoek, dezelve dienovereenkomstig maken; 
mits echter dat de directeuren van den persoon die zoodanig 
verzoek maakt, mogen eischen om eenige onkosten, die 
mochten veroorzaakt worden ·om de opgave voormeld te 
maken, te vergoeden. 

9.-Het zal aan ieder persoon vriistaan om de opgaven Opgav~n,enz.,moe-. .. . '-' ' ten tennzage open 
acten, reg1sters en bladwlJzers, d1e gemaakt worden aan, ofliggen. 
gehouden zullen worden door den registrateur van acten en 
landdrost, overeenkmnstig de voorzieningen van deze wet, in 
te zien, en er zullen moeten worden betaald voor zoodanige 
inzage zoodanige leges als van tijd tot tijd door den Staats-
president, met advies en toestemming van den uitvoerenden 
raad, tot dien einde zullen worden bepaald, niet te boven 
gaande een shilling voor iedere zoodanige inzage; en het zal 
aan eenig persoon vrijstaan om te vorderen dat eene kopie of 
uittreksel van eenige zoodanige opgave of acte gecertificeerd 
zal worden door den gezegden registrateur van acten; en er 
zullen voor zoodanige gecertificeerde kopie of uittreksel be-
taald worden zoodanige. leges als de Staatspresident, met 
advies en toestemming van den uitvoerenden raad, van tijd 
tot tijd daaromtrent mocht bepalen, niet te boven gaande negen-
pence voor iedere bladzijde van zoodanige kopie of uittreksel; 
en dat in alle hoven van dezen Staat zoodanige kopie of 
uittreksel alzoo gecertificeerd, aangenon1en zal worden als 
getuigenis, zonder bewijs van de naan1teekening daarop of het 
zegel van het kantoor daaraangehecht. 

De leges in dit artikel bepaald voor kopien of uittreksels Legesvoorinza~e 
ll d b ld · d d d h h · ennemenvankop1e zu en wor en etaa en 1ngevor er oor aan ec t1ng van 

zegels aan die stukken. 
10.-Iedere vennootschap zal, wanneer zij geregistreerd · Le~es voor regi· 

dt f 'fi · · b k strat1e van ven-wor , o een certl caat van reg1strat1e met eper te verant- nootschap. 
woordelijkheid ontvangt, aan den registrateur van acten de 
volgende sommen betalen : 

Wanneer het nominaal kapitaal vijf duizend pond sterling 
of minder zal zijn, de somma van tien pond sterling. Wanneer 
het nominaal kapitaal meer dan vijf duizend pond sterling, 
en niet meer dan twintig duizend pond sterling zal zijn, de 
som van twintig pond sterling. W anneer het nominaal 
kapitaal boven twintig duizend pond sterling zal zijn, de som 
van dertig pond sterling. 

En behalve de sommen en leges hierboven bepaald te 
worden betaald, zullen er door zoodanige vennootschap, gere
gistreerd als voormeld betaald worden zoodanige andere leges 

;r-
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voor eenige werkzaamheden door den registrateur van acten 
krachtens de bepalingen van dit hoofdstuk te worden verricht 
als de President met advies en consent van den uitvoerende~ 
raad, van tijd tot tijd daaromtrent zal bepalen. 

De leges in dit artikel bepaald voor registratie van 
vennootschap, of een certificaat van beperkte verantwoordelijk
heid, zullen worden betaald en ingevorderd door aanhechting 
van zegels aan die stukken. 

Leden van v~n- 11.-De leden van eenige naamlooze vennootschap die 
no otschap n1et . . . . ' 
verantwoordelijk aldus een cert1ficaat van reg1strat1e met beperkte verant-
vooreenigeschuld, ·d l"kh 'd h ft k ll · t d t d · tenzij als voorzien WOOI e lJ e1 ee ver regen zu en n1e , na a zoo an1g 
in dit hoofdstuk. certificaat uitgereikt is, verantwoordelijk zijn, niettegenstaande 

eenige wetten het tegendeel bevattende, op eenig vonnis, 
de-creet, of order die tegen zoodanige vennootscha p zal worden 
verkregen, of voor eenige schuld of verbintenis der vennoot
schap, verder of anders dan hierin later wordt bepaald. 

<;1evolgvanexecu- 12.-(A.) In geval dat executie of eenig ander proces 
t1e verleend tegen .. 
de vennootschap. daarmede overeenkomende, zal verleend ZlJn tegen het vast 

of roerend eigendom der vennootschap, en dater niet genoeg
zaam gevonden wordt waarop zulke executie of andere proces 
kan worden verhaald, dan kan zoodanige executie of andere 
proces verleend worden tegen eenige der aandeelhouders tot 
het bedrag van de gedeelten hunner respectieve aandeelen 
in het onopbetaalde kapitaal der vennootschap, doch geen 
aandeelhouder zal aansprakelijk zijn . voor betaling in voldoe
ning van zoodanige executie of ander proces, voor eenige 
grootere som dan die gelijk staat met het gedeelte van zijne 
onop betaalde aandeelen. 

(B.) Mits altijd dat geene zoodanige executie zal worden 
verleend tegen eenen aandeelhouder, tenzij op order van het hof, 
of van eenen rechter van het hof voor welke de actie, rechtsvor
dering of ander proces zal zijn gebracht ofingesteld, en zulk hof 
of rechter zal dientengevolge executie kunnen bevelen met de 
redelijke kosten van zoodanige order, te worden getaxeerd door 
den registrateur van gemeld hof; en het zal wettig zijn voor 
eenigen persoon die gerechtigd is om zoodanige executie te ver
krijgen, om, ten einde zich te vergewissen van de namen der aan
deelhouders, en het bedrag van het kapitaal dat overblijft om 
betaald te worden op hunne respectieve aandeelen, ten eenigen 
redelijken tijde het register van aandeelhouders in te zien, 
zonder betaling van eenige leges. 

~xecutie tegen 13.-In · geval dat executie, of eenig ander proces gelijk-
vongen houder. t d t · 1 1 d .. d s aan e me execut1e, za ver een geweest zun tegen e 

roerende of onroerende goederen van iemand die ten dien 
tijde aandeelhouder is, en er niet genoeg kan gevonden worden 
waarop de executie of zulk ander proces ver haald kan worden, 
dan kan executie, of ander proces gelijkstaande n1et executie, 
verleend worden tegen eenigen vroegeren houder · of houders 
van de aandeelen van zoodanigen ten dien tijde in ge breke 
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zijnde aandeelho?-der, voor zoodanig bedrag als. de gemelde 
aandeelhouder n1et heeft ·opbetaald, ter voldoen1ng der ver
leende executie of ander proces gelijkstaande met executie; 
mits echter :-

(1). Dat niets in dit artikel vervat zal verstaan worden 
om. eenen vroegeren aandeelhouder of houders, als 
hiervoren vermeld, a~nsprakelijk te stellen voor eenig 
hooger bedrag, dan dat waarvoor hij aansprakelijk 
zou, of zij aansprakelijk zouden zijn, onder de voor
zieningen dezer wet, indien hij de houder ware of 
zij de houders waren geweest van zoodanige aandeelen 
ten tlide dat zulke executie of ander proces gelijk
staande met executie verleend werd; 

(2). Dat in geval van executie tegen eenen v:roegeren 
aancleelhouder, die aandeelhouder (a) een. aandeel
houder zal moeten zijn geweest, ten tijde dat het 
contract of de overeenkomst nopens welke het vonnis 
of de order van het hof gt·geven is, werd aangegaan; 
of (b) een aandeelhouder geworden is gedurende den 
tijd dat zulk contract of zulke overeenkomst nog niet 
was uitgevoerd, of onvoldaan was; (c) een aandeel
houder was ten tijde dat het vonnis of order ver
kregen werd; 

(3). Dat in geen geval executie zal verleend worden, op 
zoodanig vonnis of zoodanige order, tegen den persoon 
of de vaste of losse goederen van eenigen vorigen 
aandeelhouder, na. het verloop van twee jaren onmid
delijk volgende op dat waarin die opgave van het 
transport der aandeelen van den persoon, of personen 
die men verlangt aansprakelijk te stellen, aan den 
registrateur van acten, volgens voorzieningen van 
artikels 6, 7, en 8 dezer wet zal zijn opgegeven; 

( 4). V erder dat de voorzieningen van deze afdeeling, niet
tegenstaande eenig iets dat in eenig ander gedeelte 
derzelver moge bepaald geweest zijn, of worden zal, 
van toepassing zullen zijn op eenige naamlooze ven
nootschap opgericht n1et het doel om eene bankbe
zigheid te drijven, mits echter, dat in geen geval zal 
executie verleend worden op een vonnis of order 
tegen den persoon of vaste of losse goederen van 
eenen vorigen houder van aandeelen in zoodanige 
bankinrichting, na verloop van twee jaren nadat de 
aandeelen van den vorigen houder van aandeelen die 
men verlangt aansprakelijk te stellen, zullen getrans
porteerd zijn in de boeken van zoodanige inrichting, 
o.p goedkeuring der directeuren daarvan, en de ge
melc1e vorige aandeelhouder daarvan kennis zal ge
geven he b ben in de Gouve1'nernents - Gmt rant, en in 
eene of meer der nieuwsbladen (indien er eenige zijn) 
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die gepubliceer~ 'Y'or~en in de stad of het. dorpt 
alwaar de bankinnchting hare voornaamste bezigheid 
drijft, i~die?- zoo~anige plaa~s ~lwa~r zij hare ?ezig
hmd dr:uft In eenig ander district z:u dan het district 
Bloemfontein, dat hij opgehouden heeft een aandeel
houder te zijn in de bankinrichting, en dat geen 
aandeelhouder in zulke bankinrichting zal aanspra
kelijk zijn voor hetzelfde bedrag waarvoor hij aan
sprakelijk zoude zijn indien deze wet nimmer was 
vastgesteld. . 

verantwoordelijk- 14.-In geval de directeuren van eenige zoodanige vennoot
heid v.an di:r:e<?- schap eenig dividend zullen verklaren en uitbetalen terwiJ'l teurendieeendiVl- . . . ' ,. 
dend verklaren hun bekend IS dat de vennootschap Insolvent Is, of emug 
wanneer de ven-d' 'd d k .. t d t d b t 1' d 1 nootschap insol- IVl en toe ennen, waarvan z:u we en a e e a Ing eze ve 
vent is. zoude insolvent maken, dan zullen zij gezamenlijk en af-

zonderlijk verantwoordelijk zijn voor de dan bestaande schulden 
der vennootschap, en voor de schulden die daarna aangegaan 
zullen worden, zoo lang zij respectievelijk in hunne betrek
king blijven; mits echter, dat het bedrag waarvoor zij aldus 
verantwoordelijk zullen zijn niet het bedrag van zulk divi
dend zal te boven gaan, en dat indien eenige der directeuren 
afwezig zullen zijn ten tijde van het maken van het dividend, 
of er tegen zullen objecteeren, en hunne objectien in ge
schrifte zullen overleggen bij den klerk der vennootschap, 
zullen zij bevrijd zijn van zoodanige verantwoordelijkheid. 

schulclbewijzen 15.-Geen schuldbewijs of erkentenis, gegeven door den 
van .aandeelhou- aandeelhouder aan de vennootschap waarvan hii aandeelhouder ders n1et aanneem- . . . . . u . 
baar in betaling Is, hetz:u verzekerd of niet door eenig verband of anderszms, 
voor aandeelen. 1 b h d d 1 b t 1' · ld d } za esc ouw wor en a s e a Ing voor eenig ge oor 1em 

verschuldigd op eenig door hem gehouden aandeel. 
Rechten van ere- 16.-In geval eenige vennootschap opgericht voor het 

diteuren en a an- inwerkingtreden dezer wet een certi:ficaat van registratie met deelhouders van 
venno? t s c .hap beperkte aansprakelijkheid zal verkrijgen, dan zal het ver
v66rregistrahe be- 1 d · ':fi · · h d f houden. eenen van zoo anig certi caat niet eenig rec t aan oen o 

benadeelen dat eenig crediteur of andere persoon zal ver
kregen hebben tegen de vennootschap in derzelver lichame- ' 
lijke hoedanigheid, of tegen eenigen persoon destijds zijnde 
of vroeger gew~est zijnde een aandeelhouder der vennoot
schap, maar elke zoodanige crediteur of ander persoon zal 
gerechtigd zijn tot alle hulp1niddelen tegen de vennootschap 
in hare lichamelijke hoedanigheid en tegen ieder persoon 
die destijds een aandeelhouder is of vroeger was, als waartoe 
hij zou gerechtigd zijn geweest in geval zoodanig certi:ficaat 
niet ware verkregen. 

Rechten niet Yer- 17 .-Geene verandering in de benaming van eenige ven-
lor~n door veran- nootschap gemaakt uit kracht van deze wet zal eenig recht denng van nrHtnl ' ' ' 
der vennootsC'hap. dat de vennootschap :roor de verandering tegen eenige andere 

vennootschap of eenigen anderen persoon verkregen heeft, 
of we lk eenige andere vennootscha p of andere persoon ver--
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kregen heeft tegen zoodanige vennootscha p aandoen .of be
nadeelen; maar elke zoodanige vennootschap als tegenover 
iedere andere vennootschap of anderen persoon, en elke andere 
vennootscha p, of elke andere persoon als tegenover zoodanige 
vennootscha p en derzelver led en, zal gerechtigd zijn tot alle 
zulke hulpmiddelen waartoe hij of zij zou of zouden gerech
tigd geweest zijn indien geene verandering van dien aard 
gemaakt ware-; en geene verandering van genoemden aarcl 
zal eenige gerechtelijke procedures welke hangende waren 
ten tijde dat zulke verandering gemaakt werd, te niet doen 
of zonder uitwerking stellen. 

18.-Iedere vennootschap waarvan de ver.antwoordelijkheid Vroegere vennoot
der aandeelhouders zal beperkt ziin door eenig biizonder schappen onder-. . d d d ftJ . . . . !-' worpen aan zekere beslu1t, genomen ge uren e eze o een1ge vonge z1ttlng van artikelen van uit 

den volksraad, of bij eenige wet of eenige vroegere wetgeving Hoofdstuk. 

van dezen Staat, zal onderworpen zijn aan artikelen 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 en 17 dezer wet, in zoo verre die voor-
zieningen niet strijdig zijn met de voorzieningen van eenige 
zoodanige vroegere wet, en de directeuren en andere bestuurders 
der vennootschap zullen onderhevig zijn aan de strafbepa-
lingen in de gemelde artikels bepaald, in geval zij nalatig zijn 
in het nakomen der bepalingen in die artikelen voorgeschreven. 

Het woord "beperkt," zooals bepaald in het geval van 
aile aandeel-vennootschappen die onder het effect dezer wet 
sorteeren, zal het laatste woord zijn in de benaming der 
vennootschap, wat dan ook in zoodanige wet 1noge bepaald 
zijn; mits e~hter, dat het niet noodig zal zijn voor zulke 
vennootschap om van den registrateur van acten een certifi
caat van registratie met beperkte aansprakelijkheid teverkrijgen, 
of aan den registrateur te betalen de sommen vermeld in 
artikel 10, als te worden betaald door iedere vennootschap, 
wanneer zij geregistreerd wordt of op ontvangst van zoodanige 
certificaat van registratie met beperkte aansprakelijkheid. 

19.-Het zal onwettig en ongeoorloofd zijn voor vennooten Wieverbodenwor
van eene handels:firma of aanverwanten in de opgaande neder- d~n directeuren te 

' '.. ZIJll vannaamlooze 
dalende, of zijlinie tot en met den derden graad, hetzlJ door vennootschappen. 

bloed of aanhuwelijking, terzelfder tijd als directeuren zitting 
te nemen en te handelen, of aangesteld of benoemd te worden 
in eene en dezelfde maatschappij met beperkte verantwoorde-
lijkheid opgericht. 

20.-Niemand zal in eenige maatschappij, met beperkte Wieverbodenwor
aansprakeliikheid opgericht tot auditeur kunnen worden be- d~n auditeuren te tJ ' . • ZIJn vannaamlooze 
noemd of aangesteld, of als zoodanig kunnen handelen, 1nd1en vennootschappen. 

(A). Een of meer der directeuren dier maatschappij zijn 
vennoot is of vennooten zijn; 

(li) Een of meer directeuren der maatschappij met· zoo
danigen persoon, hetzij in opgaande, nederdalende, of 
zijlinie tot en met den derden graad, in den bloede 
of door aanhuwelijking verwant is of zijn; 
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(c). Zoodanig persoon in dienst is van een of meer direc
teuren van zulke maat:3cha,ppij. 

r~r;,~~~i!e;;!~Y;~ 21.-Indien in eenige 1naatschappij opgericht met beperkte 
aa~stellingen. aansprakelijkheid, eenig directeur of auditeur mocht zijn aan

gesteld of benoemd of zitting hebben en handelen, die valt 
in en binnen de in artikelen 19 en 20 genoemde verbodene 
termen of graden van aanverwantschap, zal zulke benoeming 
en aanstelling geacht worden te zijn ongeoorloofd, onwettig 
en krachteloos; en de aandeelhouders van zoodanige maat
scha ppij zullen zoo spoedig · mogelijk daarna, op de bij de 
statuten der 1naatschappij omschrevene wijze, in plaats van 
den hiermede onbE!Ivoegd verklaarden directeur of auditeur, 
een ander in zijne plaats benoemen of aanstellen 

d
. Ratpporten vanf 22.-Eenig rapport, oevattende verslag omtrent de ver-
uec euren voora . h . h b h d ld . dd l f d fi . l gedrukt teworden. nc t1ngen en et e eer er ge m1 e en, o en nantlee en 

Schedule. 

toe stand van dergelijke maatscha ppij, door de directeuren a an 
de aandeelhouders ter goed- of afkeuring· te worden overge
legd op eenige vergadering der aandeelhouders, zal minstens 
veertien dagen voor den dag voor zoodanige bijeenkomst 
bepaald, gedrukt, aan de aandeelhouders van zulke maat
schappij worden toegezonden of ter hand gesteld. 

S 0 HE D U L E. 
(ZIE ARTIKEL 7.) 

OPGA VE 1 OVEREENKOMSTIG DE VOORSCHRIFTEX VAN DE WET 

OVER DE BEPERKTE VERANTWOORDELIJKHEID VAN N AAMLOOZE 

VENNOOTSCHAPPEN1 BETREKKELIJK RET TRANSPORT VAN 

AANDEELEN. 

I 

N a am der V ennootscha pI 

Naam en woonplaats 
van person en door wien 
overdracht gemaakt is. 

Bezigheid of doel. IPlaats ofhoofdplaa ts (indien er meer 
dan ~ne plaats is) der bezigdheid. 

N aam en woon;}laats van Onderscheidene nommers Datum 
persoon ten be 1oevevan der getransporteerde van 
wien transportis gedaan aandeelen. transport 
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AANDEELHOUDERS WIER NAMEN ZIJN VERANDERD GEWORDEN 

WEGENS HUWELIJK OF ANDERSZINS. 

Vorigenaam.l Vorigewoon-1Tegenwoordigei1Tegenwoordigel Onderscheidene nom-plaats. naam. woonplaats. mers der aandeelen. 

Datum. 
Handteekening. 

HOOFDSTUK CI. 

ACTE VAN OPRICHTING VAN DE NATION ALE BANK. 
AFDEELING I.:---ALG EMEENE BEP ALING EN. 

1.-De naam van deze bank is "de Nationale Bank -van Benaming der 
d 0 · " (B k ) '' Bank en ranJevnastaat eper t . · 

2.-De Nationale Bank van den Oranjevrijstaat (Beperkt) Hoofdkantoor. 
heeft haar hoofdkantoor te Bloemfontein. 

3.-De Nationale Bank van den Oranjevrijstaat (Beperkt) Duurvanbestaan 
is opgerieht VOOr den tijd van een-en-twintig jaren, gerekend van Bank. 
van af den 27sten Juni 1877, doeh zal het geoorloofd zijn 
bij de jaarlijksehe algemeene vergadering van aandeelhouders 
te worden gehouden in het jaar 1898, bij besluit van dri€'-
vierde der aandeelhouderi tegenwoordig bij die bijeenkomsL 
en van den volksraad, te verklaren dat deze aete verlengd 
zal worden voor den tijd van veertien jaren, en zulk besluit 
zal bindend zijn op alle aandeelhouders, en het zal alzoo ge-
oorloofd zijn om het, bestaan van gemelde bank op gelijke 
wijze na verloop van die veertien jaren te verlengen voor 
een verder tijdperk van veertien jaren, altoos onderworpen 
aan de bepalingen van artikelen 105 en 106 van deze aete. 

4.-'-:-De aansprakelijkheid van de Nationale Bank van den Aansprakelijkheid 
0 . .. . b k . a· d d hill d hoedaniO' beperkt ranJeVrlJstaat 1s eper t, 1n 1er voege, at e verse en e "' 
aandeelhouders, hunne erfgenamen, boedelredderaars of reeht
verkrijgenden in geen geval en onder geene omstandigheid 
tot vergoeding gehouden zullen zijn van eenige sehulden of 
verliezen van, of aanspraken op, gemelde bank die meer of 
hooger zullen zijn dan tweemaal de waarde van hunne aan-
deelen, te weten, voor het op betaald bedrag en nog eenmaal 
zoo veel. 

5.-Deze aete van opriehting van de Nationale Bank van Beperktheid voi-
d 0 · .. (B k ) · · d b k h.· d gens plaatselijke en ran.JeVrlJstaat eper t 1s gewett1g en e rae t1g , op wetten. 
het prineipe van beperkte aansprakelijkheid door den volks-
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raad als wetgevend gezag van den Oranjevrijstaat, niettegen
staande eenig voorschrift van het Romeinsch-Hollandsch recht 
strijdig met gemeld principe; en de bepalingen dezer acte 
moeten worden aangemerkt als wet in alle gerechtshoven van 
den Oranjevrijstaat. 

Verbeteri!Lg en 6.-De bepalingen dezer acte van oprichting zullen kun-
verandenngen d d d ·· · d b t d b"" b 1 "t enz. van acte 1vax{ nen wor en veran er , geWlJZlg en ver e er lJ es Ul van 
oprichting. - drie-vierde gedeelte der aandeelhouders tegen woordig bij eene 

jaarlijksche algemeene vergadering, persoonlijk of door volmacht, 
onderworpen aan de goedkeuring van den volksraad van den 
Oranjevrijstaat. 

AFDEELING II.-BEZIGHEID. 

B . h d d 7.-De bezigheid van de N ationale Bank van den Oranje-
Bank~1g e en. er vrijstaat (Beperkt) sluit in alle soorten van bankbezigheid, 

het ontvangen van deposita van geld, hetzij op renten of 
niet, het open en van kassa-credieten; het leenen van geld op 
reeele, personeele, of gemengde securiteiten, op kassa, crediet, 
of andere rekeningen; op polissen, ver band en, de bentuur, wissel
brieven, promessen, credietbrieven of andere schuldbrieven; of 
op belastingen of heffingen van curatoren of commissarissen 
van publieke lichamen of publieke werken; het verdisconteeren 
van wisselbrieven, promessen of andere obligatien; het hande
len in specie, wisselbrieven, promessen, of andere schuld
brieven; het maken, uitgeven, en in circulatie brengen binnen 
den Oranjevrijstaat va11 banknoten betaalbaar aan houder op 
aanvraag, het voorschieten van geld op eigendomstitels, pro
ducten, gouvernements- of publieke effecten (stocks); aandeelen 
van banken, assurantie, spoorweg- of andere maatschappijen, of 
op eenig ander eigendom, fondsen, of effecten van welken 
aard ook ; het aankoopen van eigendom waar zulks in belang 
van de bank vereischt wordt, en verder het verrichten van 
alle zaken die behooren tot of blijken wenschelijk te zijn voor 
deze oogmerken. 

AFDEELING III.-KAPITAAL. 

Ka itaalderBank 8.-De Nationale Bank van den Oranjevrijstaat (Beperkt) 
en P verdeeling wordt opgericht met een kapitaal van £100,000, in twintig 
daarvan. duizend aandeelen van £5 elk, met dien verstande, dat het 

gouvernement van den Oranjevrijstaat het bedrag inlegt van 
14,000 aandeelen groot £70,000, terwlil de overige 6,000 aan
deelen bij publieke inteekening verdeeld zullen worden, doch 
zullen burgers of inwoners van den Oranjevrijstaat bij de toe
deeling de voorkeur hebben, onder voordeelen en bepalingen 
hieronder volgende, en met voorbehoud wanneer zulks hierna 
wenschelijk geoordeeld mocht worden door drie - vierde ge
deelte van de aandeelhouders en onder goedkeuring van den 
volksraad, het gemeld kapitaal te kunnen vermeerderen tot 
£200,000 door verdere uitgifte van aandeelen van tijd tot 
tijd op zoodanige voorwaarden als de directeuren in functie 
mogen raadzaam ach ten. 
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AFDEELING IV.-AANDEEI-EN. 

9.-Eene applicatie geteekend door of ten behoeve van Wie ~andeelhou
eenigen applicant, voor aandeelen in de N ationale Bank van ders ZIJn. 

den Oranjevrijstaat (Beperkt), die gevolgd wordt door eene 
toekenning van aandeelen daarop, zal genomen worden als 
.8811e aanneming van aandeelen binnen de meening van deze 
acte; en elk persoon die aldus of op andere wijze eenig aan-
deel of aandeelen verkrijgt, en wiens naam op het register 
bekend zal staan, zal worden betracht als aandeelhouder voor 
alle oogmer ken in deze acte vermeld. 

10.-Elk aandeelhouder zal het recht hebben op een cer- Certificaat van 

·tificaat onder het zegel van de N ationale Bank van den aandeelen. 

Oranjevrijstaat (Beperkt), vermeldende het aandeel of de aan-
deelen die hij houdt en het bedrag daarop betaald, tegen 
betaling van een shilling sterling, welk certificaat zal zijn 
,als volgt :-

CERTIFIC.A.AT VAN AANDEEL IN DE NATIONALE BANK VAN DEN 

ORANJEVRIJSTAAT (BEPERKT). 

No. £5. 
Wij ondergeteekenden, directeuren van deN ationale Bank 

van den Oranjevrijstaat (Beperkt), certificeeren hiermede, dat 
A.B., van , eigenaar is van aandeel No. , be
dragende £5 (vijf pond sterling) elk, in het kapitaal van ge
melde bank, opgericht onder acte van waarborg, dd. 27 Juni 
1877, zoo als verbeterd bij Ordonnantie No. 31, 1884, hetwelk 
overgemaakt kan worden onder goedkeuring der directeuren 
van gemelde bank. 

Bloemfontein, Oranjevrijstaat. 
C. D. ) 
E. F. Directeuren. 
G. H. 

Ik, A. B., neem hiermede gemeld aandeel No. aan, 
·onderworpen aan de voorwaarden, voorzieningen en bepalingen 
in gemelde acte van waarborg. 

A.B. 
·Geboekt 

J. H., Bestuurder. 
11.-Indien eenig zoodanig certificaat zal wegraken ot Nienwe c.ertifica-

. . ten voor d1e welke 
door gebru1k verouderd worden, zal het vern1euwd kunnen veroud~_rd of ver-

d t b t l . t h"ll" loren ZIJn. wor en egen e a 1ng eener som van wee s 1 1ngs en zes-
pence, mits altoos voldoende bewijs geleverd wordt aan den 
raad van directeuren van het eigendomsrecht van den aan-
vrager. 

12.-De N ationale Bank van den Oranjevrijstaat (Beperkt) Preferentie van 
·zal een eerste en preferent verband hebben op alle aandeelen Bankopaandeelen 

van eenigen aandeelhouder, voor alle gelden verschuldigd aan 
.gezegde bank door hem alleen of te zamen met iemand anders, 
·en waar een aandeel _eigeudom wordt van meer dan een per-
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soon tege1ijk, za1 gemelde bank voorzegde preferentie daarop 
hebben voor alle ge1den a1zoo verschu1digd aan deze1ve door
aile eigenaars daarvan, of eenigen van hen, en de directeuren 
kunnen, en worden hierdoor gemachtigd, de aandee1en van 
zu1ke aandee1houders ver beurd te ver k1aren, hetzij voor het 
gehee1 of een gedee1te zoo a1s het geva1 mocht vereischen, 
en de aandee1en te verkoopen of van de hand te zetten, en 
de op brengst daarvan aantewenden tot beta1ing of voldoening 
van het gehee1 of eenig gedeelte van de gelden alzoo ver
schu1digd. 

562 NATION ALE BANK. 

G~za~nenlijke 13.-Gezamen1ijke houders van aandee1en worden niet toe-
houders >an aan- 1 .. d l"k £ . f 1 . deelen niet toege- ge aten, tenzlJ oor huwe·lJ ~, er enis o egaat; en In eenig 
laten. zoodanig geva1 zijn alle de houders van zu1k aandeel ge--

zanlen1ijk en afzonderlijk aansprakelijk daarop, doc_h zal aileen 
een van zu1ke gezamen1ijke houders, die door zijne mede-
houder of houders daartoe gemachtigd mocht zijn, door de 
bank worden aangemerkt als vertegenwoordiger van znlk 
aandee1 of aandeelen. 

a!~b~~~~en onver- 14.-Geen aandeel zal kunnen worden verdee1d. 
Geregistreerde 15.-De bank za1 niet gehouden zijn aan, ·of behoeven 

aandeelhouder l . b''k d a· h 'd k . aileen in aanmer- te etten op, eenige lJ omen e omstan Ig ei , toe omstige· 
king genomen. of gedeelte1ijke be1ang in eenig aandeel, of eenig ander recht 

in eenig aandee1, dan het uits1uitend recht van den persoon 
bekend staande a1s geregistreerde houder daarvan of ge
machtigd door gezamenlijke honders als vertegenwoordiger
derzelve. 

Dividenden aan 16.-Geen aandee1houder die zijnen naam of woonplaats-
wie betaalbaar. l d f a· .. d h l h za veran eren, o Ie, eene vrouw ZlJn e, uwen za , noc 

de man van zulke 1aatstgenoemde vrouwelijke aandee1houder, 
zal het recht hebben eenig dividend te ontvangen, of te 
stemmen, tenzij kennisgeving van zoodanige verandering van. 
naam, woonp1aats of huwelijk, en in geval van huwelijk, 
behalve zulke kennisgeving voldoende bewijs van overdracht 
van wettige rechten (indien eenige) gegeven zij aan gemelde
bank ter fine van registratie. 

AFDEELING V.-OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDEELEX. 

Redgisters van 17.-De directeuren zullen twee boeken doen aanleg:gen 
aan eelen en van h d . '-' overdrachten en ou en, een te worden genoemd "het register van aan-

dee1en," en een te worden genomnd " het register van over-
dracht," en zullen daarin doen registreeren de na1nen der aan
deelhouders en getrouwe aanteekeningen van e1ke overmaking; 
en zullen deze boeken open 1iggen ter inspectie bij e1ke jaar-

. . 1ijksche a1gemeene vergadering van aandeelhouders. * 
Slu1ten van reo-1s- 18 H t · t d ht 1 1 h d ter van aand~el- .- e regis er van over rae en za ges oten ge ou en 
~~hl~e~~nlij~l~!~ worde

1
n g1kedu:end1~ de ve

1
ertien dagen onn~iddelijk voor~f

aandeelhouders. gaanc e e e Jaar lJksche a gemeene vergadenng, en een llJst 

"' Zie tevens Artikel 7 van Hoofdstuk c· (De wet over de beperkte verant-
woordelijkheid van naamlooze vennootschappen.) 
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van aandeelhouders en het getal hunner aandeelen zal worden 
gepubl~?eerd, door registr.~tie of anderszins, zoo als ten eenigen 
tijde blJ de wet mocht ZlJ:U of worden bepaald. 

19.-De raad van duecteuren zal het recht hebben 0111 Recht van direc
. · t' d d ht · · d 1 · teuren registratie reg1stra 1e van en over rae van een1g aan ee te we1geren, van overdracht te 
wanneer de aandeelhouder die zulks wenscht te doen, hetzij weigeren. 
alleen of tezamen met eenig ander persoon of personen aan 
de gezegde bank verschuldigd is, op welke wijze ook, of 
wanneer de voorgestelde eigenaar niet door de directeuren 
goedgekeurd wordt. 

20.-De executeuren of boedelredderaars van een over- Executeuren.boe
leden aandeelhouder, of curatoren van een insolventen aandeel- delredderaars' en 

d .. d . a· d N . l B k . curato ren als hou er ZlJn e een1gste personen 1e e atwna e an~ vanrechthebbenden 
den Oranjevrijstaat (Beperkt), zal erkennen als rechthebbenden erkencl. 
op zulke aandeelen. 

21.-Eenig persoon belang verkrijgende in een aandeel Rechtvan belang
uithoofde van het overlijden of de insolventie van eenigen verkriJgtende

1
otm 

d lh d f h h l 
.. k . 1 .. k d l gereg1s reorc e 

aan ee ou er o et uwe lJ van emug vrouwe lJ e aan ee -worden. 
houder, of op eenige andere wettige wijze, anders dan door 
overdracht, zal, op voldoend bewijs aan den raad van direc-
teuren, zelf als houder geregistreerd mogen worden, of iemand 
anders kiezen, met goedkeuring der directeuren, om als houder 
geregistreerd te worden, 1nits altijd dat in zulk laatst geval 
hij aan zijn vertegenwoordiger een acte van overdracht zal 
verleenen, bij gebreke waarvan hij steeds verantwoordelijk zal 
blijven voor zijn aandeel a an· gemelde bank. 

22.-Elke overdracht van een aandeel zal worden uitge- Vorm van over-
kt . d . 1 d d a· t l clracht en bewijs Ina a 1n zoo an1gen vorm a s e raa van lrec euren za van recht cler eige-

goedkeuren, en zal aan hen worden voorgelegd, 1net zoodanig naars. 
hewijs van het recht des eigenaars, als de raad van direc-
teuren mag noodig oord~elen. 

23.-De som van een shilling sterling moet betaald worden Betaling voor re
aan de gmnelde bank bii registratie van overdracht van elk gistratie van over-

t) clracht. 
aandeel. 

AFDEELING VI.-OPROEPING VAN P AAIE1\IENTEN. 

24.-De directeuren in rade zullen van tijd tot tijd, doch Betaling van be-
k t . d b 1· d t d d 1 (lragen verschul-overeen oms 1g e epa 1ngen van · eze ac e, e aan ee- digd op aandee-

houders oproepen tot betaling van de gelden op hunne aan-len. 
deelen verschuldigd, of onop betaald, en elk aandeelhouder 
zal gehouden zijn het bedrag te betalen aan den persoon 
en op den tijd en plaats daartoe door den gmnelden raad 
bepaald. 

25.-Eene kennisgeving van ten 1ninste een-en-twintig Kennisgevingvan 
d f l d d t .. d tijcl en plaats voor agen voora , za moeten wor en gegeven van on lJ en betaling 
plaats bepaald voor betaling van elk paaiement. 

26.-In geval van eenige vermeerdering van het kapi- Bepalin.g voor 
t l d ld b k l h . · 11 d vermeerclenno-van aa er geme e an~ zooa s 1ervoren voorzwn, zu en e kapitaal. " 
oproepingen op nieuwe aandeelen worden gemaakt overeen-
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komstig zulke bepalingen voor de betaling der verschillende 
paaiementen als de raad van directeuren raadzaam zal oordeelen. 

t 
R

1
e
1
ntbe 0

1
P onbe- 27.-Indien eenige aandeelhouder in gebreke zal bliiven 

5G4 NATIONALE BANK. 

aa ( e et ragen. · · f · u 
om te voldoen aan een1ge oproep1ng o paa1ement op den 
dag voor de betaling van zijn paaiement bepaald, zal hij ge-
houden zijn ook tot betaling daarop van renten tegen acht 
percent per annum, van den dag bepaald voor de betaling 
tot den dag waarop betaling plaats vindt. 

AFDEELING VII.-VERBEURTE VAN AANDEELEN • 

. Verbeurdverkla- 28.-Biialdien eenig aandeelhouder in gebreke zal bliiven 
r1ngvan aandeelen . u • u 
bij ~ebreke van be- om een1g paa1ement op den bepaalden dag te betalen, zullen 
talmg. de directeuren ter eeniger tijd daarna, gedurende welk zulke 

paaiement onbetaald blijft, eene kennisgeving op hem dienen, 
verzoekende de betaling daarvan met de renten als voorzegd 
binnen den tijd van dertig dagen, en bijaldien op deze kennis
geving nog geene betaling geschiedt, zal de raad van direc
teuren bij besluit zoodanig aandeel verbeurd verklaren, onder 
voorbehoud echter van de discretie van de directeuren om 
zoodanige verbeurdverklaring te herroepen, bij levering van 
bewijs dat zoodanig aandeelhouder door wettige redenen ver
hinderd werd aan zijne verplichtingen op den bepaalden tijd 
te voldoen. 

Kennisgevingvan 29.-Wanneer eenig aandeel aldus verbeurd verklaard 
verb e u r d ver kla- 1 .. 1 k · d d d h d ring.. za zun, za enn1s aarvan wor en gegeven a an en ou er 

daarvan, en registratie van de verbeurd-verklaring en de 
datum daarvan in het register worden aangeteekend; en het 
zal voldoende diening van zulke kennisgeving zijn om dezel ve 
op de post te doen aan het adres gegeven in de applicatie 
voor zulk aandeel of aandeelen, of indien hij de bank later 
een ander · adres gegeven heeft, dan aan zulk later adres. 

:~g:~~~1~\:}{~~;1?J~ 30.-Elk aandeel dat verbeurd zal worden, zal daarop 
aandeelen. het eigendom worden van de gemelde N ationale Bank van 

den Oranjevrijstaat (Beperkt), en zal kunnen worden ver
kocht of toegekend, of op andere wijze van de hand gezet, 
hetzij aan den oorspronkelijken houder of eenig ander per
soon, op zoodanige termen als de directeuren zullen besluiten. 

Aandeelhouder 31.-Eenig aandeelhouder wiens aandeelen aldus verbeurd 
aansprakelijk voor kl d d 1 · d d kl · P.~aiementen tot ver aar wor en za, n1ettegenstaan e e verbeurdver anng, 
tijd va~ verheurd- gehouden ziin aan de bank te betalen alle paaiementen op verklannv u 

het aandeel verschuldigd tijdens de verbeurdverklaring, met 
de renten daarop (indien eeri.ige ). 

Verdere e-evolgen 32.-De verbeurte van een aandeel zal ook het effect 
van verhoaurdver- h bb d 11 · f 
klarimr e en at a e aanspraak daarop of belang daann, o vor-

dering tegen de gemelde bank ten opzichte van zulk aandeel, 
ook te gelijk verbeurd wordt, met uitzondering van het recht 
van gemelde bank op eenig paaiement dat alreeds geschied 
of verschuldigd zal zijn, en alle andere rechten reeds bij 
deze acte voorbehouden. 
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33.-Een certificaat onder de handteekening van twee Bew~is van ver-

h l 
. beurte. 

directeuren en et zege, en gecontras1gneerd door den be-
stuurder, dat zoodanig aandeel behoorlijk verbeurd is, en 
meldende den tijd van zulk verbeurte, zal volledig bewijs zijn 
van zulke verbeurte; en elk .zoodanig certificaat van ver
beurte zal in de notulen der directeuren worden aangeteekend. 

34.-De directeuren kunnen te eeniger tiid de overgave Vrijwillige ver-
. v . . . beurte of overgave 

of verbeurte van een1ge aandeelen, van of door een1g aan- van aandeelen. 

deelhouder die mocht wenschen zulks te doen, aannemen op 
zulke voorwaarden als zij zullen goedvinden. 

35.-In geval eenig aandeelhouder weigerachtig of nalatig . Verbeurd~erkla-
1 .. d t t t k b' d · d d r1ng voor 1uet tee· za zun om eze ac e e ee ~en en 1nnen ertlg agen, na at kenen van acte. 

kennisgeving daartoe zal geschied zijn, zal hij, onder disc:retie 
van de directeuren, verklaard worden zijn aandeel of aan-
deelen verbeurd te hebben, met zoodanige gelden als hij 
daarop mocht hebben betaald, of onderhevig zijn om daartoe 
in rechten te worden gedwongen. 

AFDEELING VIII.-BIJEENKOMSTEN VAN AANDEELHOUDERS. 

36.-J aarliiksche algemeene vergaderinO'en zullen worden Jaarlijksche al~e-
v . o . . meene vergadenn· 

gehouden op den derden Woensdag 1n Jun1 van elk Jaar, gen. 

op zulke plaats als de raad van directeuren van. tijd tot tijd 
moge bepalen. 

37.-De directeuren 1nogen, wanneer zij zulks noodig Buite~lgewonever-
d l b 

. d . b l . . gadenngen. 
oor ee en, eene 1ntengewone verga enng e eggen, en zun 
verplicht dat te doen op een geschreven request daartoe in-
gediend van niet minder dan vijftien aandeelhouders te zamen 
houdende niet 1ninder dan vijf honderd aandeelen. 

38.-Eenig ·zoodanige request van aandeelhouders zal Doel te mel den 
. .. van zulke vergacle-

moeten vermelden het doel waartoe eene htutengewone blJeen- ring. 

komst gewenscht wordt, en moet ingediend worden bij het 
hoofdkantoor van de gemelde "N ationale Bank van den Oranje-
vrijstaat" (Beperkt.) 

39.-Eene kennisgeving van ten minste eene maand zal Kennisgeving 
. . daarvan. 

moeten gesch1eden 1n de Gouvernements - Courant en een of 
meer der plaatselijke couranten, vermeldende de plaats, den 
tijd en het uur van elke bijeenkomst van aandeelhouders 
als ook het doel en de bezigheid die te verrichten staat. 

40.-Elke zoodanige kennisgeving zal moeten worden vnekennisgeving 
. onclerteekent. 

onderteekend door den bestuurder, of zoodan1ge beambten 
als de directeuren daartoe zullen benoemen. 

41.-I-Iet verzuimen van eene kennisgeving aan eenig Kennisgeving in 

d ll d 1 · · b k d · b l 't couranten genoeg-aan ee lOU er za n1et 1n reu ~ oen op emng es U1 van zaam tegen aan-

zoodanige vergadering, 1nits de kennisgeving vooraf behoorlijk cleelhouders. 

in de couranten was gepubliceerd. · 
42.-Indien bii eene J·aarliiksche algemeene of buiten- Verclagingb\iklein v v . getal van recht-

gewone vergadering van aandeelhouders, de tegenwoord1g hebhenden. 

zijnde aandeelhouders in persoon of bij volmacht buiten de 
directeuren minder zijn dan vijftien in getal, en tezamen ge-
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rechtigd zijn op minder dan vijftig stemmen, zal het geoor
loofd zijn voor den voorzitter bij zulke bijeenkomst dezelve 
te verdagen tot een lateren datum, en zal hij verplicht zijn 
zulks te doen, indien daar~oe verzocht bij het begin der b~ieen
komst door eene meerderhmd der aandeelhouders tegenwoordig 
in persoon of door volmacht. 

Opbreken van Lij- 43.-Indien na verloop van een half uur na den tijd 

066 NATIONALE BANK. 

€en)wmst wegens ber)aald voor de biieenkomst het vereischte getal van aandeel-germge opkomst. u ' 
houders niet zal compareeren in persoon of bij volmacht, en 
hot getal tegenwoordig in persoon of door volmacht tezamen 
geene vijftig stemmen vertegenwoordigen, zal de bijeen
komst, indien belegd op request van aandeelhouders, opge
broken worden, maar in eenig ander geval, zal dezelve gead
journeerd worden overeenkomstig het voorgaande artikel. 

Handeling ?.ij ver- 44.-Bij eenige verdaagde vergadering zullen de aandeel-
~~r!:';t~e biJeen- houders tegenwoordig, wat ook hun getal of het bedrag hunner 

aandeelen moge z~in, macht hebben om te beslissen over alle 
zaken die gevoegelijk afgedaan hadden kunnen zijn bij die verga
dering waarvan de verdaging plaats had, indien daarbij een 
voldoend getal van aandeelhouders tegenwoordig was. 

Wie voorzitter is. 40.-De voorzitter van den raad van directeuren zal voor-
zitter zijn bij elke vergadering, doch als er geen voorzitter 
is, of indien zulk een voorzitter niet bij de vergaderiug op 
don bepaalden tijd tegenwoordig is, of niet genegen zal zijn 
om als voorzitter der vergadering te ageeren, zullen de direc
teuren die tegenwoordig zijn een uit hun getal kiezen om 
voorzitter te zijn. 

Kiezingvan voor- 46.-Indien bij eenige vergadering vijftien aandeelhouders 
z_it~er in zeker ge- tegenwoordig zijn in persoon of door volmacht, en tezamen 
va,, vijftig stemmen vertegenwoordigen, en de voorzitterstoel niet 
· ingenomen is door den voorzitter van den raad, of een direc

tour, na verloop van een half uur van den tijd bepaald voor 
de vergaclering, of indien al de directeuren zouden weigeren 
o1n als voorzitter te ageeren, zullen de aandeelhouders een 
hunner daartoe kiezen uit hun midden. · 

Verclaging van 47.-De voorzitter kan 1net toestemn1ing der vergadering 
vergacler;ng. dezelve van tijd tot tijd verdagen, en van plaats tot plaats, 

maar geen bezigheid zal behandeld worden bij eenige ver
daagde bijeenkomst dan die welke bij de vorige bijeenkomst 
onafgedaan ge bleven is. 

Wijze van stem- 48.-Elk voorstel voor de vergadering gebracht, zal beslist 
men. worden ter oerster instantie bij opsteken van handen, en in 

geval de stem1nen staken zal de voorzitter een beslissende 
stem hebben behalve zijn eigene stem, zoowel bij opsteking 
van handen als inschrijving van namen. 

Be~lissing overbe- 49.-De verklaring van den voorzitter van eenige ver-
shnten. J • J b l . . gaCLenng nat een es u1t genon1en 1s op een opsteken van 

handen zal beslissend zijn en de aanteekening daarvan in de 
notulen der vergadering zal voldoend daarvan bewijs zijn 
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zonder verder bewijs van het getal van stemmen voor of 
tecren zulk besluit, tenzij onmiddelijk op zoodanige verklaring 
ee~e inschrijving van stemmen geeischt zal worden in ge
schrift, door ten minste zeven in persoon of door volmacht 
tegenwoordig zijnde aandeelhouders, gerechtigd om op zulke 
vergadering te stemmen. 

50.-Indien inschrijving van stemmen geeischt zal worden, Inschrijving van 

hetzij bij opene stemming Qf bij loting, zoo als de voorzitter stemmen. 

zal voorschrijven, zal dezelve dadelijk plaats he b ben, en het 
resnltaat daarvan zal genomen worden als besluit van die 
vergadering waarop de inschrijving plaats had. 

51.-De verrichtingen bij eenige vergadering behoorlijk G;evolg van be-
. d ll b l . l . slu1ten. opgeroepen en geconst1tueer , en a e es u1ten en reso ut1en 

van zulke vergadering zullen wettig en bindend zijn op het 
bestuur van gemelde N ationale Bank van den Oranjevrijstaat 
(Beperkt.) 

AFDEELING IX.-STEMMEN VAN AANDEELHOUDERS. 

52.-In alle zaken onderworpen aan de behandelingvan Bepaling van 
· l d · d lh d recht van stem-eenige a gemeene verga enng van aan ee ou ers van ge- men. 

melde Nationale Bank van den Oranjevrijstaat (Beperkt), waar 
inschrijving van namen geeischt wordt, zal het recht van 
stemmen · van gemelde aandeelhouders aldus bepaald zijn :-

Elk houder van niet minder dan vijf aandeelen zal een 
stem_ hebben; 

Elk houder van niet minder dan twintig aandeelen zal 
twee stemmen hebben; 

Elk houder van niet minder dan veertig aandeelen zal 
drie stemmen hebben; 

Elk houder van niet minder dan v~jf-en-zeventig aandeelen 
zal vier stemmen hebben; 

Elk houder van niet minder dan een honderd aandeelen 
zal vijf stemmen hebben en niet meer. Het gouverne
ment zal het recht van tien stemmen hebben, welke 
stemmen op zoodanige algemeene vergadering zullen 
worden uitgebracht in maniere him·in later omschreven. 

53.-De volksraad benoemde den heer Gustav Adolph Benoeming: van 

Fichardt om bij eenige algemeene vergadering van aandeel- ~~~~ooao~~r~:= 
houders der Nationale Bank van den Oranjevrijstaat (Beperkt), ment te stemmen. 

de tien stmnmen van het gouvernement uit te brengen, val-
gens bepalingen van artikel 52, en bij afwezigheid van dien 
directeur wegens eenig oorzaak hoe ook genaamd benoemde 
de volksraad den heer :Martin Ludwig Pincus in zijne plaats. 
Indien beide deze directeuren afwezig waren bij eenige zoo-
danige vergadering benomnde de raad dien der overige twee 
directeuren wiens termijn het eerst eindigen moet om gezegde 
stemmen uitte brengen, tenzij de volksraad te eeniger tijd 
claartoe eene speciale benoeming mocht maken. 
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Stemming door 54.-Indien eenig aandeelhouder krankzinnig verklaard 
curators. of onnoozel zal zijn, zal zijn stem kunnen worden uitgebracht 

door zijn wettigen curator, en indien eenig aandeelhouder 
minderjarig is zal zijn stem kunnen worden uitgebracht door 
zijn voogd of curator, of zoo er meer dan een zijn door een 
hunner. 

Aandeelhouderin 55.-Geen aandeelhouder zal het recht van stemmen hebben 
Yi~;~~~d~k~~~t:.t op eenig aandeel die hij aileen of gezamenlijk met een ander 
stemmen. houdt, zoo lang hij in ge breke blijft, hetzij aileen of gezamenlijk 

in de voldoening aan eenige paaiement dat opgeroepen is. 
Wiekanstemmen 56.-Geen aandeelhouder wonende in Bloemfontein, uit-

bij procuratie. d d a· d 1 . . h d 

Raad van c1irec
teuren. 

gezon er vrouwen 1e aan ee en 1n e1gen naam ou en, 
zullen kunnen stemmen door qualificatie, tenzij zulk aandeel
houder door ziekte of noodzakelijke afwezigheid niet tegen
woordig kan zijn, doch zal geen stem of handeling per qua
lificatie worden toegelaten, tenzij de gegualificeerde persoon 
een aandeelhouder is, en behoorlijk daartoe zal zijn gemach
tigd in den hieronder volgenden vorm :-

VORM VAN QUALIFICATIE VOOR DE NATIONALE BANK VAN DEN 

ORANJEVRIJSTAAT ( BEPERKT.) 

Ik, A.B., een der aandeelhouders in de N ationale Bank 
van den Oranjevrijstaat (Beperkt), benoem en machtig hiermede 
O.D., om mij te vertegenwoordigen bij de bijeenkom~t van ge
melde bank te worden gehouden op den dag van 

18 , en mijne stem uit te brengen over alle 
zaken alsdan te worden voorge bracht aangaande de belangen 
van ge1nelde bank, tenzij ik persoonlijk tegenwoordig zal zijn. 

Gedateerd dezen dag van 
Als getuigen : A.B. 

E.F .. 
G.H. 

AFDEELING X.-DIRECTEUREN.* 

57.-Het bestuur van de Nationale Bank van den Oranje-
vrijstaat (Beperkt), wordt en is gevestigd in een raad van 
directeuren, bestaande uit zeven leden, te weten, den the
saurier- generaal van den Oranjevrijstaat, en drie door den 
volksraad te worden benoemd, waarvan een gouvernements
hoofdainbtenaar mag zijn mits de in artikel 58 vermelde 
kwalificatie bezittende, en drie door de aandeelhouders te 
worden gekozen. 

Wie c1irecteur kan 58.-Niemand met uitzondering van den thesaurier
zijH. generaal van den Oranjevrijstaat, kan worden benoemd of 

gekozen als directeur die niet bekend staat als behoorlijk 
geregistreerde eigenaar van veertig · aandeelen, en zulke aan
deelen te hebben gehad behoorlijk geregistreerd in zijnen 
naam ten minste drie maanden voor den dag zijner kiezing 

* Zie tevens Artikel 19 van Hoofdstuk C (De wet over beperkte verantwoor
delijkheid van naamlooze vennootschappen.) 
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of benoeming, en die onderhevig is aan eenige der hierna 
te melden of ten eenigen tiJde wettiglijk bestaande disqua
lificatien, en die verder woont van het hoofd-kantoor dan 
twintig mijlen. 

59.-De volgende heeren zijn door den volksraad be- Eerste directeuren 

noemd geweest als de vier eerste directeuren, te weten, de 
heeren Gustav Adolph Fiohardt, Friederich Wilhelm Salzmann, 
Robert Innes en Martin Ludwig Pincus. 

60.-De aftreding der directeuren van de Nationale Aftreding van 
Bank van den Oranjevrijstaat (Beperkt), met uitzondering directeuren. 

van den thesaurier- generaal, of zijnen wettigen plaatsver-
vanger, die ambtshalve directeur blijft, zal worden geregeld 
bij loting, in dier voege, dat twee leden van den raad van 
directeuren, te weten, een der door den volksraad benoemden, 
en een der door de aandeelhouders gekozenen, jaarlijks zullen 
aftreden volgens een rooster daarvan te worden gehouden, 
zullende de aftreding geschieden op den derden W oensdag 
van Juni in elk jaar, met dien verstande nochtans, dat ge-
zegde directeuren, of eenige toekomstige directeuren, herkies-
baar zullen .zijn bij hunne aftreding als voormeld. 

61.-Eenige toevallige vacature komende te ontstaan in Opvulling van 
gem elden raad van directeuren van de "N ationale Bank van vacatures. 

den Oranjevrijstaat (Beperkt)," zal tijdelijk door gezegden 
raad worden opgevuld, tot dat de volksraad of de aandeel-
houders, naar het geval mocht zijn, bij de naastvolgende ver-
gadering een directeur zullen kiezen, voor den tijd waarvoor 
zijn voorganger zou he b ben gediend indien geen vacature 
was ontstaan. 

62.-Indien geene kiezing van een directeur plaats vindt Gevolg van geene 
op den dag daartoe bepaald, zal de kies bijeenkomst beschouwd kiezing. 

worden geadjourneerd te zijn tot op den daaropvolgenden 
werkdag, terzelfder tijd en plaats; en wanneer alsdan nog 

· geene kiezing plaats vindt, zullen de aftredende directeuren 
in functie blijven tot de eerste daaropvolgende jaarlijksche 
vergadering. 

63.-Een directeur verkiezende te bedanken zal daarvan Bedanking van 
schriftelijk kennis moeten geven aan den raad van direc- directeuren. 

teuren, en bij aanneming zijner bedanking door gemelden 
raad en niet eerder, zal zijne betrekking als vacant be-
schouwd worden. 

64.-De dir~cteuren zullen gerechtigd zijn tot zoodanige Toelageaandiree
toelage ter hunner belooning als de aandeelhouders van tijd teuren, 

tot tijd daarvoor zullen toestemmen in hunne jaarlijksche 
vergadering. 

65.-De functie van eenigen directeur van de Nationale . Op~ouden .van 

B k d 0 . .. (B k ) l h d funct1e van duec-an ~ van en ranJeVrljstaa t eper t , za op ou en :- teur. 

(A). vVanneer 1nen aannemen of houden zal eenige andere 
betrekking in gemelde bank; K-
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(B). Wanneer men bankroet of insolvent wordt, of met 
zijne crediteuren moet schikken; 

(c). W anneer men krankzinnig verklaard of in zijn ver
stand gekrenkt wordt ; 

(n ). Indien men voor meer dan drie achtereenvolgende 
maanden afwezig blijft uit den raad der directeuren 
zonder deszelfs toestemming ; 

(E). Indien men directeur wordt van eenige andere bank
inrichting; 

(F). Indien men zijn aandeelen verpandt als securiteit voor 
eenige schuld; 

(G). Indien men vervalt onder eenige disqualificatie die 
zijne verkiezing als directeur zou verhinderen of zou 
hebben verhinderd. 

~~terim directeur 66.-In geval het gedrag van eenigen directeur te eeniger 
~rari~;~~~nf;~~= tijd zoodanig zal zijn, dat zijn verblijf in fnnctie, aan ten 
tieseensdirecteurs minste twintig stemgerechtigde aandeelhouders, zal blijken 

schadelijk te zijn voor de belangen van de N ationale Bank 
van den Oranjevrijstaat (Beperkt), en hiervan kennis worde 
gegeven aan den raad van directenren in geschrift, zullen 
de overige leden van den gezegden raad, zonder verzuim, 
na gedaan onderzoek, het recht hebben op de aanklachte 
rechtspraak te doen, en in geval dezelve met algemeene stem
men gegrond verklaard wordt, de functie van zoodanigen 
directeur vervallen te verklaren, en een ander directeur in 
zijne plaats te benoemen, en de aldus benoemde interim 
directeur zal zijne functie aanvaarden en vervnllen, totdat 
andere voorzieningen kunnen worden gemaakt bij de naast
volgende vergadering door den volksraad of de aandeelhouders, 
zoo als het geval mocht zijn. 

Eeen directeur o± 67.-Geen directeur of ambtenaar van de Nationale 
beambte wanneerB k d 0 ' " B k) ·· f verantwoordelijk an~ van en ranJeVrlJStaat ( eper t , ZlJne er genamen, 
voor daden eens boedelredderaars of plaatsvervangers zal aansprakeliik ziin an<leren. . . ' Ll Ll 

voor een1g ander d1recteur of ambtenaar, wegens medewer-
king in eenig ontvangst of andere verrichting, nit hoofde 
zijner functie, of voor eenig verlies of kosten toegebracht aan 
gmnelde Nationale Bank van den Oranjevrijstaat (Beperkt), 
door onvolledigheid of gebrek in den titel van eenig eigen
dom verkregen op order der directeuren voor of ten behoeve 
van gemelde bank ; of door eenige tekortkoming of ge brek 
in eenige secnriteiten waarin of waarop eenige gelden van 
gem_elde bank gevestigd znllen zijn, of voor eenig verlies of 
schade ontstaande nit de insolventie of ander verkeerde daad 
van cenig persoon aan of met wien zulke gelden, securiteiten 
of effecten znllen zijn toevertrouwd, of voor eenig verlies, 
schade of ongelnk die voorvallen mogen in het nitoefenen der 
plichten aan zijne functie verbonden, of in verband daarmede, 
tenzij zoodanig verlies of schade worde toegebracht door zijn 
eigene voorbedachte of moedwillige daad of nalatigheid. 
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68.-De ambtenaren van de Nationale Bank van den Aanstelling van 
Oranjevrijstaat (Beperkt), zullen worden aangesteld door de ~r::~~~naren der 
directeuren in eene bijeenkomst van hun raad, en geene der 
.aldus benoemde ambtenaren zullen worden ontslagen of ver-
wijderd uit hunne respectieve betrekkingen, tenzij door een 
besluit van gezegden raad op eene bijeenkomst waarvan 
vooraf kennisgeving zal zijn geschied, vermeldende het doel 
van zulke bijeenkomst; en tenzij ten minste vijf leden tegen-
woordig zijn, zullende verder eene meerderheid der tegen-
woordige leden voor zoodanig ontslag gestemd moeten hebben. 

69.-De bezigheid van de Nationale Bank van den BestuurderBank. 
Oranjevrijstaat (Beperkt), zal worden bestierd door den raad 
van directeuren, die, behalve de machten expresselijk aan 
hen verleend onder de bepalingen van deze acte, alle zoo
danige n1.achten mogen uitoefenen, toestemmingen rriogen ver
leenen en verrichtingen mogen doen die noodig mogen zijn 
uitgeoefend, gegeven of gedaan te worden, en niet expresse
lijk voorbehouden zijn voor eenige vergadering van aandeel
houders, onderworpen aan de bepalingen of regulaties die 
van tijd tot tijd door zoodanige vergadering mogen worden 
voorgeschreven. Doch zal geene later gemaakte regulatie 
eenige verrichting van de directeuren in rade mogen ver
nietigen, die wettig zou geweest zijn indien zoodanige regn
latie niet gemaakt was. 

70.-De directeuren van de "Nationale Bank van den Verrichting van 
0 · ·· t (B 1 t)" 11 b.. k t · ht. bezigheid door di-ranJeVrlJStaa eper { zu en lJeen omen ot verne 1ng recteuren.Quorum 
van bezigheid op zoodanige tijd en plaats als zij dienstig 
zullen oordeelen, en zullen behoorlijke bepalingen en voor-
zieningen maken voor het verrichten hunner bezigheid, met 
dien verstande dat een quorum van den gemelden raad zal 
bestaan uit clrie directenren. 

71.-De directeuren kunnen eenen voorzitter benoemen Voorzitterderbij-
h b .. k d ··a ·· f · 1 eenkomsten van voor unne IJeen omsten, en en tlj ZlJner unct1e a s zoo- directeuren. 

clanig vaststellen. 
72.-Alle bijeenkomsten der directeuren zullen plaats heb- ~aarne:nlende . . d . . a· voorzltter. 

ben onder lmd1ng van en voorz1tter, maar 1n 1en eon voor-
zitter niet zal zijn benoemd, of bij eenige bijeenkomst der 
directeuren afwezig zal zijn op den daartoe bepaalden tijd, 
zullen de tegenwoordige directeuren een uit hun getal kiezen 
on1. voorzitter te zijn bij die bijeenkomst. 

73.-Eenig verschil die bij eenige bijeenkomst van direc- Meerclerheid.van 
l b 1

. b"" stemmen beshst. 
teuren zal komen te ontstaan, zal moeten wore en es 1st lJ 
meerderheid van stemmen, en in geval de stemmen staken, 
zal de voorzitter eene beslissende stem hebben boven en be-
halve zijn eigene stem. 

7 4.-De verrichtingen van o·e1helden raad van directeuren G~lclig.heid v a~ 
. . b . verncht1ngen blJ 

znllen, n1ettegenstaande een1ge vacature mocht bestaan ofv~catu~·e ?f ongel-
eenig defect moge plaats gehad hebben in de kiezing of be- ~i~:cl~~~::~~ van 
noemingen van een of ander der directeuren, even wettig zijn 
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als of geen zoodanig vacature of defect bestond, en alsof zoo
danig persoon behoorlijk gekozen of benoemd werd, mits altoos 
zulke verrichtingen hebben plaats gehad voor de ontdekking 
van zoodanig defect. 

Notulen van vor- 75.-De directeuren van de "Nationale Bank van den 
richtingen, enz. Oranjevrijstaat (Beperkt)" zullen verplicht zijn notulen te doen 

houden in boeken, speciaal daartoe te worden aangelegd, van 
de volgende zaken :-

(A). Van alle benoeming van ambtenaren door de direc
teuren; 

(B). Van alle namen der directeuren tegenwoordig bij elke 
bijeenkomst derzelve; 

(c). Van alle verrichtingen bij alle bijeenkmnsten der 
directeuren ; 

(n ). Van alle verrichtingen bij alle vergaderingen van aan
deelhouders. 

n~waring en ge- 76.-De. directeuren zullen zorg dragen voor de veilige 
~~~i~.vanzegel cler bewaring van het zegel van de N ationale Bank van den Oranje

vrijstaat (Beperkt), en het gezegde zegel zal niet mogen wor
den gebruikt dan onder last van den raad, en in tegenwoor
digheid van minstens twee directeuren. 

Zegeling en 77.-Elke acte of ander document, dat gezegeld zal 
legalisatie van n1oeten worden zal ook 1noeten worden geteekend door twee 
docnmenten. . ' . 

d1recteuren en gecontras1gneerd door den bestuurder. 
Machtvanhancle- 78.-De directeuren, in hun bestuur van de bezigheid 

len van directeuren van de N ationale Bank van den Oranjevrijstaat (Beper kt) 
kunnen, zonder eenige verdere machtiging of autorisatie van 
de aandeelhouders, handelen als hierna volgt :-

(A). Eenen soliciteur of soliciteuren, eenen bestuurder of 
bestuurders en zulke andere beambten en dienstboden 
benoemen of ontslaan of suspendeeren als de omstan
digheden en werkzaamheden van gemelde bank zullen 
vorderen, en zullen vaststellen de plichten en machten 
van zulken bestuurder of beambten en hnnne salarissenr 
en dezelve beloonen uit de gelden van gemelde bank. 
Altoos wel te verstaan dat zij in geval van elke be
noeming vooraf door zoodanige bestuurders, beambten 
of dienaars voor de aanvaarding hunner functie, se
curiteit zullen doen stellen in zoodanig bedrag als. 
door de directeuren voldoende geoordeeld zal worden ;. 

(B). Agenten, makelaars, taxateurs of andere personen 
ge bruiken, als zij best zullen oordeelen naar zulks 
noodig zal zijn, om te verkoopen, onderzoek in te 
stellen, te meten, of te ra pporteeren, aangaande eenig 
eigendom dat aangeboden of verkregen wordt in han
del of securiteit door gemelde bank, en kunnen znlke 
personen beloonen nit de gelden van de gemelde bank, 
zoo als hun billijk zal voorkomen; 
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(c). 

(D). 

(E). 

(F). 

(G). 

{H). 

Koopen, verkoopen, maken, geven, accepteeren, endos
seeren, transporteeren, verdisconteeren en verhandelen, 
zulke verbanden, securiteiten, wisselbrieven, promessen 
of andere o bligatien, als zij noodig zullen oordeelen 
om de bezigheid van gemelde bank te bevorderen ; 
zij kunnen maken, uitgeven, en in omloop brengen 
banknoten van niet minder den £1 sterling, betaal
baar in goud aan honder op aanvraag, onder hand
teekening van twee der directeuren en den bestuurder, 
en zulke noten wederom uitgeven. W el te verstaan 
dat noten knnnen nitgegeven worden tot een bedrag 
niet te boven gaande £150,000, onder voorwaarden dat 
ten minste eene waarde gelijkstaande aan een derde 
van de in omloop gebrachte noten in specie in d~ kof
fers der bank wordt in be waring gehouden; 
Kunnen, ten einde de bezigheid ·van gemelde bank 
voort te zetten en te besturen, zoodanige huizen of 
gebonwen huren of koopen, op znlke voorwaarden 
als hun best znllen voorkomen, en znlke huizen of gebou
wen doen veranderen als noodig mocht zijn voor het 
beter bestunr en gerief van de bankbezigheid. Zij 
kunnen zulk huis of gebouwen inrichten, meubileeren, 
en assnreeren tegen schade door brand, en overigens 
hierin handelen als meest voordeelig zal zijn voor de 
belangen van de gemelde bank; 
Mogen aannemen of uitvoeren eenig contract ten be
hoeve van de gemelde bank, aangaande eenige landen 
of gebouwen met individuen of maatschappijen, be
treffende den aan- of verkoop daarvan naar zulks noo
clig moge worden ; 
Kunnen, onder hunne discretie, crediet verleenen op 
kassa-rekeningen tot zoodanig bedrag en tegen zoodanige 
renten als zij goed denken, doch zal geen directeurmogen 
stemmen op eenige aan vraag voor eene beleening of 
voorschot van geld, of voor het verkrijgen van crediet 
voor zichzelven, zijn vennoot, zijn vrouw of eenig ander 
persoon tot wien hij in betrekking staat door bloedver
wantschap af aanhuwelijking tot den derden graad; 
of over eenige beleening of voorschot of crediet of 
securiteit aangeboden door zichzelven, zijne vrouw of 
eenig aanverwant als voorzegd, indien hij zelf de per
soon of een der personen is, die het geld moet ont
vangen in zoodanige applicatie vermeld; 
Kunnen de salarissen en toelagen der beambten be
talen, en andere uitgaven die mogen voorkomen, en 
alle andere onkosten vereischt voor de behoorlijke 
voortzetting der bezigheid van de gemelde bank; 
Kunnen voor eenig eigendom dat de gemelde bank 
mocht verkrijgen, betalen in geld of in aandeelen, of 

I 
/ 
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gedeeltelijk in geld en aandeelen, zoo als hun best 
mogen voorkomen; 

(r). Mogen verhuren, verkoopen, of anderszins disponeeren 
over, voorwaardelijk of onvoorwaardelijk en op znlke 
wijze als hun best voorkomt, eenig eigendom van ge
melde bank, en kunnen betaling aannemen in aan
deelen die ten volle op betaald zijn, of gedeeltelijk in 
geld en gedeeltelijk in aandeelen; 

(J). Kunnen op zulke termen als hun 1neest voordeelig 
voorkomen, aankoopen of overnemen de bezigheid en 
eigendom van eenig andere bank-inrichting, en zulke 
schikkingen 1naken aangaande de betaling daarvan 
als wenschelijk moge zijn in het belang van gemelde 
N ationale Bank van den Oranjevrijstaat (Beperkt); 

(K). Kunnen zorgen voor de restitutie van eenig geld 
gedeponeerd in gmnelde bank, 1net de renten daar
van, door mid del van deposit- brieven, wissels, pro
nlessen, en debentuur-noten of verbanden, of op zoo
danige wijze als zij mogen overeenkomen n1et den 
inlegger; 

(L). Kunnen volgens hunne discretie takken van de N atio
nale Bank van den Oranjevrijstaat (Beperkt), in eenig 
dorp van den Oranjevrijstaat oprichten, dezelve in 
alle opzichten controleeren, en zoodanige takken ook 
wederom sluiten. 

Vermogen niet 79.-De directeuren zullen niet vermogen eenig verant-
schulden of lasten woordeliikheid of schuld aan de gezegde bank aan te O'aan aan te gaan van u b 7 
meerdaneen vijfde direct of indirect te boven gaande het een-vijfde deel van het 
van kapitaal. b ld k . 'l k d ll l""k op etaa ~apitaa gere ~e-n voor a en gezamen lJ ~. 
Aanwezigheid van 80.-Geen directeur lllag tegenwoordig blijven bij de be
directe~uen en raadslao·in<Yen over eenig voorschot of beleenin<Y die hii T'an borgstellmg van o o 51 u v 
hen en van amb- de bank verzoekt, en geen directeur of bea1nbte zal borg 
tenaren voorBank- ·· · · · · b 1 · transacties ve r- ZlJn voor een1g persoon In een1ge transact1e van e een1ng 
boden. met de gezegde bank. 

AFDEELING XI.-VERKLARING VAN GEHEIMHOrDING. 

verklaring van 81.-Elk directeur, bestuurder, auditeur, of bea1nbte of 
geheimhouding. ander persoon gebezigd door de N ationale Bank van den 

Oranjevrijstaat (Beperkt), zal voor de aanvaarding van zijn 
werk · eene verklaring 1noeten afleggen, zich verbindende tot 
getrouwe geheimhouding van alle transacties tusschen gemelde 
bank en hare clienten, en van den staat van de bank-rekening 
van individuen, en alles hiermede in verband, en zal zich 
verbinden om over geene zaken te spreken die tot zijne 
kennis zijn gekomen gedurende zijne functie, tenzij hij daartoe 
gerequireerd wordt door den raad van directeuren of door 
een vergadering van aandeelhouders, of door een gerechtshof, 
of door den persoon in zoodanige zaken betrokken, of voor 
zoo ver hij onder deze acte daartoe vrijheid heeft. 
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AFDEELING XII.-REKENINGEN. 

82.-Betalingen ten behoeve van de gemelde bank zullen Wijze hoe hetalin-
h . d d ·· 1 d d" b"" b 1 · 11 gen gescllieuen gesc 1e en op e WlJZe zooa s e 1recteuren lJ es tnt zu en · 

bepalen. . 
83.-De directeuren zullen getrouwe rekeningen doen Rekening gehou-

d 11 ld f · d den te worden. hou en van a e sommen ge s ontvangen o tutgegeven oor 
geme1de bank, en van de zaak waaromtrent zoodanige ont-
vangst of uitgaaf p1aats heeft, en van het crediet en de 
schu1den van gen1e1de bank, en van alle zaken die noodig 
zijn om den waren staat en toestand van geme1de bank aan 
te toonen ; en de rekeningen zullen worden gehouden in zu1ke 
boeken en op zu1ke wijzen, en het boek van rekeningen za1 
in zu1ke veilige bewaring gehouden worden, a1s de directeuren 
zullen voorschrijven. 

84.-Geen aandee1houder van gemelde bank, tenzij hij is Inspectievanhoe
directeur auditeur of beambte of ander persoon wiens p1icht ken an:n wie ver-. ' ' . oorloof<l. 
het 1s, zal het recht hebben om de boeken, rekmungen, docn-
menten en geschriften van gemelde bank in te zien, tenzij 
deze1ve daartoe worden voorge1egd bij eene generale ver
gadering; nochtans zal de regeering het recht hebben om te 
eeniger tijd een of twee personen aan te stellen om de bank 
te inspecteeren ; zullende de directeuren gehonden zijn alle 
mogelijke h ul p daarin te ver 1eenen. 

85.*-De directeuren zullen voor e1ke vergadering van Publicatievange
aandeelhouders eenen jaarlijkschen algemeenen geauditeerden ::mcliteerde staat 
staat moeten leggen, opgemaakt tot een datum niet langer 
dan twee maanden voor zoodanige bijeenkomst, en loopende 
van af het tijdstip tot welk de laatst voorgaande staat opge-
maakt was, en bij elken zoodanigen 'staat zal een rapport van 
de· directeuren gevoegd worden aangaande den staat en 
toestand van geme Ide bank, en het be drag indien eenig da t 
uit de winsten zou moeten worden betaald, hetzij a1s dividend 
of bonus, aan de aandeelhouders, en het bedrag dat zij aan-
bevelen om bij het reserve- fonds te worden gevoegd; en 
zullen de directeuren verder gehouden zijn eenen geauditeerden 
staat van de in om1oop zijnde noten, specie in handen, en 
algemeene bezigheid van de bank, alle drie maanden in de 
Gouvernements-Courant te do en pu bliceeren. 

AFDEELING XIII.-AUDITEUREN. ** 

86.-De rekeningen van de N ationale Bank van den Onclerzoekderboe· 
OranJ·evriistaat (Beperkt) zullen van tiid tot tiid echter niet ken door auditen-

• <.1 ' <.1 u ' ren. 
minder dan eens in elk kwartaal, worden onder:z;ocht, en de 
juistheid der staten worden getoetst door twee of 1neer and~-
teuren. 

* Zie tevens Artikel 22 van Hoofdstnk C (De wet over beperkte verant
woordelijkheid van naamlooze vennootschappen.) 

** Zie tevens Artikel 20 van Hoofdstuk C (De wet over beperkte verant
woordelijkheid van naamlooze vennootschappen.) 
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Wie verkiesbaar 87.-Niemand zal als auditeur verkiesbaar zijn tenzii hii 
als auditeur. <~ <~ 

Benoeming van 
auditeuren, 

houder zal zijn van tien aandeelen voor den tijd van drie 
maanden voor de kiesbijeenkomst, met voorbehoud van de 
speciale voorziening hierna in artikel 92 gemaakt en niemand 
zal verkiesbaar zijn, of reeds gekozen zijnde in functie mogen 
blijven:-

(A). Indien hij directeur of beambte wordt in gemelcle 
bank; 

(B). Indien hij krankzinnig verk.laard of onnoozel wordt; 
(c). Indien hij niet langer het vereischt getal aandeelen 

houdt; 
(n). Indien hij directeur wordt van eenige andere bank

inrich ting ; 
(E). Indien hij onderhevig wordt aan eenig andere disquali

ficatie, die zijne verkiezing of benoeming als aucli
teur zou verhinderen of zou hebben verhinderd. 

88.-Alle auditeuren zullen worden benoemd door de 
aandeelhouders bij hunne jaarlijksche algemeene vergadering, 
en zullen in fnnctie blijven tot de naastvolgende jaarlijksche 
vergadering; de aftredende auditeuren zullen echter herkies
baar zijn. 

Kennisgeving van 89.~Geen persoon die niet een aftredende auditeur is 
voorgestelden au- . ' . .. ' 
diteur. zal verk1esbaar wezen als auchteur, tenzlJ het voornemen om 

Belooning van 
auditeuren. 

hem als zoodanig voortestellen bij de jaarlijksche algemeene 
vergadering wordt bekend gesteld aan het hoofdkantoor van 
gemelde bank ten minste zeven dagen en hoogstens een 
maancl voor de vergadering, en kopie van elke zulke kennis
geving zal worden aangeplakt aan een zichtbare plaats bij. 
den ingang van de bank, gedurende vijf dagen de vergadering 
voorafgaande. 

90.-De belooning der auditeuren zal van tijd tot tijd 
worden bepaald door de aandeelhouders in de jaarlijksche 
algemeene vergadering. 

Aanvulling van 91.-Indien eenige vacature mocht komen te ontstaan 
vacature. 

en de functie van auditeur niet zal worden aangevuld door 
de jaarlijksche algemeene vergadering, of indien eene toe
vallige vacature zal ontstaan, zullen de directeuren zoodanige 
vacature aanvnllen, door benoeming van een persoon die in 
functie zal blijven tot de volgende jaarlijksche algemeene ver
gadering. 

BePoem!ng ':an 92.-Indien geen aandeelhouder verkiesbaar als auditeur 
persoon d1e n1et d ld d ··a b ld k" · b zeker aantal aan- wor t voorgeste op en tll epaa tot ~1ez1ng en enoe-
deelen houdt. ming, zal niets hiervoren bepaald kunnen worden uitgelegd 

om de aandeelhouders of de directeuren, naar het geval mocht 
zijn, te beletten een persoon te kiezen en te benoemen als 
auditeur, die niet het vereischte getal aandeelen houdt, mits 
altoos zulk persoon anderszins daartoe geschikt is. 
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93.-De auditeuren zullen worden voorzien met kopien van Onderzoek door 
d k · ld bl' . f auditeuren van te alle staten er re en1ngen opgeste voor pu wat1e, o te publiceeren staten 

worden gelegd voor eenige algemeene vergadering; en het en rekeningen. 
zal hun plicht zijn dezelve te onderzoeken met de rekeningen _ 
en bewijsstukken daartoe behoorende en daarop betrekking 
hebbende. 

In geval een of ander der aangestelde auditeuren onbe
kwaam, onwillig of nalatig zoude zijn in de uitvoering zijner 
plichten wanneer daartoe uitgenoodigd, of in geval hij zoude 
verzuimen om de rekeningen binnen veertien dagen te audi
teeren, indien zulks vereischt wordt, zal de raad der direc
teuren de macht hebben een ander aan te stellen om tot de 
-eerstkomende algemeene vergadering zijne plichten te vervullen. 

AFDEELING XIV.-DIVIDEND1 BONUS EN RESERVE-FONDS. 

94.-De directeuren van de Nationale Bank van den Dividenden en 
0 · .. (B k ) k · d bonussen. ranJeVrlJstaat eper t unnen, met toestemm1ng van e 
jaarlijksche algemeene vergadering, een dividend of bonus of 
beiden verklaren, te worden uitbetaald aan de aandeelhouders 
pro rata van hunne aandeelen. 

95.-De directeuren zullen jaarlijks, voor dat zij eenig Reserve-Fonds. 
dividend of bonus aanbevelen, eene som van £2,000 uit de 
pro:fijten van de N ationale Bank van ·den Oranjevrijstaat 
(Beperkt), op zijde zetten als een reserve-fonds, totdat eene 
som van £10,000 aldus gereserveerd zal zijn, en daarna jaar-
lijks zoodanig bedrag als wenschelijk geoordeeld zal worden, 
en zullen het recht he b ben van tijd tot tijd, wanneer zulks 
noodig mocht zijn, zulk gedeelte van zoodanige reserve-fonds 
aan te wenden om toevallige aanvragen die mogen voorkomen 
te dekken, of tot reparatie en instandhouding der gebouwen, 
of tot zoodanige einde als noodig geoordeeld zal worden. 

96.-Geen onafgehaalde rente of dividend zal ooit renten Onafgehaalde 
l 

. . .. dividenden geen 
c ragen ten laste van de N atwnale Bank van den OranJeVrlJ- rente te (lragen. 
staat (Beperkt), met inachtneming der uitzondering in artikel 
:99 bepaald. 

97.-De directeuren kunnen aftrekken van de renten ofSchnlden van a;an-
d

. · . . deelhouder af te 
1v1denden betaalbaar aan een1g aandeelhouder, alle zoodan1ge trekken van zijn 

gelden die hij verschuldigd mocht zijn aan gemelde bank op dividenden. . 
paaiementen of anderszins. 

98.-Alle dividenden zullen betaalbaar zijn door dividend- Dividendbrieven. 
brief, welke, tenzij de bank krachtens artikel 97 daarop eenig 
aanspraak zal he b ben, afgegeven zal worden of op de post 
worden bezorgd a an het adres van elk aandeelhouder, binnen 
veertien dagen na den dag waarop de aandeelhouders daarover 
beslist zullen he b ben. 

99.-De dividenden door de regeering te worden ont- Go~e~.~e;~~!he:tsr: 
vangen op het in de bank belegde kapitaal zullen jaarlijks dividenden. 
in de Nationale Bank van den Oranjevrijstaat (Beperkt), als 
vaste depositas worden gedeponeerd tot tijd en wijlen de 
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regeenng een aanvang zal 1naken met het daarstellen van 
spoorwegen in den Oranjevrijstaat, tenzij de volksraad anders 
daarover moge beschikken. 

AFDEELING XV.-KENNISGEVINGEN. 

Hoe kennisgeving 100.-Alle kennisgevingen aan aandeelhouders der N atio
aan aand.eelhou- nale Bank van den Oranjevrijstaat (Beperkt), te worden ge-
ders geseluedt. . d · · · 

geven door de d1recteuren, waarvan e wuze n1et expresselijk 
in deze bepaald is, zullen geschieden bij publica tie in de 
Gouvernements-Courant en een of meer plaatselijke couranten, 
onder handteekening van den bestuurder of zoodanig ander 
beambte als de direct.euren daartoe 1nogen benoemen. 

Hoe kennisgevin- 101.-Alle kennisg~ving~n van de zijde der aandeel-
gen van cle zijde houders moeten worden 1nged1end aan het hoofdkantoor van 
der aandeelhou- d N · l B k d 0 · ·· (B k ) ders geschiedt. e atwna e an ~ van en ranJevrustaat eper ~t . 
Kennisgevingaa;n 102.-Elk persoon die door uitwerking der wet,overdracht 
een persoon } 8 of andere wiize recht zal verkriigen op eenig aandeel zal 
zulks aan Zl.JU .. <~ <.1 • • ' 

rechtverkrijgende. gebonden z~Jn door en aan elke kenn1sgev1ng of ander ge-
schrift, welke voor zijne registratie als aandeelhouder reeds 
gegeven zal zijn aan den persoon van wien hij zijn recht op 
zulk aandeel ver kregen heeft. 

AFDEELING XVI.~ BEWIJS EN RECHTSPRO.CES. 

Be.wijslevering in 103.-Bij verhoor van eenig proces of actie die g~bracht 
fei\1ee1~. van zekere 1nocht worden door de directeuren tegen eenigen aandeel

houder tot verhaal van eenig schuld op eenig paaiement, zal 
het voldoend zijn te bewijzen dat de naa1n van den verweerder 
voorkomt op het register van aandeelhouders van de Nationale 
Bank van den Oranjevrijstaat (Beperkt), als houder van het 
getal aandeelen waarop de schuld gegrond is, en dat behoor
lijke kennisgeving overeenkomstig deze acte van de oproeping 
geschied is, en zal het niet noodig zijn te bewijzen de aan
stelling der directeuren die de oproeping gedaan he b ben, noch 
dat een quorum van directeuren ten dien tijde tegenwoordig 
is geweest, noch dat de bijeenk01nst waarbij de oproeping 
besloten werd behoorlijk belegd was, maar het bovenaan
gehaalde bewijs zal voldoende zijn om de schuld te bewijzen. 

B.eambten die 104.-Procedures tot betaling van eenige schuld aan de 
act1es voeren ten N . . · .. 
behoeve der banlc atwnale Bank van den OranJevrustaat (Beperkt), kunnen 

worden gevoerd in naam van den hoofdbestuurder, of den 
bestuurder van eenig tak, of de beambten in dien tijd die 
betrekkingen vervullende of de ge1nelde bank vertegen woor
digende. 

AFDEELING XVII.-OPWINDING VAN DE NATIONALE BANK VAN DEN 

ORANJEVRIJSTAAT (BEPEUKT). 

Buitengewone 105.-Indien ter eeniger tijde de directeuren van deN atio-
~~~f~ee~ij ;:1~~~; nale Bank van den Oranjevrijstaat (Beperkt), zullen vinden 
verliezen. · dat de verliezen van gemelde bank het reserve-fonds hebben 
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verdelgd, en een-tiende gedeelte van het opbetaald kapitaal 
hebben uitgeput, zullen zij verplicht zijn onmiddelijk eene 
buitengewone algemeene vergadering te beleggen, en een 
vollen en getrouwen staat van den toestand der gemelde bank 
voor dezelve te leggen. 

106 -Biialdien het bii zoodanige vergaderino- aldus op- D~ssolutie en af-• u .. u . .. b sln1ten der zaken 
geroepen, zal bl:uken en beshst zal zun dat de verliezen van van de bank. 

gemelde Nationale Bank van den Oranjevrijstaat (Beperkt), 
ontstaande uit slechte schulden of uit eenige andere oorzaak, 
het reserve-fonds hebben verdelgd, en ook een-tiende gedeelte 
van het op betaald ka pitaal, zal de voorzitter bij zoodanige 
bijeenkomst de gemelde bank gedissolveerd verklaren; Bn de 
directeuren alsdan in functie zullen zoo spoedig mogelijk de 
zaken van gemelde bank afsluiten, en die directeuren zullen 
dan alleen tot dat einde, hunne machten behouden. 

10·7 W d k ld b k ,. 11 .. Overschot na .- anneer e za en van ge~~le e an . zu en zun vereffening hoe be-
vereffend en afgesloten, zal het overbl:uvend kap1taal aan de steed. 

aandeelhouders worden uitbetaald pro rata van hunne aan-
deelen, en deze acte zal alsdan beschouwd worden te zijn 
vervallen, en zulke ~lissolutie zal beide in recht en billijkheid 
genomen worden als een finaal en generaal ontslag van alle 
partijen die daarin betrokken waren. . 

108 -Ter besr)oedigino· van zulke opwinding zullen de "Y.e.rkoop 1~1g van 
· b twiJfelachhge ba-

directeuren het recht hebben 0111 slechte schulden of twijfel- ten. · 

achtige baten als zoodanig te verklaren, en zij kunnen ver-
koopen aan eenig persoon, 1net uitzondering van de direc-
teuren of beam bten van de bank, eenige aanspraken of 
vorderingen in insolvente boedels, of op de nalatenschap van 
gestorYenen, die niet dadelijk invorderbaar zullen zijn. 

109.-Eenige onafgehaalde dividenden zullen door de ~o.eonafgehaalde 
d. . b l .. d' . ll d1v1denden wor• 1recteuren zoodan1g worden elegd a s ZlJ 1enst1g zu en den besteed. 

oordeelen, en de gelden aldus belegd met de vruchten daar-
van zullen van tijd tot tijd worden betaald aan de daarop 
rechthebbenden, mits dat geen aanspraak op zulke gelden 
zal worden erkend, na verloop van zes jaren van den tijd 
van opwinding, en zulke gelden waarop geen aanspraak ge-
maakt worden binnen den hierin gestelden tijd, zullen worden 
beschouwd als kapitaal7 ten behoeve van de aandeelhouders, 
en worden aangewend bij wijze van verdeeling, en zal het 
tijdsverloop van zes jaren een beslissend effect hebben tegen 
admissie van eenige vordering die daarna zal worden ingediend. 

HOOFDSTUK CII. 

OVER DE ADMISSIE VAN VREEMDE BANKEN. 
1.-Geene uitlandsche banken of takken daarvan zullen Voo~wa:=trdenvan 

· d · · b kb · adm1ssie van 
Ill ezen Staat mogen bestaan, en een1ge n1euwe an ez1g- vreemde banken. 

heden mogen drijven, op eene boete van een honderd pond 
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sterling voor elke overtreding; en geene uitlandsche bank 
zal zich in dezen Staat mogen vestigen, dan na vooraf de 
toestemming van den volksraad verkregen te hebben. 

580 VREEMDE BANK EN. 

Voorwaarden voor 2.-De Bank van Afrika (Beperkt) zal zich hier kunnen 
Bank van Afrika. · d d 1 d d vest1gen on er e na vo gen e voorwaar en:-

(A). Dat de genoemde bank haar hoofdkantoor te Bloem
fontein zal vestigen, mits zich onderwerpende aan 
zoodanige wetten als alreeds bestaan, ten aanzien van 
locale bank en; 

(B). Dat de in omloop zijnde noten van gemelde bank 
betaalbaar zullen zijn bij vertooning aan het hoofcl
kantoor, of eenig takkantoor binnen dezen Staat, 
zonder heffing van eenig percenten in mindering; 

(c). Dat de specie voorhanden nooit minder mag zijn dan 
een derde van het bedrag aan noten binnen dezen 
Staat in omloop gebracht; 

(D). Dat drie-maandelijksche staten znllen worden gepu
bliceerd in de Gouvernements-Courant en andere plaat
selijke bladen in dezen Staat uitgegeven, van de in 
omloop zijnde noten, specie in handen, en algemeene 
bezigheid; · 

(E). Dat het gouvernement zich het recht voorbehoudt 
om, naar vereischten, door het uitvoerend gezag ge
regelde inspectie te voeren over den toestand van 
genoemde bank, en verder regulatien van tijd tot 
tijd te vervaardigen, ten einde de bezigheid door de 
bank op een geregelden en veiligen voet te stellen. 

HOOFDSTUK OIII. 

REGELENDE DE TOELATING VAN ASSURANTIE
lVIAATSOHAPPIJEN. 

Bnitenl_andsche L-Ieder assurantie-maatschappij, waarvan het hoofd-
assur~;ntie-maat- kantoor of plaats van bezicrheid buiten deze_n Staat gevestig·d schappiJen moeten e, 
securiteit stellen. is, hetzij reeds opgericht of bezigheid doende, of hierna op-

gericht wordende en bezigheid beginnende binnt:m dezen Staat, 
bestierd of vertegenwoordigd door directeuren, secretaris, 
bestuurder of agent, en welke of voor het passeeren dezer 
wet, gedreven heeft, of hierna zal beginnen te drijven de 
bezigheid van brand-, ongeluk- of levens- assurantie binnen 
dezen Staat, indien zulke maatschappij na het passeeren dezer 
wet, zulke bezigheid zal voortzetten of beginnen in dezen 
Staat: zal verplicht en gehouden zijn voor of op den eersten 
dag van J anuari, van het jaar volgende op zulk begin of 
voortzetting van zulke bezigheid, bij den thesaurier-generaal 
van den Oranjevrijstaat, en tot zijne genoegen te deponeeren 
securiteiten ten bedrage van vijf duizend pond sterling, voor 
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brand-of ongeluk-assurantie-maatschappijen, en van tien duizmid 
pond sterling voor levens-assurantie-maatschappijen, zullende 
echter de renten of inkomsten op die securiteiten, indien 
eenige, door. zulke maatschappij ;,nogen worden o~.tvangen .. 

2.-Een1g zulke maatschapplJ kan na behoorhjke kenn1s- Substitueeron van 
geving aan den thesaurier- generaal eenige der gedepo- securiteiten. 
neerde securiteiten verwisselen tegen andere van gelijke 
waarde, en zulke gesubstitueerde securiteiten zullen in ieder 
opzicht behandeld worden als of zij oorspronkelijk gedeponeerd 
waren. 

3.--Ieder zulke maatschappij zal verplicht zijn, alvorens Licentievoorassu
eeniO'e bezigheid te kunnen doen jaarlijks eene licentie aan r~.ntie-maatschap-

0 £ . ' piJen. den landdrost van Bloem ontmn ten behoeve van het gou-
vernement te betalen, berekend tegen drie pence voor ieder 
pond sterling door haar · voor premie in het vorig jaar ont
vangen op polissen aan personen in dezen Staat uitgereikt, 
volgens beeedigden staat die zij hierbij gelast wordt jaarlijks 
aan den landdrost van het district Bloemfontein over te 
leggen, aantoonende welke so1n zij voor premies in het af
geloopen jaar heeft ontvangen, zullende het bedrag van zulke 
licentie in geen geval minder mogen zijn dan twintig pond 
sterling, zullende de bepalingen van hoofdstuk LXIV van 
het wetboek van toepassing zijn, wat de heffing van licentie 
en zegelrechten aangaat, ook op zulke maatschappijen, en 
geen licentie worden uitgereikt alvorens bewijs is geleverd 
dat de securiteit in artikel 1 bedoeld is gesteld. 

4.-Iedere zulke ma,atschappij zal verplicht zijn, alvorens Registrati.~ der 
eene licentie te kun.:nen bekomen, derzelver acte van oprich- :ici}il~~~PPIJ, do
ting in de openbare registers van dezen Staat te doen regis-
treeren, onder zoodanige voorschriften als de registrateur van 
acten van den Oranjevrijstaat, daaromtrent zal bepalen, en tegen 
betaling in geval van beperkte verantwoordelijkheid van de 
leges en zegels bepaald bij de wet, en anders van een zegelrecht 
van tien pond sterling, en zal tevens dorniciliurn citandi et execu-
tandi moeten kiezen in de hoofdstad van den Staat, en hier-
van in de Gouve1·nernents-Courant kennis geven. 

5.-Iedere zulke maatschappij zal gehouden zijn bij de Vo<;>rwaaruen van 
· d S t 1 h 'ft l"k pol1ssen moeten regeenng van en taat over e eggen eene sc n e lJ e on- niet strijden met 

derneming dat geen voorwaarde in eenig door haar reeds in krijgs- of comman
dezen Staat uitgereikte of nog uit te reiken polissen van dowet. 
levens-assurantie strijdig met de bepalingen der krijgs- en 
commandowet zullen worden toegepast of kracht of effect 
hebben tegen de uitbetaling van zulke polissen, indien de 
geassureerden onder commando- of krijgsdienst mogen komen 
te sneuvelen. 

6.-Iedere vreemde maatschappij zal aan het einde van Oygaven van 
lk fi · 1 · d · t h .. b b pohssen; extrae-e nanmee Jaar van zoo an1ge maa sc applJ, oven en e- ten; rekeningen, 

halve alle andere d00r deze Wet Vereischte Staten, OVerleggen ell,Z. 

€enen beeedigden staat van alle polissen van kracht aan het 
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einde van znlk jaar, met de bedragen daarvan, welke staat 
zal insluiten :~ 

(1). Nieuwe polissen gedurende het jaar in dezen Staat 
uitgereikt; 

(2). Polissen die gedurende het jaar zijn vervallen; 
(3). Bestaande polissen; 

en zal verplicht zijn zoodanige staten, extracten, rekeningen 
of informatien aan de regeering te verschaffen als de Staats~ 
president zal mogen voorschrijven. De regeering zal de 
macht hebben, indien zulks in het publiek belang achtende, 
bovengenoemde staten, extracten, rekeningen of informatien 
te publiceeren, zullende die documenten worden bewaard in 
zoodanig kantoor als door den Staatspresident daartoe aan
gewezen. 

Vree?;Ude maat- 7.-Iedere vremnde n1aatschappij, binnen dezen Staat 
~~!~~~~in!flo~~i~ eenige assurantie-bezigheid drijvende, zal binnen drie maanden 
van best .. uur?-er,na den eersten dag yan September 1891, of bij den aanvang 
enz., en gevest1gde h b · h 'd 1 h 1 ·· · d G plaats. arer ez1g m zooa s et geva moge zun, 1n e ouverne-

menis- Courant publiceeren den naam van haren in dezen 
Staat wonenden hoofdbeambte, bestuurder, secretaris of agent, 
en de plaats waar het hoofclkantoor der maatschappij in de 
hoofdstad van dezen Staat beschouwd moet worden te zijn 
gevestigd. 

Rechtsproceclures 8.-Ieder zulken hoofdbeambte bestuurder of agent wiens door of tegen be- . . ' . 
stuurcler, enz. aanstelhng als voorzegd 1n de Gouvernernents-Courant lS ge-

publiceerd kan, ten behoeve der maatschappij die hij ver
tegenwoordigt, dagvaarden of gedagvaard worden, en alle 
kennisgevingen, dagvaardingen of andere wettelijke proce
duren zullen van kracht zijn tegen zoodanige maatschappij 
indien gediend op zoodanigen hoofdbeambte, bestuurder, secre
taris of agent, of gelaten aan het hoofdkantoor in handen 
van eenig zich aldaar bevindend persoon, of bij afwezigheid 
van eenig persoon aldaar, aangeplakt a an de bnitendeur 
van zoodanig hoofdkantoor. 

Boetevoorvalsche 9.-Indien eenige staat, extract, rekening· of ander docu-opgaven. . 
mcmt onder de voorzieningen van dit hoofdstuk vereischt 1n 
eenige belangrijke bijzoncler heid valsch is, zal de persoon die 
clozelve teekende of inleverde bij overtuiging onderhevig zijn 
aan eene boete geen vijftig pond te boven gaande. 

Ver:-;uim.~nde 10.-Ieclere maatschappij die in gebreke blijft in het in-
maatschapplJ kan l f. f c1 ·· 1 · · · verboden wo'rden. everen van staten o opgaven, o op an ere WlJZe na at1g lS 1n 

hot nakomen van eenige der voorzieningen van dit hoofd
stnk voor een tijdperk van drie 1naanden of meer, kan op 
applicatie van den staatsprocureur door het hof worden ver
bodon om binnen dezen Staat eenige bezigheid te drijven, 
hetzij geheel of voor zoodanigen tijd als het hof zal noodig 

. , achten te gelasten. . 
Inzage en kopl~n 11 -Ieder persoon mag teo·en betalino· van de O"ewone van staten, en:-;, · ' o b b 

leges, een1gen gedeponeerden staat of ander document als 
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door dit hoofdstuk wordt vereischt nazien en daarvan kopien 
nemen. Ieder staat, extract, rekening of ander document ge-
certificeerd door den beambte of persoon met de bewaring 
daarvan belast, als te zijn een ware kopie van zulk ingeleverd 
document, zal gehouden worden zoodanige kopie te zijn en 
als zoodanig aanneembaar zijn als getuigenis, tenzij eenig 
versc;hil tusschen hetzelve en het origineel zal worden bewezen. 

12.-De Staatspresident zal aan een der hoofdambtenaren Toezicht over 

h l d l
. h 1 .£! staten. enz. 

opdragen, en et . za e p 1c t van nezen .. hooJ.dambtenaar 
zijn, om toe te z1en dat elke maatschapplJ vallende onder 
deze wet behoorlijk de voorzieningen daarvan nakomt, zullende 
die ambtenaar jaarlijks bij den volksraad moeten overleggen 
de staten, extracten en rapporten in het dan afgeloopen jaar 
in termen dezer wet ingeleverd. 

13.-In geval eene levensverzekering-maatschapp1j tegelij- 1\-Iaatschapp\jkan 

k ·"d t b l f J 1 kk k t 1 h t meerdere soorten ertu egen ranc o annere onge u T Ten verze er , za e van assurantie on-
niet noodig ziin dat eene speciale zekerheid wordt gesteld dernemen_hli enke-

'-' . .. 'le stelhng van 
maar kan zoodan1ge maa.tscha PPll volstaan met het stellen zekerheid. 

van zekerheid overeenkomstig dit hoofdstuk ten bedrage van 
tien duizend pond sterling. 

14.-Alle polissen van levens-assurantie in dezen Staat Uitbetaling in 

ll · d' lk dt 1 d d d dezen Staat. en be-aangegaan zu en, 1n 1en zu s wor ver ang oor en per- wijs daarvan. 

soon gerechtigd tot assurantie-gelden, moeten worden uitbe-
taald in den Oranjevrijstaat, en de kwitantie van den execu-
tenr of ander persoon belast met de vereffening van den 
boedel, zal voldoende bewijs zijn voor zoodanige maatschappij 
voor de behoorlijke betaling van de polis. 

15.-De securiteiten onder artikel 1 dezer wet vermeld, securiteit; hedoe

zullen strekken tot waarborg aan de reO'eering en de burgerii ling daarv~n e.n 
.. . b . . '-' onderhev1ghe1d 

voor de goede trouw, en eerluke bez1ghmd van 1edere zulke aan executie. 

maatscha ppij en onderworpen ziin a an executie voor eenig 
vonnis van een bevoegd gerechtshof tegen zulke maatschappij. 

HOOFDSTUK CIV. 

DE WET OVER DE INSOL VENTIE. 
1.-Alle handelingen in insolvente boedels, gedaan over- Ratincatie van 

k t . J h 'ft b 1· J • hanclelingen ge-een on1s 1g Cte voorsc n en en epa 1ngen van Cte vonge daan overeenkom-
bestaande wetten over de insolventie worden O'Oedgekenrd stig vroegere wet-

' b 'ten. 
bekrachtigd en geratificeerd. 

2.-Het zal aan het Hoog Hm•echtshof, en aan ieder Wijze waarop 

c1 c1 l h f d H .!!d } t d eenige boedel on-ron gaan gerec 1.ts o , en aan e 001, rec 1. er van ezen c1 e r vrijwillige se-

Staat, of eenigen anderen der rechter:s van het Hoog Gerechts- kwestratic k a 11 

h f .. 'f .. k k . worden gesteld. 
o , vrustaan, om op schn tehJ verzoe van een1gen persoon, 

verklarende dat hij insolvent is en begeerig om zijnen boedel 
over te geven ten voordeele zijner crediteuren, zoodanigen 
persoon te gelasten voor hem te verschiinen, om onderzocht 
te worden aangaande z1jne gemelde insolventie7 of zoodanig 
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ander bewijs daarvan te vorderen, bij beeedigde ver klaringen 
van den gemelden insolvent en van anderen, als het gezegde 
hof of de rechter noodig zal oordeelen; of zoodanigen appli
cant te gelasten om te verschijnen voor eenigen persoon, be
hoorlijk door het Hoog Gerechtshof als deszelfs commissaris 
tot zoodanig einde benoemd; ·en zoodanigen commissaris te 
gelasten om den applicant op de wijze voorzegd te onder
zoeken, en zoodanig bewijs van de zaken voormeld te nemen, 
als aan den gemelden commissaris zal noodig schijnen, en 
een verslag van zoodanig onderzoek en bewijs, als voormeld afge
nomen, op te maken en aan den griffier van het Hoog Gerechts
hof op te zenden. En het zal aan gezegd gerechtshof of den ge
melden rechter voor wien zoodanig onderzoek afgenomen wordt7 

of het gezegde gerechtshof of den Hoofdrechter, of eenigen 
rechter van het Hoog Gerechtshof vrijstaan, na overweging van 
het verslag van eenigen zoodanigen commissaris op de wijze 
voorzegd gedaan, op bewijs van de zaak voormeld ten zijnen 
genoegen, de overgaaf van zoodanigen boedel aan te nemen, en 
denzelven, bij order onder zijne handteekening, te stellen onder 
sekwestratie in handen van den meester van de insolvente 
boedelkamer. Mits altijd, dat het iederen persoon, bij procu
ratie geautoriseerd om den boedel teadministreeren vaneenigen 
persoon die uit den Staat afwezig is, zal vrijstaan, in den naam 
van zoodanigen persoon, zoodanige applicatie als voormeld in te 
dienen, en daarop zullen dezelfde procedures zoo na mogelijk 
worden gevolgd, als of de persoon uit den Staat afwezig zelf 
aanzoek had gedaan. 

W~ze waarop de 3.-Het zal aan het Hoog Gerechtshof, of eenig rond-
~~:rl~1ae~!~ oi:t gaand gerechtshof, of den gezegden Hoofdrechter, of eenigen 
wezigen persoon anderen der rechters van het Hoog Gerechtshof op geliike 
gesekwestreerd ' <J 

kan word.en. wijze vrijstaan, om op gelijke applicatie van eenigen persoon 
behoorlijk belast met de administratie van den boedel van 
eenigen overleden persoon, of van eenigen persoon wettig of 
wer kelijk on bekwaam zijnen boedel, gelegen binnen dezen 
Staat, te administreeren, meldende de insolventie van zooda
nigen boedel; of op dergelijke applicatie, 1neldende de insol
ventie van den boedel van eenige maatschappij, handel- drij
vende of hebbende eenen boedel of bezittingen binnen dezen 
Staat, gemaakt door het meerder getal der vennooten van 
zoodanige maatschappij, die ten tijde van het indienen van 
het request binnen dezen Staat zullen zijn, den applicant of 
a pplicanten te onderzoeken, of hem of hen te do en onder
zoeken op de wijze voorzegd, of bewijs van de zaken voor
meld in te winnen of te doen inwinnen, op de wijze als hier
voren bepaald. En het zal den rechter voor wien zoodanig 
onderzoek wordt afgenomen, of den Hoofdrechter, of eenigen 
rechter van het Hoog Gerechtshof vrijstaan, na overweging 
van het verslag van eenigen commissaris van het gemelde 
gerechtshof, op de wijze voorzegd gedaan op bewijs van de 
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zaken voormeld ten zijnen genoegen, de overgaaf van eenigen 
zoodanigen boedel aan te nemen, en denzelven op de wijze 
voormeld onder sekwestratie te stellen. En nadat de order 
tot eenige zoodanige sekwestratie is uitgemaakt, zullen en 
mogen gelijke procedures worden gevolgd en plaats hebben, 
betrekkelijk zoodanige boedels en de personen aan wie de 
administratie van dezelve wettig is toevertrouwd, en de deel
hebber of de deelhebbers van zoodanige nlaatschappijen, als 
bij deze bepaald zijn ten aanzien van andere boedels en andere 
insolventen. * 

4.-Indien eenig r)ersoon he b ben de eenig eigendonl roe- . Hoe een da~d van 
' ' 111 so I vent 1 e rge-

rend of onroerend, personeel of reee1, binnen dezen Staat, uit pleegd worrlt. ' 

denzelven zal vertrekken, of bniten dezen Staat zijnde, daar-
uit zal afwezig blijven, of nit zijn woonhuis zal vertrekken of 
zich anderszins a bsenteeren zal, met voornemen mn zijne cre-
diteuren te verwijlen of op te houden in het bekomen van 
betaling hunner vorderingen; of het vonnis van eenig be-
voegd gerechtshof tegen zich _hebbende, daartoe opgeroepen 
zijnde, hetzelve niet zal voldoen, af aan den officier met de 
uitvoering daarvan belast, geen genoegzaam verkoopbaar 
eigendom zal aanwijzen om hetzelve te voldoen, indien het 
nit het relaas, door zoodanig officier gedaan, of nit zijn affi-
davit zal blijken, dat hij geen genoegzaam verkoopbaar eigen-
dom -van zoodanig persoon heeft gevonden om aan zoodanig 
vonnis te voldoen; of hetzij binnen dezen Staat of elders, 
eenige vervreemding, transport, geschenk, cessie, levering, 
hypotheek of pand van eenige zijner goederen of e:ffecten, 
roerend of onroerend, personeel of reeel zal doen of laten 
doen, 1net het voornemen om, of op zoodanige wijze als om, 
zijne crediteuren te verwijlen op te houden in het bek01nen 
van betaling van hnnne vorderingen, of met de bedoeling 
om den eenen creditenr boven den anderen te bevoordeelen, 
zal zoodanig persoon beschouwd worden daardoor eene daad 
van insolventie te hebben gepleegd. 

5.-Het zal aan het Hoog Gerechtshof en aan ieder rond- Gedwongene sc-
- d h h f f d H £d ht d S ·t kwest-ratie op ver• gaan gerec ts o , o aan en oo rec er van ezen taa , zoek vanJ<>re<1i· 

of eenigen anderen der rechters van het Hoog Gerechtshof, teuren. 

vrijstaan, op applicatie in geschrifte ge1naakt tegen eenigen 
persoon die eenige daad van insolventie heeft gepleegd, door 
eenigen creditenr of crediteuren, wiens vordering of vorder-
ingen de waarde hieronder vermeld bedragen, en vermeldende 
het bedrag der vordering van zoodanigen crediteur en de 
oorzaak daarvan, en de beweerde daad van insolventie, en 
verzoekende dat de boedel van zoodanigen persoon moge ge"-
sekwestreerd worden ten voordeele zijner crediteuren, op bewijs 
daarvan ten genoegen van den gemelden rechter (mits, dat er 
aan den gemelden rechter, tezamen met zoodanige applicatie, 

i: Zie tevens Artikel 27 van Hoofdstuk LIV (De Weeskamerwet.) L• 
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zullen geproduceerd moeten worden de beeedigde verklaring 
of verklaringen en het certificaat hieronder vereischt), bij 
order onder zijne hand, om den boedel van ieder zoodanigen 
persoon of personen te stellen onder sekwestratie in handen 
van den meester van de insolvente boedelkamer, totdat de
zelve, op de wijze hieronder vermeld zal worden verklaard 
onder sekwestratie gesteld, of de gemelde applicatie zal wor
den opgeheven. 

B!'ldrag van v?.r· 6.-Geen boedel zal onder sekwestratie mogen worden 
denng moet ZIJn ld .. d d · k 1 d' 
£50 of £too. geste , tenz:u e vor enngen van eenen en e en ere 1teur, 

verzoekende dat dezelve mag worden gesekwestreerd, vijftig 
pond sterling zal bedragen, of tenzij de vorderingen van 
twee of meer crediteuren, aldus verzoekende, gezamenlijk een 
honderd pond sterling zullen bedragen. En een ieder die 
crediet aan een ander heeft verleend, op valuabele consi
deratie, voor eenige som betaalbaar op eenen zekeren tijd, 
welke tijd noch niet zal verloopen zijn toen de daad van in
solventie gepleegd werd, mag aldus verzoeken, of gezamen
lijk verzoeken als voormeld, hetzij hij eenige securiteit voor 
dezelve zal hebben of niet. 

~eeedigdeverkla- 7.-Elk verzoekende crediteur, v66r het leveren van eenige 
k~!dev:~du'::r~e- applicatie om eenigen boedel onder sekwestratie te doen stel

len, zal eene beeedigde verklaring in geschrifte moeten doen 
voor eenen der rechters van het Hoog Gerechtshof, of eenen 
commissaris van het gemeld gerechtshof benoemd om beeedigde 
verklaringen af te nemen (welke verklaring zal moeten wor
den gevoegd bij de procedures in den boedel), van de waar
heid zijner vordering en de oorzaak daarvan; en zal mede 
securiteit moeten stellen, ten genoegen van den meester van 
de insolvente boedelkamer, of van den landdrost van het 
district waarin zoodanige applicatie zal worden gepresenteerd, 
voor de betaling van de noodige leges en kosten tot prose
cutie van de gemelde sekwestratie, tot aan de verkiezing en 
henoeming van curatoren. En de meester van gemelde hoe
delkamer, of landdrost, naar het geval moge zijn, zal dade
lijk op elke zoodanige applicatie endosseeren een certi:ficaat 
dat zoodanige securiteit gegeven is, en hetzelve onderteekenen. 

Op wiens ~osten 8.-De crediteur of de crediteuren op wier applicatie 
procedures 1n ge- · d k · 1 d · k I f (lwongene sekwes- een1ge or er tot se westrat1e za wor en tutgemaa t, za o 
tratie worden ver- zullen op ziine of hunne eigene kosten aile de procedures 
volgcl. '-' 

in de gemelde sequestratie moeten vervolgen, tot de ver-
kiezing of benoeming van curatoren op de wijze hieronder 
omschreven ; en dezelve eerst getaxeerd en bepaald zijnde 
. door den registrateur der hoogere gerechtshoven, na behoor'" 
lijke kennisgeving van taxatie aan den meester, zullen de 
gemelde curatoren den gemelden crediteur of crediteuren nit 
de eerste gelden die ontvangen zullen worden, moeten terug
betalen. En de kosten onder eenige sekwestratie gemaakt, 
na de verkiezing of benoeming van curatoren, en het te 
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gelde maken van eenig gedeelte van den insolventen boedel, 
waarop eenig crediteur eenig speciaal verband, panel, hypo
theek of eis'ch zal hebben dat zal kunnen beschikbaar ge
maakt worden tot de betaling der schuld daardoor gesecureerd, 
zullen worden betaald nit de opbrengst van het eigendom 
waarover zich eenige zoodanige securiteit uitstrekt, wanneer 
de opbrengst toereikend zal zijn, en wanneer de opbrengst 
ontoereikend zal zijn, zal zoodanig crediteur persoonlijk daar
voor verantwoordelijk zijn. En geen crediteur eenige zoo
danige securiteit houdende, zal onderhevig zijn om te betalen 
of van de opbrengst van eenig zoodanig eigendom te zien 
.aftrekken, eenig gedeelte der kosten ran sekwestratie tot 
eenig ander einde gemaakt ; en alle kosten voor de ver
kiczing of aanstelling van curatoren als voormeld, in alle 
gevallen waarin op de applicatie van den insolvent eenige 
boedel onder sekwestratie is gesteld, benevens alle kosten 
gemaakt in ieder geval van de sekwestratie van boedels als 
insolvent (hetzij clezelve was bevolen op applicatie als voor
meld, of zal zijn geadjucliceerd, ter instantie van crediteuren), 
tot eenig ander einde dan als voormeld na de verkiezing err 
aanstelling van curatoren als voormeld, znllen in de eerste 
plaats, en voor eenige andere schuld, nit het vrije overschot 
van den insolventen boedel moeten worden gedaan wanneer 
het claartoe toereikend zal zijn; en wanneer gemeld vrij 
overschot ontoereikend zal zijn tot de betaling daarvan, zullen 
.al de crediteuren, die tegen den insolventen boedel vor
deringen he b ben bewezen, niet gesecureerd als voormeld, 
naar evenredigheid van zoodanige vorderingen persoonlijk 
daarvoor verantwoordelijk zijn. l\1its altijd, dat niemand door 
het bloot bew\jzen van eene schuld, of het ontvangen van 
eenige uitkeering, of door te compareeren of stemmen bij 
eenige bijeenkomst van crediteuren als een crediteur, daar
<.loor onderhevig zijn zal aan eenige vordering, door eenigen 
persoon gebezigd door den curator, ten aanzien van eenige 
.actie of rechtsgeding betreffende den gezegden boedel, of 
voor eenig deel van de compensatie of belooning van den 
curator voor deszelfs zorg en vlijt, behoudende altijd aan een 
ieder die gebruikt is geworden door zoodanigen curator, zoo
danig verhaal tegen den gezegden curator of tegen den boedel 
.als hem zal toekomen, en reserveerende mede aan zoodanigen 
curator verhaal tegen gemelden boedel en tegen zoodanige 
creditenren daarvan, of anderen die op andere gronden aan 
zoodanige middelen onderhevig mogen zijn. 

9.-Ieder crediteur of crediteuren van eenige maatschappli, Ap1~li('atie door 

l .. k ·· 1 ld 1 f 11 k h ·f cred1teur van op ge lJ e wuze a s voorme , za o zu en een verzoe sc n t maatschappij. 

mogen inleveren tegen de deelhebbers van eenige zoodanige 
maatschappij, om den boedel van zoodanige maatschappij onder 
:Sekwestratie te doen stellen, in geval dat eenige zoodanige 
maatschappij door een of meer van deszelfs deelhebbers eenige 
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daad van insolventie mocht hebben gepleegd, met voornemen, 
· of op zoodanige wijze om de crediteuren van zoodanige maat
scha ppij te bedriegen, of hen. te verwijlen of op te houden 
in het bek01nen van betaling der vorderingen door zoodanige 
1naatschappij verschnldigd; of indien het decreet. van eenig 
bevoegd gerechtshof tegen zoodanige m11atschappij bekomen 
is geworden, en de deelhe b bers daarvan, . daartoe. opgeroepen . 
zijnde, hetzelve niet hebben voldaan, of aan eenen offie:ier, 
1net de executie van zoodanig decreet belast, geen genoeg
zamn beschikbaar eigendom · tot voldoening van hetzelve 
he b ben aangewezen ; en m.its het zal blijken nit het relaas 
door zoodanigen officier gedaan of zijne beeedigde •7erklaring, 
dat hij geen genoegzaam beschikbaar eigendom van zoodanige 
1naatschappij tot voldoening van zoodanig vonnis heeft ge
vonden 7 en elke order tot sekwestratie op zoodanig request 
uitgevaardigd zal gel dig zijn, al zouden al de deelhe b ben; 
van de maatschappij niet daarin zijn begrepen. En na clat 
de order tot sekwestratie van eenigen zoodanigen boedel is 
uitgem.aakt, znllen en mogen gelijke procedures worden ge
volgd en plaats hebben betrekkelijk zoodanigen boeclel en 
zoodanigen deelhebber of deelhebbers, als hierin zijn voor
zien 01n te worden gevolgcl en plaats te he.bben betrekkelijk 
andere boedels en andere insolventen; mits altijd, dat niets 
hierin vervat zich zal uitstrekken, of uitgelegd zal worden, 
om den crediteur of creditenren van eenige maatscha ppii te 
verhinderen, on1· tegen eenigen deelhebber of den afzonder
liJken boedel van eenigen deelheb ber daarvan, ten aanzien 
van vorderingen door zoodanige maatschappij verschnldigd, 
op dezelfde wijze te procedeeren, als hierin is bepaald clat de 
crediteuren van eenigen persoon tegen hem en zijnen boedei 
zullen mogen procedeeren, ten aanzien van vorderingen door 
zoodanigen persoon in zijne individueele hoedanigheid Yer
schuldigd ; mits ook, dat het zal geoorloofd zijn op zoodanige 
applicatie en bewijs als laatst voonneld, en zoodanig ander 
bewijs, indien er eenige is, als gevorderd mocht worden, te 
begrijpen in dezelfde order tot sekwestratie (inclien de Hoofd
rechter of andere rechter voormeld zulks zal goedvinden), 
zoowel de afzonderlijke boedel of boedels van eenigen deel
hebber of deelhebbers van eenige maatschappij, als het ge
zamenlijke eigendom van zoodanige maatschappij. ~1aar de 
afzonderlijke of private boedel van eenen deelhebber zal niet 
worden aangetast of in beslag genomen, blootelijk nit kracht 
van eene order tot sekwestratie van den boedel der maat
schappij, waaraan zoodanige deelhebber behoort'; en wanneer 
eenige afzonderlijke boedel of boedels met den boedel der 
maatschappij zullen begrepen zijn, in dezelfde order voor 
sekwestratie, znllen de creditenren van den afzonderlijken 
boedel of boedels, en van den boedel der maatschappij, re
spectievelijk, gerechtigd zijn te zamen en zonder onderscheid, 
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te stemmen voor de verkiezing van den curator of de cura
toren, en in alle zaken betreffende de gezegde boedels aldns 
inbegrepen; mits altijd, dat de curator van alle gesekwestreerde 
boedels aldus geconsolideerd, en de curatoren van· iederen 
gezamenlijken en afzonderlijken boedel die, even als of de 
vordering van ieder zoodanigen crediteur verschuldigd was 
door eenen enkelen onverdeelden boedel, inbegrepen mogen 
zlin als hierboven vermeld in dezelfde order tot sekwestratie, 
znllen gehouden zijn afzonderlijke en distincte rekeningen 
te honden van den gezamenlijken boedel en van iederen 
afzonderlliken boedel, en zullen de respectieve crediteuren 
rangschikken en de rekening en het plan van distributie 
hieroncler venneld opmaken, en de uitkeeringen toewijzen, 
en over het algemeen de respectieve rechten en vorderingen 
van de geconsolideerde boedels opmaken, en do zaken daar
van vereffenen, ¥olgens de voorzieningen op dat stuk be
paald, even zoo als of de geconsolideerde boedels onder eene 
afzonderlijke administratie war en.* 

10.-Eenige crediteur of eenige crediteuren van den boedel Wijze waarop ue 
· · ·1 ··1 , f · . , t bo·edel van een van emngen over ec en per soon, o van een1gen persoon we - overledenen of af-

tirdijk of werkelijk onbekwaam om zijn boedel o·olegen binnen wezigen persoon 

1,-, ' S 1 · · 1 f ll b 1 .. 1 .. onder gedwongene c czon taat te ac m1n1streeren, za o zn en op ge lJ w wuze sekwestratie kan 

als voormeld, een verzoekschrift mogen inlevoren, om zoo- worden gesteld. 

danigen boedel als insolvent onder sekwestratie te hebben ge-
stnld, 1nits de persoon in wien de administratie van zoodanigen 
boedel wettiglijk is gevestigd, in zijne indivic1neele of fidu-
ciaire hondanigheid, cene daad van insolventie heeft gepleegd, 
met voornemen, of op. zoodanige wijze als om de crediteuren 
van zoodanigen boedel te bodriegen, of hen te verwijlen of 
Oi) te honden in het bekomen van betaling der schulden van 
zoodanigen boe'del; of mits het vonnis van eenig bevoegd 
gArechtshof tegen eenigen zoodanigen boedel verkregen is 
goworden, en de persoon, in wien de administratie van denzel-
Yc-.n wettig is gevestigd, hetzelve niet heeft voldaan, of 
daartoe opgeroepen zijnde, aan den officier met de uitvoering 
van zoodanig vonnis belast, geen genoegzaam beschikbaar 
eigondom tot volc1oening van hetzelve heeft aangewezen; 
en n1.its het zal blljken nit het relaas door zoodanig o~cier 
g"'daan, of zljne beeedigde verklaring, dat hij geen genoeg-
zaan1. verkoop baar eigenclom, a an zooclanigen boedel be-
hoorende, tot voldoening van zooclanig vonnis, heeft gevon-
<hn; en naclat de order tot eene zooclanige sekwestratie is 
11itgemaakt, znllen en mogen gelljke procedures worden ge-
volgd en plaats hebben, betrekkelijk zoodanige boedels en 
dn personen aan wie de administratie daarvan wettiglijk is 
to::wertrouwd, als hierin zijn voorzien om te worden gevolgd 

* Omtrent aansprakelijkheid van vennooten in een naamlooze maatschappij 
met beperkte verantwoordelUkheid, zie Artikels 12, 13 en 14 van Hoofdstuk C. 
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en plaats tl:"( hebben, betrekkelijk andere boedels en andere 
insolventen. 

Rechten eener. 11.-Elk voorrecht en Inacht door deze wet verleend aan. 
maatschappij te- · d't t · · h ld d · gen een insolven- ee1ugen ere 1 eur, en aanz1en van een1ge sc u oor ee1ngen 
ten debiteur. insolvent aan he1n persoonlijk verschuldigd, en elke verant-

woordelijkheid of boete door deze wet op eenigen zoodanigen 
crediteur gelegd, zal zijn, en wordt bij deze verklaard te zijn, 
verleend aan, en gelegd op den deelhebber of deelhebbers 
van eenige maatschappij, ten aanzien van eenige vordering 
aan zoodanige maatschappij door eenigen insolvent verschnl
digd, en te zijn verleend aan, en gelegd op iederen persoon 
behoorlijk belast 1net de administratie van den boedel van 
eenigen overleden persoon, of van eenigen persoon wettiglijk 
of werkelijk onbekwaa1n on1 zijnen boedel, gelegen binnen 
dezen Staat, te adn1inistreeren ten aanzien van eenige vor
dering aan zoodanigen boedel door eenigen insolvent ver
schuldigd; mits altijd, dat in het opnemen van het getal 
stemn1en bij eenige bijeenkomst van crediteuren, of het getal 
van crediteuren die het certificaat van eenigen insolvent 
hebben geteekend, de vennooten van eenig.e maatschappij en 
aile personen aan wie de gezamenlijke administratie Yan 
eenigen boedel als voormeld, is toevertronwd, slechts tot rene 
stein gerechtigd znllen zijn, en als een persoon beschon wd 
znllen worden. 

Hoe een persoon 12.-De persoon, die eenige order tot sekwestratie Yet-
~~;:~ter;ti~e\~~.~ krijgt zal dezelve dadelijk aan den baljuw van het district 
krij gt, handelen waarin zoodanige order zal ziin bekomen n1oeten bezoro·en1 
moet.-Hoebaljuw d ld b I' I d u ld 'a b . 
handelen moet. en e geme e a JUW za e geme e or er moeten regls-

treeren, en daarop den dag en het unr van de aangifte 1noeten 
aanteekenen, en de baljnw zal onverwijld overleveren aan 
den meester van de insolvente boedelkamer iedere order als 
vermeld, hetzij dezelve bij hem is ingediend, of ingezonden 
door eenigen adjunct, en de gezegde meester zal, wanneer 
de order is uitgemaakt ter instantie van crediteuren, die in 
de Gouvernements- Cow·ant van dezen Staat doen bekend 
stellen; en elke insolvent, eenige order voor sekwestratie be
komende, zal 1nede aan den meester van de insolvente boedel
kamer moeten bezorgen eene lijst, bevattende naar zijn beste 
\Veten en vertronwen, de namen en woonplaatsen van zijne 
onderscheidene crediteuren. 

;Hoe meester, in 13.-De meester van de insolvente boedelkamer zal, \Van-
wlens handen e~n neer eenige boedel zal worden aesteld onder sel~westratie in .. boedel gesteld 1s, ~ o \.. ' 
hand.elen moet. zijne hand en, door zijnen bode be slag op den boede I do en 

leggen, onder inventaris daarvan; en wanneer dezelve zal 
worden gesekwestreerd op het verzoe k van eenigen creditenr, 
zal de gemelde bode vergezeld moeten zijn door den ver
zoekenden crediteur, of ie1nand door hem c'laartoe geantori
seerd namens zichzelven en de andere crediteuren van den 
gemelden boedel; en wanneer de gemelde boedel zal gesekwes-
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treerd zijn op de overgaaf van eenigen insolvent, zal het 
iederen crediteur, of de gemachtigden van eenig der credi
teuren van den insolvent vrijstaan, om den bode te vergezellen, 
en met hem tegenwoordig te zijn gedurende het uitmaken 
van den inventaris als voormeld. 

14.-Wanneer eenig beslao- als voormeld is gelegd OI) Hoe bode. beslag 
. b . . op goederen van 

een1ge roerende goederen, behoorende aan ee1ugen 1nsolventen g(.'sekwestreerden 
boedel, krachtens eenige order tot de sekwestratie daarvan, ~~~~~1de handelen 
zal de bode, zoodanig beslag leggende, bij den persoon, in 
wiens bezit eenige zoodanige goederen in beslag worden ge-
nomen, eene kopie van den gemelden inventaris moeten laten, 
daarbij gevoegd hebbende eene kennisgeving dat de goederen 
daarin vermeld door den gemelden bode, krachtens eene order 
tot de sekwestratie daarvan, in beslag zijn genomen; en ieder 
persoon die, wetende dat dezelve aldns in beslag zijn ge-
nomen, dezelve of eenige gedeelte daarvan zal verkoopen, 
wegnemen, verbergen of ontvangen, n1et voornemen mn hrt 
gemelde beslag te verijdelen, zal onderhevig zijn, op over-
tuiging van zoodanige overtreding, om te worden veroordeeld 
tot gevangenisstraf met harden arbeid voor eenigen tijd niet 
te boven gaande zeven jaren, of in de gevangenis te wordon 
geplaatst, met of zonder harden arbeid, voor eenigen t~jd 
niet te boven gaande vijf jar en; mits altijd, dat het zoodanigon 
bode zal vrijstaan, door het verzegelen van eenige bewaar-
plaats, kamer of kast in het huis, alle artikelen op of in. de . 
woonstede te verzekeren, die het hmn in de uitoefening van 
zijne plicht raadzaam zal voorkomen aldus te moeten vrr-
zekeren, geene onnoodige hindernis of ongerief aan eenigrn 
persoon daardoor veroorzakende; of een persoon in het hnis 
te laten om dezelve te bewaren; en de gemelde bode zal 
dadelijk zijne ter executie legging van het ge1nelde beslag 
aan den meester van de insolvente boedelkamer moeten rappor--
teeren, die zoodanige maatregelen zal nemen en zoodanige br-
velen geven voor de zekere bewaring van zoodanige goederen, 
als aan hem zullen dienstig voorkomen. 

15.-De landdrosten van dezen Staat, in hunne respec- Landdrostenmoe-
. d' · 11 h 1 · · h · tenhelpenom deze tleve 1stncten, zu en moeten e pen en ass1steeren In et 111 wet in werking te 

wer k1ng brengen van deze wet en de voorzieningen daarvan, h~·engen. 
t:on tot dat einde alle zoodanige zaken en dingen 1noeten ver-
richten en uitvoeren, als zij zullen genoodigd worden te ver-
richten en uit te voeren, door eenig reglement of order van 
het Hoog Gerechtshof uit kracht van deze wet.* 

16.-De baljuws en de boden van de landdrosthoven, P_lichten van 

d b d . J '" d d d t d · 1 balJUWS en hoden aartoe enoo 1gn ZlJn e oor en n1.ees er van e 1nso vente hetrekkelijk deze 
boedelkamer, binnen de districten waarin zij respectievelijk hepalingen. · 
aangesteld zijn geworden on1 te ageeren, znllen alle plichten 
moeten doen en uitvoeren, voorgeschreven bij deze wet, o± 

* Zie ook Artikel 63 (c) van Hoofdstuk LIX (Over het Postwezen.) 
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bij eenig reglement of order van het Hoog Gerechtshof, in
gevolge deze wet om te worden gedaan en uitgevoerd door 
eenen bode ; en zullen voor zoodanigen dienst, uit de goederen 
van eenigen insolventen boedel, tot welken zij aldus zullen 
mogen worden gebruikt, voor hun eigen gebruik zoodanige 
rodelijke leges ontvangen, als door het Hoog Gerechtshof 
voor hunnen dienst zijn of zullen worden toegestaan. 

Proces na verkrij- 17.--:-Het zal iederen verzoekenden crediteur, die behoor-
gen van order tot lijk eene order zal ver kregen he b ben om den boedel van 
gedwongene s e- c.. 1 b" . d k · 11 ·· d 
kwestratie om or- ZJJnen Cte 1teur On er Se westratle te ste en, vrustaan aarop 
derfinaal temaken het proces voor het Hoog Gerechtshof of voor het roncl-

gaand gerechtshof van het district waarin de gewone woon
plaats des crediteurs is, uit te nemen, om den debiteur te 
clagvaarden, dat hii voor het Hoog Gerechtshof of zulk roncl
gaand gerechtshof verschijne, op eenen zekeren dag, te wor
den bepaald door den rechter die zoodanige order uitmaakt, 
als. aan den gemelden rechter zal dienstig voorkomen, om 
reden aan te toonen waarom zijn boedel niet bij decreet 
van gemeld gerechtshof zal worden geoordeeld te zijn ge
sekwestreerd ten voordeele zijner crediteuren; en gezegd proces 
zal moeten worden geexploiteerd, op dezelve wijze als volgens 
de wetten is of zal zijn voorzien voor het exploit van eenig 
ancler proces van het ge1neld gerechtshof; mits, dat indien 
cenig debiteur veertig dagen afwezig is geweest van zijne 
gewone woonplaats of bezigheid binnen dezen Staat, zullen 
kopien van de gem.elde dagvaarding mogen worden aange
plakt op de buitendeur van het Hoog Gerechtshof, en in ·de 
G-ouvernements- Cou,rant van dezen Staat geplaatst. 

Hoe of het hof op 18.-0p den dag bepaald voor eenigen persoon om. red e-
den <lag van ver- non aan te toonen \Yaarom zijn boedel niet zal worden ver-
h o or h an <l e l en d ld . . k 1 l h f · · 
moet. oor ee te zun gese ~westereerct, za et aan het gerechtsho vru-

staan, om bewijs van de zaken voormeld te ontvangen en 
claarop uitspraak te doen, of de gemelde persoon, daartoe 
wettig gedagvaard zijnde geworden, zal verschijnen op de 
gomelde dagvaarding, dan niet; of indien voldoende redenen 
ten hunnen genoegen is aangetoond om de gemelde uitspraak 
Yoor eenigen redelijken tijd, ter hunner discretie, te verlengen. 
En indien de verzoekende crediteur in ge breke zal blijven 
om te verschijnen, of zijne ge1nelde vorclering of de acte van 
insolventi"e te bewijzen ten genoegen van het gerechtshof, zal 
het aan gemeld gerechtshof vrijstaan de gemelde order tot 
sekwestratie op te schorten, en gemeld verzoek van de hand 
te wijzen, of verder bewijs van de zakeil daarin vervat te 
eischen, zoo als het gemelde gerechtshof zal dienstig oordeelen. 
En wanneer eenig zoodanig verzoek door gemeld gerechtshof 
van de hand zal worden gewezen, zullen alle kwestien be
treffende den boedel van eenigen persoon tegen wien hetzelve 
was ingediend, of eenig recht van zoodanigen persoon of 
van zijne crediteuren of debiteuren, of de wettigheid van 
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eenige vervreemding, transport, geschenk, ces:::;w, levering, 
hvpotheek, panel, betaling, kwijtschelding, overgaaf of de
charge door zoodanigen persoon gedaan, of betaling gedaan 
aan eenig zoodanigen persoon, worden geoordeeld en beslist, 
alsof zoodanig verzoek nimmer was ingeleverd. 

19.-Indien het aan het gerechtshof, voor hetwelk eenig Indien applicatie 

ld c1 c1 · d d · k ongegrond en vex-persoon a us ge agvaar 1s gewor en op zoo an1g verzoe atoir is. 

tot sekwestratie, zal komen te blijken dat het gemeld verzoek · 
ongegrond en vexatoir is, of kwaadaardig was, zal en mag 
het aan het gemelde gerechtshof vrijstaan den gemelden 
persoon, op zijn daartoe gedaan verzoek, toe te staan, dadelijk 
alle schade te bewijzen welke hij verklaart daardoor te hebben 
geleden, en aan den gemelden persoon zoodanige vergoeding 
voor de gemelde schade toe te wijzen als gemeld hof zal 
dienstig oordeelen, of anders aan gemelden persoon zijne actie 
wegens het gmnelde leed overlaten. 

20.-Indien, nadat eenig order is uitgemaakt geworden Sekwestratiemag 

t t J 1 t t' · b d 1 d d · voortgezet worden o,; ne se nves ra 1e van een1gen oe e , e vor enngen van door ander dan 

de verzoekende crediteuren, of eenige van hen, ontoereikend Xit:l~:.kenden cre

bevonden worden om zoodanige crediteuren te gerechtigen 
tot het verzoeken en ve~·krijgen van zoodanige order tot 
sekwestratie, of indien zoodanige order zal worden opgeschort 
tengevolge van de toestemming of default van den verzoeken-
den crediteur of crediteuren, of zijne of hunne heimelijkc 
overeenkomst met den insolvent, zal het aan gen1eld Hoog 
G:>rechtshof of zoodanig rondgaand gerechtshof als voormeld 
vrijstaan, op aanzoek van eenigen anderen crediteur of cre-
diteuren, wier vordering of vorderingen de waarde hiervoren 
bepaald bedragen en verschi1lcligd zijn geworden voor de ge-
melde order tot sekwestratie, en die ten tijde van het maken 
van zoodanig aanzoek de beeedigde verklaring of verklaringen 
en het certificaat hiervoren vereischt, zal of zullen produ-
ceeren, te gelasten, dat de gemelde sekwestratie wederom van 
kracht zal worden, als of dezelve oorspronkelijk ware ver-
kr0,;en op het verzoek van den laatstgemelden crediteur ot 
crecliteuren; en daarna zal de gemelde sekwestratie worden 
hernieuwd met alle de gevolgen en uitwerking daarvan, als 
of dezelve nimmer ware opgeschort. Uitgezonderd alleen dat, 
wanneer de sekwestratie zal zijn hernieuwd na dezelve zal 
z~in opgeschort, de geldighejd van iedere vervreemding, trans-
port,. gifte, cessie, levering, hypotheek, panel, betaling of 
qnitantie, overgave en decharge, gedaan door zoodanigen in-
solvent tusschen den tijd van het opschorten van de order 
tot sekwestratie en den tijd van het maken van de order voor 
hot vernieuwen van dezelve, zal worden beoordeeld en beslist 
op zulke en gelijke gronden en princi pen, en geene andere, 
als naar rechten toepasselijk daarop zouden zijn, indien zoo-
danige order tot hernieuwing eene eerste en oorspronkelijke 
order tot sekwestratie ware. 
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Bedriegelijkeover- 21.-Indien eenig persoon, tegen wien eenige order tot 
eenkomsttusschen k · · · k d · d d" d 1 insolvent en ver-se ~westrat1e 1s u1tgemaa t gewor en, aan 1eman 1e eze ve· 
:~!:.enden credi- heeft verkregen, eenig geld zal betalen, of aan eenigen zoo-

danigen persoon eenige voldoenig of securiteit voor zijn vor
dering of voor eenig gedeelte daarvan zal geven of leveren, 
waardoor zoodanig persoon meer op het pond zoude ont
vangen, ten aanzien zijner vorderingen, dan hij gerechtigd 
zoude zijn te ontvangen indien de sekwestratie was voortgezet 
en de boedel onder de crediteuren . daarvan verdeeld volgens. 
hunne wettige rechten en preferentien, zal zoodanige betaling, 
geschenk, levering, voldoening of securiteit, eene nieuwe daad 
van insolventie zijn. En ieder persoon aldus zoodanig geld, 
geschenk, levering, voldoening of securiteit ontvangende, zal, 
in geval de sekwestratie naderhand door eenigen anderen cre
diteur, of crediteurenop de hiervoren vermelde wijzewordt voort
gezet, of wanneer eene nieuwe order tot sekwestratie wordt uitge
vaardigd, op zoodanige nieuwe daad van insolventie zoodanige 
securiteit moeten opgeven, en het gemelde geld, geschenk, 
of de volle waarde daarvan, terug moeten betalen aan zoo·-· 
danigen persoon of personen, als het gerechtshof zal benoe-
111en ten behoeve van de crediteuren van zoodanigen insol
vent, en zal al de kosten 1noeten betalen, welke door eenigen 
anderen crediteur gemaakt zullen worden, 0111 de hernieuwing 
van de gemelde sekwestratie te verkrijgen, en het geheel van 
de schuld door zoodanigen insolvent aan he111 verschuldigd 
en betaalbaar verbeuren. 

orfei;w:~~d1~~k~~:. 22.-De v~rdere uitvoering van eenig vonnis teg~n cenigen 
stratie op vonnis-1nsolvent of z:unen boedel voor de bedragen van een1ge schnld 
sen, enz. of somme gelds, nadat eenige order tot sekwestratie van zoo-· 

danigen boedel bij den baljuw bovenge111eld, ter registratie 
is bezorgd, zal 111oeten ophouden zoolang zoodanige sekwes
tratie voortdunrt. En indien de insolvent in gevangenis is 
krachtens eenig decreet tot , civiele gijzeling verleend ten 
aanzien van eenig vonnis, schnld of kosten of eenige order 
tot inhechtenisneming gemaakt op grond van de weigering 
om te. voldoen aan eenige order voor de betaling van gelden 
gegeven in eene civiele actie, zal hij nit zijne hechtenis mogen 
worden ontslagen, in zooverre dezelve is teweeggebracht nit 
kracht van eenig zoodanig decreet, order of arrest als voor-· 
zegd bij order van het Hoog Gerechtshof of van eenigen 
rechter van hetzelve, of van eenig rondgaand gerechtshof, 
in geval zoodanig hof of rechter geene reden zal zien om de· 
gezegde order te weigeren, daaruit zal worden ontslagen. En 
het zal den persoon recht hebbende op zoodanig vonnis vrij
staan, de vordering te bewijzen, benevens de kosten daardoor 
veroorzaakt, tegen den gesekwestreerden boedel, en het voor
det' 1 daarvan te trekken bij verdeeling van den gemelrlen 
boede 1; en waar eenige goederen in beslag zijn gen0111en door 
wettig proces tot voldoening van eenig vonnis, en niet ver-
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kocht zijn geworden of, verkocht zijnde, de opbrengst daar-
·van onuitgekeerd zal blijven in handen van den baljuw of 
anderen rechtsbeambte, zullen zoodanige goederen of . op
brengst onder sekwestratie worden gesteld, op gelijke wijze 
als eenig ander gedeelte van den insolventen boedel, en de 
persoon die zoodanig vonnis verkregen heeft, zal, bij de ver
deeling van den gemelden boedel, tot preferentie gerechtigd 
zijn in de opbrengst van de goederen dus in beslag genomen 
of verkocht, naar het geval n1oge zijn, ten tijde van het in
leveren bij den baljuw van de vennelde order, voor de kosten 
door he1n gemaakt, ten aanzien van het bevelschrift van 
executie en het ten uitvoer leggen ·van hetzelve, maar niet 
voor het bedrag van zijn vonnis, of van zijne kosten door 
hem gemaakt v66r het uitne1nen van zoodanig bevelschrift 
tot executie. 

23.-Alle actien hangende tegen eenigen insolvent voor Uitwerking van 
· h ld f d · lk · · b d l k order tot sekwe-e8luge sc u o vor enng we ~e tegen zunen oe e an bewezen stratie op ~ctien 
d ll d d · d · d · · tegen den msol-wor en, en a e proce ures aann, na at een1ge or er 1s n1t- vent. 

gemaakt voor de sekwestratie van zoodanigen boedel, zullen 
nit kracht daarvan gestaakt worden; en de insolvent, indien 
onder gijzeling zijnde krachtens eenig arrest verleend tot 
securiteit van eenige schuld of vordering ten aanzien van 
welke zoodanige actie zal zijn ingesteld, zal, krachtens en 
onder de conrl.itien in de voormelde sectie vermeld, daaruit 
worden ontslagen, en het zal den eischer in zoodanige actie 
vrijstaan om zijne vordering te bewijzen, benevens de ge-
taxoerde kosten van het rechtsgeding op dien tlid tegen den 
gesekwestreerden boedel gemaakt, en het voordeel daarvan 
te trekken bij de verdeeling van den ge1nelden boedel; 1nits 
nochtans, dat alle actien hangende tegen eenigen insolvent 
voor schade verklaard te zijn geleden wegens eenige injurie 
of onrecht, of verbreking van eenig contract door hem ge-
pleegd, zoodanige schade onzeker zijnde, of tot verhaal van 
eenige vordering ongelikwideerd ten opzichte van desze lfs 
bedragen, en alle procedures daarin zullen, nadat eene order 
is uitgemaakt tot de sekwestratie van zijnen boedel, gestaakt 
worden, totdat een curator zal zijn gekozen voor de admini-
stratie van denzelven, indien de sekwestratie zoo lang in 
kracht zal blijven; en daarop zal de eischer in zoodanige 
actie, na den curator te hebben gedagvaard 0111 zoodanige 
actie op te nemen en te verdedigen, n1ogen voortgaan mn 
het vonnis van het gerechtshof daarop te verkrijgen, en het 
ge1neld vonnis bekomen zijnde benevens de getaxeerde kosten 
van het rechtsgeding zullen eene vordering zijn, bewijsbaar 
tegen den gemelden boedel. . 

24.-Alle actien begonnen door eenigen persoon wiPns Uitwerking van 

b d l d h d l · l t d k t t' 1 1 order tot sekweoe e . na er an a s 1nso ven on er se wes ra 1e za wornen stratie op actien 
gesteld voor eenige schnld of vordering aan den gemelden door den insolvent 

boedel verschnldigd, en alle procedures daarin nadat de order 
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tot zoodanige sekwestratie is uitgemaakt, zullen n1oeten op
houden, totdat de curator, daarna verkozen tot de admini
stratie van den gemelden boedel, zal beslissen of hii dezelve 
wil voortzetten of staken; en de curator zal verplicht zijn 
zoodanige verkiezing te . maken binnen zes weken nadat 
kennisgeving tot dat einde aan hem zal zijn gedaan door 
eenigen verweerder in eenige zoodanige actie, of zal anders
zins beschouwd worden dezelve te hebben laten varen. l\lits 
altijd, dat iecler insolvent persoon zal worden toegelaten om 
op zijnen eigenen naam en voor zijn eigen voordeel eenige 
a·J~ie voort te zetten, we,lke door hem is begonnen voor ziine 
insolventie wegens eenige personeele injurie of onrecht hem 
of iemand van zijn huisgezin aangedaan; en alle schaden en 
interessen welke zullen mogen worden verhaald in eenige 
zoodanige actie zullen niet gaa~n noch behooren tot den in
s~lventen bocdel, noch ook eenig eigendom bewezen door den 
insolvent uit zoodanige schaden en interessen te zijn gekocht 
of aangekomen. 

Oproeping;van 25.-De meester van de insolvente · boedelkamer, naclat 
eerste en tweecle · b d 1 c1 k · · ld d bijeenkomsten van een1ge oe e on er se westratie IS geste gewor en op over-
crediteuren. gaaf daarvan als insolvent of gev6nnisd is geworden om te 

\Vorden gesekwestreerd, zal dadelijk kennis daarvan moeten 
d1)en geven in de Gouvernements- Courant van dezen Staat, 
en daarbij twee publieke bijeenkomsten der crediteuren van 
zoodanigen boedel moeten bepalen, op· zoodanige tijclen en 
plaatsen als hij het geschikst voor al de belanghebbende 
partijen zal oorcleelen, de eerste tot het ontvangen van be
'\v~jzen der vorderingen tegen den gemelden boedel, en de 
tweede tot hetzelfcle einde en om eenen curator te verkiezen 
Yoor de bereddering, beheering en verdeeling van denzelven. 
En zoodanige publicatie zal worden beschouwd als kennis
geving daarvan aan alle personen die redelijkerwijze knnnen 
verondersteld worden dezelve te hebben gezien. En de t~jclen 
en plaatsen dus bepaald tot het houden van eenige der voor
melde bijeenkmnsten zullen, op vertooning van reden aan den 
gemelden n1eester of aan het Hoog Gerechtshof door eenige 
part~j ontevreden met de aanstelling door den gemelden 
meester gedaan, mogen worden veranderd, van welke veran
clering dadeliik bericht zal moeten gegeven worden ·in de 
Gou'Cernements-Coul'ant; mits altijd clat indien het zal bl~iken 
aan den gemelclen meester, voor dat hij kennisgeving heeft 
cloen geven als voormeld, dat de goecleren en effecten van 
den insolvent voor de betaling zijner schulden niet de waarcle 
van v~jf-en-zeventig pond sterling beclragen, hij zulks in de 
gemelde advertentie zal vermelden, en daarin mede zal moeten 
kennis geven dat, tenzij men in de eerste bijeenkomst opge
roepen als voormeld zal aantoonen dat de goederen en effecten 
van den insolvent de waarde van v~jf-en-zeventig pond te 
boven gaan, de meester of landdrost zoodanige bijeenkomst 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



HOOFD. CIV.) INSOLVENTIE. 5-97 

houdende summierlijk zal voortgaan o1n de vorderingen, welke 
in zoodanige bijeenkomst zullen bewezen worden, te rang
schikken volgens hunne respective preferentien, en te gelasten 
dat de opbrengst van den insolventen boedel diensvolgens 
dadelijk zal worden verdeeld door eenen curator, alsdan te 
worden verkozen door het meerder gedeelte der crediteuren 
in getal en bedragen zoodanige bijeenkmnst bijwonende. En 
in zoodanig geval zal de gemelde insolvent in zoodanige eerste 
bijeenkomst voor de crediteuren moeten compareeren om rede
nen te geven voor zijne insol ventie, en zal, daartoe genoodigd 
"\Vordende, daarin alle zoodanige andere zaken en dingen 
moeten doen en volbrengen als hieronder vereischt worden 
om door hmn te worden gedaan of volbracht in eenige bijeen
komst van c.rediteuren, onder de voorzieningen dezer wet. 
En indien het in de gmnelde eerste bijeenkmnst (welke bijeen
komst van tijd tot tijd zal kunnen worden verdaagd, indien 
de meester of landdrost het noodig zal oordeelen dezelve te 
adjourneeren), nog zal blijken aan den gemelden meestei· of 
landdrost, naar het geval n1.oge zijn, voor wien dezelve wordt 
gehouden, dat de beschikbare baten van den gmnelden boedel 
het bedrag van vijf-en-zeventig pond sterling niet te boven 
gaan, zal het den gemelden n1.eester of landdrost vrijstaan 
om de crediteuren, die hunne vorderingen in zoodanige 
b~ieenkomst bewezen hebben, volgens de wettige order van 
derzelver preferentie te rangschikken, en aan de creditenren 
om eenen curator te verkiezen tot de bereddering, beheering 
en verdeeling van den boedel van den gemelden insolvent, 
volgens de orde van rangschikking; en dyn gemelden curatOl' 
tt> gelasten denzelven dadelijk dienovereenkomstig te ben•d
deren, te beheeren en de verdeelen. En verder zal de geme lde 
me ester of landdrost in de geme lde eerste bijeenkon1.st respectie
velijk mogen uitoefenen alle macht en gezag welke door hem 
in eenige bijeenkomst van crediteuren onder de voorzieningen 
deze.r wet zullen mogen worden uitgeoefend, en daarin mode 
alle zaken en dingen moeten do en en volbrengen we lkP 
n1.oeten worden gedaan voor de finale vereffening van den 
gemelden boedel. En de crediteuren tegenwoordig b~j de 
geme lde eerste bijeenkomst zullen alsdan moeten beslissnn 
wo lk gedeelte van de kleedingstukken, beddengoed, huislnou
belen en gereedschappen van den insolvent zullen word0n 
uitgezonderd van de verkooping van zijne roerende goederen 
en a an hem zullen worden toegestaan; en zullen me de a an 
den gemelden curator zoodanige bevelen mntrent de besturing· 
van den gmnelden boedel' geven als aan hen zal dienstig 
voorkomen. En geene andere b~jeenkomst zal daarna wordPn 
ge houden anders dan, wanneer mn redenen vertoond a an 
den geinelden meester door eenigen curator of crediteur van 
den gemelden boedel, de gemelde meester zal noodig oordeeh•n 
dezelve te gelasten. 
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Voor wien bijeen- 26.-In alle gevallen, waar eenige bijeenkomst van credi-
komstengehouden teuren tot het bewiis van schulden of tot de verkiezing van moeten worden. .., 

curatoren zal worden bepaald om in Bloemfontein te worden 
gehouden, zal dezelve plaats moeten hebben .ten overstaan 
van den meester van. de insolvente boedelkamer; en indien 
in eenig ander district van den Staat dan het district Bloem
fontein alsdan ten overstaan van den landdrost van zoodanig 
district, onder de directie van den gemelden meester ; en de 
gemelde 1neester of landdrost zal respectievelijk den stemmen 
van de crediteuren moeten opnemen, en de persoon dus be
noemd tot curator van den gemelden boedel verklaren; en in 
alle gevallen, waar zoodanige bijeenkomst zal worden gehouden 
voor den resident magistraat van eenig district, zal hij 
dadelijk aan den gemelden meester de handelingen daarin 
moeten certi:ficeeren. 

Bewijs van vorde- 27.-led ere crediteur zal zijne vorderingen tegen den 
ringen. gezegden boedel moeten bewijzen ten genoegen van den meester 

of den landdrost, naar het geval moge zijn, die de vordering 
zal toestaan of dezelve verwerpen als niet bewezen. En 
iedere crediteur zal zijne vordering moeten bewijzen bij 
beeedigde verklaring, welke zal moeten beeedigd worden ten 
overstaan van den meester of den landdrost, of eenigen ge
committeerde aangesteld door het Hoog Gerechtshof om 
beeedigde verklaringen af te nemen, of eenigen vrederechter, 
en zal moeten bevatten den aard van de voorgewende schuld 
en, indien zoodanige schuld oorspronkelijk den schuldeischer 
zelve is aangekomen, dat dezelve eene ware en rechtmatige 
schuld is, en wanneer zoodanige schuld den declarant is 
aangekomen bij cessie of anderszins van eenig ander persoon, 
dan, dat de schuld eene ware en rechtmatige schuld is naar 
des declarants beste weten en geloof, en zoodanige verklaring 
zal moeten vermelden welke andere personen, zoo er eenigen 
z\in behalve den insolvent, verbonden zijn voor de gezegde 
schuld of eenig deel daarvan, of dat er geene zoodanige 
personen verbonden zijn, en zal moeten melden aile verbanden 
of securiteiten welke de declarant of iemand anders voor zijn 
ge bruik van den insolvent zal houden voor de gemelde schuld 
of voor eenig deel daarvan, en zal moeten verklaren de 
echtheid van alle bewijzen en getuigenissen van schuld welke 
de declarant bij zijne gezegde verklaring zal produceeren. 
l\Iits altijd, dat het den meester of landdrost zal vrijstaan, 
waar hij zal bevinden dat eenige klerk, agent of ander per
soon uitvoeriger bekend is met den aard van de schuld welke 
men zoekt te bewijzen dan de crediteur zelf, gezegden klerk, 
agent of ander persoon toe te laten de voormelde verklaring 
te beeedigen, met zoodanige veranderingen als daardoor noodig. 
zullen worden. En mits ook dat iedere crediteur die buiten 
of afwezig nit den Staat is, in geval hij geen bekenden agent 
of gevolmachtigde in dezen Staat heeft bekwaam om de 
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beweerde schuld te bewijzen of te sta ven, de noodige ver
klaring kan af:leggen ten overstaan van eenigen persoon be
voegd om eeden af te nemen op de plaats waar hij woonachtig 
is, zoodanig persoon, door eenige autoriteit ten dien behoeve 
verklaard zijnde daartoe gerechtigd te wezen, indien zoodanig 
crediteur woont of zich bevindt binnen het rechtsgebied van 
dezen Staat, en indien zoodanig persoon elders woont of zich 
bevindt dan in zoodanig rechtsgebied, dan zal de zoodanige 
persoon moeten worden gecertificeerd als voormeld, door een 
Oranjevrijstaatschen consul, of door eenen notaris publiek; en 
mits dat het aan het Hoog Gerechtshof of aan ieder rond
gaand gerechtshof op aanzoek van eenige belanghebbende 
partij zal vrijstaan, eenige schuld finaal toe te staan of te 
verwerpen welke door den meester of landdrost is toegestaan 
of verworpen, of eenige actie toe te staan, welke zal ziin 
aangevangen tot het bewijzen of verhaal van eenige zoodanige 
schuld tegen den insolvent voor de sekwestratie en welke 
tengevolge daarvan is opgeschort geworden, te worden voort
gezet na de verkiezing van eenen curator zal hebben plaats 
gevonden, en nadat de curator aldus verkozen behoorlijk zal 
z~jn gedagvaard om zoodanige actie op te nemen en te defen
deeren; en indien de eischer daarna vonnis daarin zal hebben 
·verkregen zal hij worden gerangschikt op den insolventen 
boedel voor het bedrag van zoodanig vonnis. En mits ook 
dat ieder zoodanig hof als voormeld, bevorens finaal te 
beslissen over het toestaan of verwerpen van eene schuld, 
zoodanige zaak zal kunnen verwijzen naar den meester of 
landdrost, om verder bewijs, of gelasten dat eenige kwestie 
of daadzaak zal worden beslist bij pleidooijen en bewijzen, of 
zoodanig ander proces volgen als het hof raadzaam zal 
oordeelen. 

28.-Alle schulden door eenigen insolvent verschuldigd Wijze va_n bewijs 

t · 'd " · f f 11 .. b d l waar cred1et over en tlj e van toeWlJZing o overgaa zu en tegen ZlJnen oe e en weer door den 
mogen bewezen worden· en wanneer er eenig wederziidsch inso~vent en zijn 

? v cred1teur was ge-
crediet door den insolvent en eenigen anderen persoon is geven. 

verleend, ofwaar er eenige wederzijdsche vorderingen tusschen 
den insolvent en eenigen anderen persoon zijn waarop naar 
de wet· door een van beiden compensatie kan worden gevor-
derd, zal de meester van de insolvente boedelkamer, of land-
drost, het bewijs van de vordering nemende, daarop de re-
kening tusschen hen moeten opgeven, en de eene schuld ot 
vordering tegen de andere stellen; en hetgeen door een van 
beiden zal blijken schuldig te zijn op het saldo van zoodanige 
rekening en niets meer zal worden toegestaan om te worden 
bewezen of geeischt, of door een van beiden respectieveliik 
betaald; mits dat de persoon het voordeel van zoodanige uit-
keering eischende, toen zoodanig crediet werd verleend ot 
toen de oorzaak van zijne schuld ontstond, geene kennis had 
dat de order tot sekwestratie was gemaakt, of van eenige daad 
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van insolventie uit kracht waarvan zoodan1ge order zal gege
ven zijn ; en n1its altijd dat het gemelde gerechtshof zal 
vrijstaan, op aanzoek van eenigen belanghebbenden persoon 
die zich benadeeld zal beschouwen door eenige zoodanige 
beslissing van den gemelden meester of landdrost, om dezelve 
te herzien, en zoodanig vonnis uit te spreken, of zoodanige 
verdere procedures toe te staan of te gelasten als aan het ge
rechtshof recht en biilijk zuilen schijnen. 

B~roep van v?r- 29.-In aile kwestien op deze wet gegrond zal ieder aan 
~:t~~1~~a~.og met wien de insolvent, ten tijde van de overgaaf of toewijzing 

of sekwestratie van zijnen boedel, onder eenige w ettige ver
bintenis lag om geld te betalen op eenen zekeren toekomenclen 
tijd, worden gerekend crediteur de praesenti, en zal gerech
tigd zijn on1 zijne vordering voor het bedrag van .n.et in de 
obligatie vermelde geld te bewijzen. Doch in geval de ge
nlelde vordering niet betaalbaar geworden is op den datum 
van de order tot sekwestratie, en geene renten zal dragen 
tot voor de termijn van betaling, of renten zal dragen tegen 
1ninder dan zes percent per jaar, zal de gemelde vordering 
worden gewaardeerd bij de stemming, en zoodanig creditenr 
zal daarvan slechts betaling of dividend daarop ontvangcn, 
na aftrek uit dezelve van een rabat van renten tegen zes 
percent per jaar of van zooveel percent per jaar, als zal 
evenredig zijn met het verschil tusschen het bedrag van 
renten op zoodanige schuld betaalbaar en het bedrag van 
zes percent per jaar, naar het geval moge zijn, te wordt•n 
gerekeud van den tijd van de order tot sekwestratie tot aan 
den tijd wanneer zoodanige schuld zou hebben moeten be
taald worden volgens de termen waarop dezelve wordt aan
gegaan. 

~echten ':an ere· 30.-Ieder crediteur die eenige preferente securiteit of 
diteuren dre 1~r~- verband zal bezitten op eenig ·gedeelte van den insolvent en ferente secunte1t 
hebben. boedel zal verplicht zijn, wanneer hij de verzoekende credi-

teur is, onder eede, in de beeedigde verklaring het verzoek 
vergezeilende, en wanneer h1j de verzoekende crediteur niet 
is, in de beeedigde verklaring door hem geproduceerd ten 
tijcle van het bewijzen zijner schuld, op zoodanige securiteit 
eene waarde te steilen, zoo verre als zijne vordering daardoor 
kan worden goedgmnaakt, en zoodanige waarde van de vor
dering door hem bewezen af te trekken ; maar hij zal ge
rechtigd zijn 01n te stemmen voor curatoren en commissarissen, 
en in alle zaken betreffende het eigendmn waarvoor hij zoo
danige securiteit of verband zal hebben, zoowel in getal en 
waarde voor het voile en geheele be drag van zijne vordering: 
en in aile andere zaken betreffende den insolventen boedel 
zal hij stemn1en als crediteur aileen voor het saldo, welk 
saldo zal moeten bepaald zijn in zijne beeedigde verklaring, 
zonder prejudicie dat zoodanige waardeering lU',derhand zal 
kunnen worden verbeterd en zonder prejudicie ten aanzien 
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van de waarde van gezegde schuld in andere opzichten; en 
in geval eenig crediteur eenige preferente securiteit of ver-

. band zai bezitten voor de betaling van zijrie vordering, ver
kregen voor de order tot sekwestratie van den insolventen 
boeclel en niet onder hevig om uit krachte dezer wet ter zijde 
te worden gesteld, op eenig gedeelte van den ge1nelden 
boedel, zal het bedrag of de waarde van zoodanige securiteit 
of vorhand van zijne vordering moeten worden afgetrokken, 
e11 h~j zmJ slechts gerangschikt worden voor of betaling ont
van;;.:m van een dividend voor het saldo, na zoodanige af
trnkking; en indien eenig gesc;hil zal ontstaan om trent de 
waardP van zoodanige securiteit, zai de crediteur of eischer 
onder t~Ade eene waarde daarop moeten stellen; en de .cura
toron znllen aisdan de keus he b ben, hetzij om eene over
waking van de securiteit ten voordeele van de geza1nenlijke 
crt'diteuren aan te nemen tegen betaiing van de aldus be
grootte waarde uit de eerste opbrengst van den insolventen 
boedel, of om de voile kracht van dezelve aan den crediteur 
zrlve te reserveeren; en in een van beide gevallen, zal de 
crediteur op het verdeelbaar fonds worden gerangschikt voor 
het saldo van zijne vordering aldus bepaald, benevens de 
andere crediteuren, zijnde zoodanig crediteur in· geen geval 
gerechtigd om meer dan de volle betaiing van de vordering 
te trekken, doch z~jnde terzelfdertijd gerechtigd te stemmen, 
beide in getai en bedrag voigens de voorzieningen en bepa
Iingen hiervoren omschreven. 

31.-Niemand wiens vordering van eene toevallige orn- Bewijs door eene 

standigheid of eene onzekere voorwaarde afhangt zal gerech- rangds!-lthikking vda;n 
· d · · k · I f d I. h .b .. l . c r e 1 e u ren, 1e t1g ZlJll om een verzoe 1n te everen, o ee to e )en 111 vorderingen heb-

het verzoek tot sekwestratie van eenigen boedei, of te stemmen ~i;-hed~~ ~rr:~a~: 
in dP kens van curator, of in eenige van de andere hande- gene:.. 

lingen hierin verrneld, zooiang ais de toevallige omstandigheid 
niet zal geschieden, of de voorwaarde niet zai voibracht 
worden ; mits aitijd dat de crediteur in eenige zoodanige vor-
dPring aangegaan v66r de order tot sekwestratie zai zijn uit-
gemaakt, indien hij het zai raadzaam oordeelen, terwijl de 
omstandigheid of voorwaarde waarvan zoodanige vordering 
afhangt niet zal geschied zijn of niet volbracht is geworden, 
aan den curator zai mogen verzoeken om eene waarde op 
zoodanige vordering te stellen; en de curator wordt bij deze 
gt'noodigd om de waarde daarvan te bepalen, en zoodanigen 
crrditeur toe te laten on1 het aldus bepaald bedrag te be-
w\jzen; en zoodanig crediteur zal daarna gerechtigd zijn om 
te stemmen en uitdeeling of betaling te ontvangen ais ten 
aanzien eener vordering van de waarde van het aldus be-
paald be drag; maar hetzij zoodanige waarde al of niet aldus 
zal hepaald worden voor dat de onstandigheid zal plaats 
gehad hehben of de voorwaarde zal volbracht z~jn, alsdan 
zal zoodanig crediteur, nadat zoodanige omstandigheid zal 

}!-
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geschied zijn of de voorwaarde volbracht, mogen bewijzen 
ten aanzien van zijne geheele vordering, en daarop uitdee
ling of betaling met de andere crediteuren ontvangen; mits 
altijd dat, wanneer de crediteur in eenige zoodanige vorde
ring of eisch waarvan de omstandigheid niet zal geschied 
zijn · of waarvan de voorwaarde niet zal zijn volbracht, en 
waarvan de waarde niet bepaald zal zijn als voormeld, eenen 
eisch op den boedel ten aanzien van zoodanige vordering zal 
aanteekenen, de curator den eischer zal rangschikken als of 
de omsta-qdigheid ware geschied, of de voorwaarde vol
bracht ware geworden; en zal dadelijk aan het Hoog Ge
rechtshof verzoeken om eene order uit te maken, en het 
gemelde gerechtshof zal zoodanige order uitmaken , tot 
het verz~:;keren van het dividend of som, welke de eischer 
gerechtigd zoude zijn te trekken, totdat de omstandigheid of 
voorwaarde waarvan de schuld afhangt zal geschieden of 
volbracht zijn, of tot het bekend zal zijn of zoodanige bij
komende omstandigheid of voorwaarde nooit zal plaats vinden 
of volbracht worden, als wanneer de som aldus verzekerd, 
aan den eischer of aan de andere crediteuren, naar het geval 
moge zijn, zal moeten betaald worden; en alle renten welke 
intusschen daarop mogen aangekomen ziin en ontvangen 
worden zullen aan de andere crediteuren behooren en betaald 
worden. En mits ook dat de houder van eenige zoodanige 
mogelijke toekomstige vordering waarvan de waarde niet zal 
zijn verzekerd, en die is geworden al " een eischer gerang
schikt als of de omstandigheid ware ge lRUrd of de voorwaarde 
ware volbracht, zal, ten einde om voor of tegen te stemmen 
op eenig aanbod van compositie, of het certificaat van den 
insolvent als hieronder vermeld, worden beschouwd als een 
crediteur voor zoodanige som als de meester van de insol
vente boedelkamer onder de omstandigheden van zoodanige 
schuld zal goedvinden te bepalen en toe te laten, onderhevig 
aan beroep van zijne decisie op het Hoog Gerechtshof. 

Toela:ting van 32.-Wanneer wegens afwezigheid van eenigen persoon 
vorder1ng waar 't d St t f · d d h t schuld nog niet be- Ul ezen aa , o .~egens een1ge an ere re en aan e 
wozen is. Hoog Gereehtshof bl1Jkende, gemelde gerechtshof van oor

deel zal zijn dat een eischer die eenige vorderingen niet ten 
genoegen van het gerechtshof heeft bewezen uiteindelijk in 
staat zal zijn dezelve te kunnen bevestigen, zal het aan ge
meld gerechtshof vrijstaan zoodanigen eisch te laten aantee
kenen bij de handelingen in den insolventen boedel, en rede
lijken tijd te verleenen om denzelven te bewijzen, en intus
schen zoodanige order uit te maken tot verzekering van het 
bedrag daarvan, in geval gemelde eisch naderhand zal mogen 
worden bevestigd, zooals het gemelde gerechtshof zal dienstig 
oordeelen. 

Hoerentenopvor- .. . 
der~ngen gerang- 33.-De WlJZe om vordenngen en de renten daarvan te 
sch1kt en betaald .£r , 1 · · 1 1 t . D · · 1 lk moeten worden. vereuenen za ZlJll as vo g .- e pr1nc1pa e som van e e 
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schuld waarop renten gerekend kunnen worden, benevens de 
achterstallen van renten indien daarop eenige verschuldigd 
zijn ten tijde dat de order tot sekwestratie werd uitgemaakt, 
zal worden geaccumuleerd als op den datum van de gemelde 
order, met het oog.merk ·dat de eischer gerangschikt zal worden 
voor, en hem betaling te doen ontvangen van zoodanige ge
accumuleerde som benevens de principale somme van zoo
danige schulden die geene renten dragen, of waarvan een 
rabat van renten moge bestaan als niet betaalbaar tot op een 
later tijdstip; en de baten van den insolventen boedel zullen 
worden aangewend :-(1) Tot betaling, volgens de wettige 
order van preferentie, van al de preferente schulden en de 
renten WAlke daarop aangekomen zullen zijn voor den datum 
van gemelde order tot het bedrag waartoe zoodanige renten 
naar de wet preferent zlin ; en ieder crediteur zal dezelfde 
preferentie hebben voor de renten welke op zijne vordering 
zullen aangekomen zijn, tusschen den datum van de gemelde 
order en den tijd van betaling, waartoe hij gerechtigd moge 
zijn voor eenig gedeelte van de renten welke voor de gemelde 
order verschuldigd zullen worden ; en (2) Tot betaling van 
al de andere geaccumuleerde sommen aldus gerangschikt, 
zonder eenig renten op dezelven van en na den datum van 
de gemelde order toe te staan indien de gemelde baten niet 
toereikend zullen zijn om al de vorderingen door den insol
venten boedel verschuldigd te betalen; doch indien er, na 
de betaling van alle zoodanige vorde:ringen, eenig overschot 
van den gesekwestreerden boedel overblijft, zullen de credi
teuren, zoowel die van wier schulden renten zijn afgetrokken 
geweest op grond van de voorzieningen van artikel 29 van 
deze wet als alle anderen mede gerechtigd zijn uit zoodanig 
overschot alle achterstallen van renten te eischen, welke aan 
hen zullen verschuldigd zijn als voortspruitende sedert den 
datum van de gemelde order tot sekwestratie op de respec
tieve sommen als hiervoren vermeld gerangschikt. 

34.-In ieder geval waarin het gebeuren zal dat de Ran.g~chik~ingen 
b d l . h . . d b d l f b ..1 ~I adm1n1stratie van oe e van een1g.e maatsc applJ en e oe e o oeU!jj s van boedel :yan maat-

een of meer van de deelhebbers van zoodanige maatschappij ~~~~~g_lJ en ven

gezamenlijk onder administratie zullen zijn als insolvent, 
zullen de crediteuren van de gezegde maatschappij, hunne 
schulden moeten bewijzen tegen, en gerangschikt worden op, 
den boedel van de maatschappij; en de crediteuren van iederen 
deelhebber, ten aanzien van de schulden van zoodanigen 
deelhebber afgezonderd van de andere deelhebbers, zullen 
hunne schulden moeten bewijzen tegen en gerangschikt worden 
aan den boedel behoorende aan hunnen debiteur afgezonderd 
van de andere vennooten; en de boedel van de maatschappij 
zal eerst worden aangewend tot het voldoen van de credi-
teuren van de maatschappij, en iedere afzonderlijke boedel 
zal eerst moeten worden aangewend in voldoening van de 
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schuld waarop renten gerekend kunnen worden, benevens de 
achterstallen van renten indien daarop eenige verschuldigd 
zijn ten tijde dat de order tot sekwestratie werd uitgemaakt, 
zal worden geaccumuleerd als op den datum van de gemelde 
order, met het oog.merk ·dat de eischer gerangschikt zal worden 
voor, en hem betaling te doen ontvangen van zoodanige ge
accumuleerde som benevens de principale somme van zoo
danige schulden die geene renten dragen, of waarvan een 
rabat van renten moge bestaan als niet betaalbaar tot op een 
later tijdstip; en de baten van den insolventen boedel zullen 
worden aangewend :-(1) Tot betaling, volgens de wettige 
order van preferentie, van al de preferente schulden en de 
renten WAlke daarop aangekomen zullen zijn voor den datum 
van gemelde order tot het bedrag waartoe zoodanige renten 
naar de wet preferent zlin ; en ieder crediteur zal dezelfde 
preferentie hebben voor de renten welke op zijne vordering 
zullen aangekomen zijn, tusschen den datum van de gemelde 
order en den tijd van betaling, waartoe hij gerechtigd moge 
zijn voor eenig gedeelte van de renten welke voor de gemelde 
order verschuldigd zullen worden ; en (2) Tot betaling van 
al de andere geaccumuleerde sommen aldus gerangschikt, 
zonder eenig renten op dezelven van en na den datum van 
de gemelde order toe te staan indien de gemelde baten niet 
toereikend zullen zijn om al de vorderingen door den insol
venten boedel verschuldigd te betalen; doch indien er, na 
de betaling van alle zoodanige vorde:ringen, eenig overschot 
van den gesekwestreerden boedel overblijft, zullen de credi
teuren, zoowel die van wier schulden renten zijn afgetrokken 
geweest op grond van de voorzieningen van artikel 29 van 
deze wet als alle anderen mede gerechtigd zijn uit zoodanig 
overschot alle achterstallen van renten te eischen, welke aan 
hen zullen verschuldigd zijn als voortspruitende sedert den 
datum van de gemelde order tot sekwestratie op de respec
tieve sommen als hiervoren vermeld gerangschikt. 

34.-In ieder geval waarin het gebeuren zal dat de Ran.g~chik~ingen 
b d l . h . . d b d l f b ..1 ~I adm1n1stratie van oe e van een1g.e maatsc applJ en e oe e o Oetl!jj s van boedel :yan maat-
een of meer van de deelhebbers van zoodanige maatschappii schapplJ en ven-.., nooten. 
gezamenlijk onder administratie zullen zijn als insolvent, 
zullen de crediteuren van de gezegde maatschappij, hunne 
schulden moeten bewijzen tegen, en gerangschikt worden op, 
den boedel van de maatschappij; en de crediteuren van iederen 
deelhebber, ten aanzien van de schulden van zoodanigen 
deelhebber afgezonderd van de andere deelhebbers, zullen 
hunne schulden moeten bewijzen tegen en gerangschikt worden 
aan den boedel behoorende aan hunnen debiteur afgezonderd 
van de andere vennooten; en de boedel van de maatschappij 
zal eerst worden aangewend tot het voldoen van de credi
teuren van de maatschappij, en iedere afzonderlijke boedel 
zal eerst moeten worden aangewend in voldoening van de 
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afzonderlijke . crediteuren van dien boedel. En indien de 
boedel van de maatschappij onvoldoende zal worden bevonden 

· 0111 de crediteuren van de n1aatschappij te voldoen of indien 
er geene zoodanige boedel bestaat dan zal ieder crediteur 

, van de maatschappij worden gerangschikt op het surplus. 
van iederen afzonderlijken boedel dat zal 'mogen overblijven 
na hot voldoen van de afzonderlijke crediteuren van dien 
hoedd, hetzij voor. het restant of het geheel van zijne schulden, 
naar het geval moge zijn, echter zoo dat zij niet meer in 't 
gdwel ontvangen. dan het geheel van hunne schuld respec
tievelijk. 

En indien de afzonderlijke boedel van eenen vennoot 
ongenoegzaam .zal wezen om te voldoen aan de afzonder
lijke crediteuren die vorderingen tegen denzelven gemaakt 
hebben, dan zullen de afzonderlijke crediteuren in dien af
.zonderlijken boedel worden gerangschikt op het surplus, indien 
er eenig is, van den boedel der maatschappij, dat zal over-· 
blijven na het voldoen van de crediteuren in den boedel, naar 
evenredigheid van het aandeel in zoodanig surplus behoorende 
aan, of gevorderd uit recht van, den bijzonderen deelhebber 
wiens afzonderlijke boedel zoo als vo~~meld tekortkomend 
is bevonden. En wanneer de boedel. der rnaatschappij tekort
komend zai worden bevonden om de credite.uren van de 
maatschappij te voldoen, en de laatsten daarop in het geheel 
uf gedeeltel\jk z1jn voldaan nit den afzonderlijken boedel Yan 
eenen der vennootcm van zoodanige maatschappij, zullen de cre
diteuren van den afzonderlijken boedel, die dus in 't geheel of ge
deeltelijk zijn betaald, gerechtigd z1jn om gerangschikt te \vorden 
op den afzonderlijken boedel van iederen anderen vennoot Yan 
zoodanige maatschappij voor het bedrag van iedere bijdrage ten 
aanzien van de schulden der maatschappij geheel of gedeelte
lijk afbetaald. Met dien verstande echter, dat geen deel
hebber, solvent zijnde, en geen curator van den insolventen 
boedel van. eenigen deelhebber onder eenige omstandigheden 
zal worden gerangschikt voor het bedrag van eenige zoo
danige vordering voor contributie op den insolventen boedel 
van eenigen anderen vennoot in competitie of concurrentie 
met eenige van de erediteuren van de maatschappij, vor
derende op eenigen zoodanigen laatstgemelden boedel, welke· 
crediteuren bij deze verklaard worden gereehtigd te zijn om 
te worden betaald in preferentie en v66r eenigen zoodanigen 
deelhebber of curator. En mits ook dat niets hierin vervat 
zal worden uitgelegd tot het verkorten of belem1neren van 
de rechten welke de crediteuren van eenige insolvente maat
schappij in rechten hebben, om voldoening te zoeken voor 
hunne schulden van eenigen deelhebber in die maatsehappij, 
wiens boedel niet zal gesekwestreerd zijn, of tot het be kortrn 
van de reehten welke zoodanige solvente deelhebber, naar 
de wet, hebben kan tegen den insolventen boedel der maat--
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schappij of tegen dien van iemand zijner medevennooten, 
wiens boedel zal gesekwestreerd zijn geweest. . 

35.-In ieder geval waarin de afzonderliike boedel van Crediteuren eene.:: .. v m a at so h. a. pp,IJ 
-eenen vennoot van eene maatschapp11 zal worden g:esekwes- mogenstemmen in 

d l . l h .. d b a'-' l d ';--' de sekwe stratie treer a s rnso vent, en etz:IJ e oe e van zoo anrge maat- van den boedel 
schappij mede zal gesekwestreerd zijn of niet, zal ieder ere- eens vennoots. 

diteur aan wien de insolvent iets schuldig is, gezamenlijk 
met den anderen deelhebber of deelhebbers van de maat-
schappij, gerechtigd zijn zijne schuld te bewijzen onder de 
sekwestratie van zoodanigen afzonderlijken boedel, tot het 
einde om te stemrnen in de verkiezing van curatoren, en orn 
toe te stemmen, of af te stemmen, op eenig aanbod van 
compositie en het certificaat en decharge van den insolvent 
als hieronder vermeld, maar niet verder. En zoodanige cre-
diteur zal geen dividend ontvangen uit den afzonderlijken 
boedel van den insolvent voor en aleer al de afzonderlijke 
crediteuren het volle bedrag hunner respectieve schnlden zullen 
ontvangen hebben; tenzij zoodanig crediteur een verzoekende 
crediteur is geweest ten aanzien van de sekwestratie van 
zoodanigen afzonderlijken boedel, in welk geval zoodanig 
creditenr zal rnogen stemmen en uitkeeringen ontvangen, ten 
aanzien van zijne schuld, op dezelfcle wijze als de afzonder-
liike .m;editeuren van zoodanigen boedel. 

36.-In ieder o·eval niet hierboven uitdrukkeliik in voor- Gemeenelandswet 
. fl' b . u te worden toege-

Zlen, en betreuende het rangschrkken en de voorrang van de past in zekere ge-

gezamenlijke crediteuren va~1 eenige n1aatschappij in compe- vallen. 

titie rnet de afzonderlijke · crediteureri van eenige der deel-
hebbers van zooclanige maats;:;happij, of betreffende de \veder-
keerige vorderingen van eenige zoodanige insolvente .bocdels 
1net betrekking tot, of in relief van, elkancler n1.oet de gemeene 
landswet van dezen Staat worden toegcpast. 

37.-Iedere vorderino· welke verschuldig·cl was of waar- Binne~welkentijd 
. b . vordenngen m o-

van de oorzaak rs ontstaan voor de order tot sekwestratre gen bewezen wor-

van eenigen boedel, zal bewezcn mogen worden bij. iedere den. 

bij Jenkomst der crediteuren beroepen ten overstaan van den 
nDo.ster of eenen landdrost, op eenigen t~jd voor de finale 
V8rdeeling van den boedel; en ieder crediteur zal, na de 
twesde bijeenkornst beroepen door den meester van de insol-
vcnte boedelkamer op de hiervoren bepaalde wijze, op zijne 
eig.;ne kosten zoodanige bijeenkomst mogen beroepen, tot het 
nitdrukkelijk oogmer k om zijne vordering te bewijzen ; mits 
altijd dat, wanneer eenige vordering aldus bewezen wordt 
nadat eenig dividend aan de crediteurcn is nitbetaald, zoo-
danig dividend hoegcnaamd niet zal worden belemmerd of 
aangedaan door of ten aanzicn van eenige zoodanige vorde-
ring; en mits ook, dat, wanneer eenige zoodanige vordering 
wordt bewezen na het plan van verdeeling van zoodanigen 
boedel bekrachtigd zal ziin en tengevolge van het bewijs van 
zoodanige vordering, eenige verandering in zoodanig plan 
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van verdeeling of eenige verdere procedures in de sek~es
tratie noodzakelijk wordt gemaakt, de crediteur zoodanige 
vordering bewijzende verantwoordelijk zal z~jn voor alle de 
kosten, welke ten gevolge van eenige zoodanige verandcring 
of procedures mogen gemaakt worden. 

Hoe stemmen der 38.-In alle gevallen waar mider de.ze wet door credi-
crediteuren gere- t · 1 d t d d d't t kend moeten wor- euren za wor en ges em , wanneer e ere 1 euren moe en 
den, twa

1
tb wt aafide worden geteld in getal, zal geen crediteur wiens vordering 

en ge a e ·re "· b d d . d 1' . d k d . 1 · ene en ertlg pon ster 1ng 1s wor en gere ~en 111 geta , 
maar de vordering aan zoodanigen crediteur verschuldigd zal 
worden berekend in waarde; en in aile gevallen, waarin 
volgens de voorzieningen dezer wet gelast wordt eenige kor
ting te doen van het bedrag der vorderingen van eenigen 
crediteur, · zal de stem van zoodanigen crediteur nog geteld 
worden in waarde naar de grootte van het saldo na zoodanige 
korting overblijvende; en zoodanig crediteur zal insgrl~jks 
gerekend worden in getal, 1nits zoodanig saldo dertig pond 
sterling en daarboven bed:raagt. 

Stemmen van 39.-In aile gevailen, waar, onder de voorzieningen dezer 
crediteuren door d d' · · 1 b d I een agent. wet, e ere 1teuren van emugen 1nso venten oe e genoo-

digd worden of gerechtigd zijn om bijeen te komen rn te 
stemmen in eenige zaak betreffende zoodanigen boedel, zal 
eenig crediteur aldus gerechtigd, mogen bijwonen en stem
men bij zoodanige bijeenkomst in persoon of bij gemachtigde 
geautoriseerd bij eenige procuratie tot dat einde behoorlijk 
opgemaakt, op bewijs daarvan ten genoegen van den 1neester 
van de insolvente boede1kamer, landdrost, of anderen per
soon bij zoodanige bijeenkomst voorzittende. En aile kwestien 
bij eenige bijeenkomst van crediteuren, znllen worden beslist 
b~j eene meerderheid in waarde van degenen die tegenwoordig 
zijn en gerechtigd te stemmen, in geval eene n1eerderheid, 
beide in getal en waarde, ten aanzien van eenig zoodanige 
kwestie niet uitdrnkkelijk door de wet zal vereischt vvorden. 

Verkiezing van 40.-Bii de tweede biieenkon1st als voormeld beroepen of curator. u u 
o~j eenige verdaging daarvan (indien de gemelde meester of 
landdrost het noodig zal oordeelen dezelve te verdagen, waartoe 
zij bij deze geautoriseerd en gemachtigd worden), zuilen een 
curator of curatoren, geen drie in getalte boven gaande, wor
den gekozen voor de bereddering, beheering en verdeeling van 
den insolventen boedel en effecten; en aile crediteuren die 
vorderingen tegen den insolventen boedel bewezen hebhen 
znilen gerechtigd zijn om in zoodanige verkiezing te stem
nlen ; en crediteuren houdende eenige preferentie, securiteit 
of verbaud znilen stemn1en op de wijze en in den vorm als 
hierboven is voorzien; en de verkiezing zal geschieden door 
de stemmen van het meerder gedeelte, in getal en waarde, 
der crediteuren of derzelver gemachtigden die tegenwoordig 

· z~jn en gerechtigd om te stemmen; n1its nochtans, dat het 
een ieder die belang heeft bij eenigen zoodanigen insolventen 
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boedel of bij de behoorlijke administratie van denzelven, en 
die over eenige zoodanige verkiezing zal klagen, zal vrijstaan, 
om mits binnen twee dagen na de gemelde verkiezing in 
geschrifte kennis gevende van de bijzonderheden van zoo
danige klachte aan den gemelden meester of landdrost naar 
het geval zijn moge, op eenigen tijd voor de verkiezing· op 
de hieronder gemelde wijze is bekrachtigd, dezelve ter her
ziening van het Hoog Gerechtshof te brengen, dat summier
lijk of anderszins, zoo als zoodanig hof zal goedvinden, daarop 
zal moeten beslissen en zoodanige order uitmaken, als de 
rechtvaardigheid van de zaak zal vereischen; mits altijd, dat 
het iederen persoon belanghebbende bij de behoorlijke admini
stratie van den boedel zal vrijstaan, op eenigen tijd na de 
bekrachtiging, bij het gerechtshof aanzoek te doen om de 
bekrachtiging te herroepen, en de verkiezing ter zijde te 
stellen, op grond dat zoodanige verkiezing frauduleus en on
behoorlijk is gedaan. 

41.-Het zal in geen geval aan de crediteuren vrijstaan Personen onbe

om als curator te verkiezen den insolvent zelve, of ien1and ~~:~n;eo~n~ura
den insolvent door bloed verwandschap of maagscha p binnen 
den vierden graad bestaande, noch eenig minderjarige, noch 
eenigen procureur, noch iemand wiens boedel ten eenigen 
tijde onder sekwestratie gesteld zijnde geweest, de herroeping 
van de sekwestratie niet zal hebben bekomen, of die zijn 
certificaat en vergunning daarvan, als hieronder bepaald, niet 
zal he b ben bekomen, noch iemand die niet binnen de juris-
dictie van het Hoog Gerechtshof woonachtig is, noch imnand 
die eenig belang heeft strijdig met de algemeene belangen 
der crediteuren in den insolventen boedel, noch eenig per-
soon verklaard onbekwaam om verkozen te worden uit kracht 
der voorzieningen hierop in de hieropvolgende sectie vervat. 

42.-Indien eenjg persoon verkozen tot curator zal be- Dadendiecurator 
. onbekwaam m a-

wezen worden, tot voldoen1ng van h.et Hoog Gerechtsh.of of ken. 

van eenig rondgaand gerechtshof gehouden voor het distrid 
waarin de verkiezing van curator h.eeft plaats gehad, te 
hebben verkregen, of te zijn bekend geweest met de uitlating 
van den naam van eenigen crediteur van den insolvent op de 
schedule van den insolvent, met de bedoeling om daarbij 
zeker bijzonder voordeel te behalen ten aanzien van de ver-
kiezing van curator; of directelijk of indirectelijk aan eenigen 
crediteur van den insolvent te hebben gegeven of beloofd 
eenige voordeelige consideratie hoeookgenaamd ten einde 
de stem van zoodanigen crediteur te bekomen bij de ver kie-
zing van curatoren; of te zijn overeengekomen a an eenigen 
crediteur zekere som geld of uitkeering te verzekeren en goed 
te . maken, in afbetaling of mindering van zijne schulcl, onder 
voorwaarde of ten einde dat zoodanige crediteur zijne stem 
zou geven aan zoodanigen curator; of te hebben aangeboden 
of overeengekomen, in gevalle eenig crediteur van den insol-
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vent zou toestemmen om te stemmen voor zoodanigen curator, 
zich te onthouden van het openen of onderzoeken van eenige 
voorafgaande handelingen tusschen zoodanigen crediteur en 
den insolvent, z~jnde of verondersteld wordende te zlin van 
twijfelachtige geldigheid, of te hebben opgemaakt, of deel te 
hebben gehad aan, eenig plan of schikking, waardoor schul
den of securiteiten wezenlijk behoorende aan eenigen enkelen 
of meerdere personen zijn verdeeld geworden onder eene 
grooter aantal personen, tot het bloote einde om het getal 
van stemgerechtigden bij. de verkiezing van curatoren te ver
meerderen en daardoor invloed op dezelve uit te oefenen; 
of ondernomen te hebben met eenigen crediteur of crediteureu 
van den insolvent te deelen, in vergoeding voor zijne of 
hunne stemmen, in de belooning of commissie hem als zoo
clanigen curator te worden toegewezen; dan zal zoodanig 
Hoog Gerechtshof of rondgaand gerechtshof 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 insol
venten boedel voor welken hij zal gekozen zijn, en dat hij 
on bevoegd zal zijn om weder daartoe gekozen te worden, 
en het zal zoodanig hof vrijstaan, indien het zulks noodig 
oordeelt, verder te verklaren dat de persoon dus overtredencle 
onbekwaam zal zijn om, gedurende den tijd van zijn natuur
lijk leven of zoodanigen tijd als zoodanig hof zal gepast oor
deelen te bepalen, te worden verkozen als curator onder de 
Yoorzieningen van deze wet; en een ieder die belang heeft 
bij de behoorlijke administratie van den insolventen boedel 
zal zich bij motie kunnen wenden bij zoodanig Hoog of 
rondgaand gerechtshof als voormeld, hetzij voor of na de 
order tot bevestiging van de aanstelling van eenigen curator, 
om te verklaren dat eenige zoodanige curator zijn ambt heeft 
ver beurd om red en van eenig zoodanig wangedrag als boven
gemeld; en zoo dikwijls er eene vacature in de betrekking 
van curator zal plaats vinden door zoodanige onbekwaam
verklaring als voormeld uit reden van zoodanige verbeurte, 
zal het hof dat dezelve verklaart gelasten eenen nieuwen 
curator te benoemen, en zal dezelfde handelwijze daarin wor
den gevolgd als bij de oorspronkelijke verkiezing van cura
toren. 

Aa?J-~telling van 43.-Het zal aan gemeld Hoog Gerechtshof of aan 
prov1S1oneel cur a- . · · ' .. 
tor.LL. ___ ~~~ een1gen rechter daarvan op het rondgaand hof z:unde, hetziJ 

zittende in een rondgaand gerechtshof of niet, vrljstaan op 
reden aangetoond door den meester van de insolvente boedel
kamer of eenigen persoon belang hebbende in de behoorlijke 
administratie van den insolventen boedel, bij order van h.et 
gerechtshof een of meer geschikten persoon of personen te 
benoemen om provisioneel te zijn curator of curatoren van 
eenigen insolventen boedel, totdat de crediteuren van den 
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gemelden boedel eenen curator zullen verkiezen, welke curator 
of curatoren zal of zullen mogen veranderd worden in de 
bijeenkomst van crediteuren tot de verkiezing van eenen 
curator, indien de gemelde crediteuren dit zullen noodig 
oordeelen; maar zij zullen en mogen, tot dat zij dus verplaatst 
zijn, in de bereddering, beheering en verdeeling van den ge
melden boedel in aile opzichten op dezelfde wijzen handelen 
als curatoren door de crediteuren verkozen volgens de bepa
lingen van dit hoofdstuk geautoriseerd of gelast zijn te 
doen; mits echter, dat geen zoodanige curator of curatoren 
eenig deel van den gezegden boedel zal of zullen mogen ver
koopen, buiten autorisatie tot dat einde van het Hoog Ge
roJhtshof, of van eenigen rechter van hetzelve, of van eonig 
rondgaand gerechtshof, of van den meester van de insolvente 
boodelkamer, vooraf te hebben bekomen. 

44.-Alle curatoren dus benoemd door het gerechtshof. Belooning van 

f k d d d . ll b ld enratoren o ver ozen oor e ere 1teuren zu en ontvangen en etaa. · · 
worden uit de baten van den gemelden boedel, eene redelijke 
vergoeding voor derzelver zorg en ijver in de gemelde be
heering, welke zal 1noeten worden bepaald door den meester 
van de insolvente boedelkamer; onderworpen aa11 de herziening 
van het gemelde gerechtshof, op het verzoek van ee.nigen 
croditeur of van eenige der curatoren of van eenig persoon 
bclang hebbende bij den gmnelden boedel. 

45.-Zoodra de curatoren door de crediteuren verkozen Bekrachtigingvan 

h t ll h bb l h t ld a an s telling van unne pos zu en e en aangenomen za e aan geme e curator. 

Hoog Gerechtshof vrijstaan, op rapport van den me ester, mn 
eene order te maken de benoeming van zoodanige curatoren 
bekrachtigende. 

46.-Elke order t1itgemaakt om eenigen boeclel te stellen Boe<lel en rechten 

l k t t . l · l t d 1 1 't 1 t van insolvent in one er se vves ra 1e as 1nso ven , zoo ra c eze ve 111 gen1aa r handen van den 

is, zal de uitwerking in rechten hebben, om den insolvent en meoster gesteld. 

al degenen die het geheel of eenig gedeelte van zijnen boeclel 
adn1inistreer~n ten z~jnen ge bruike en behoeve, te ontnen1en, 
en te stellen in handen van den meester van de insolvente 
boedelkamer tot ge brnik en einde van de sekwestratie, den 
geheelen tegenwoordigen en toekomenden boedel, roerend en 
onroerend, personeel en reeel, en elk recht, titel, en aanspraak 
in en op eenige goederen, roerend of onroerend, personeel 
of reeel, waar dezelve ook mogen bekend zijn of gevonden 
worden, welke zullen behooren of verschuldigd zijn aan 
zoodanigen insolvent op den datu1n dat zoodarrige order 
wordt uitgemaakt, of waarop h~j eenig recht van terugkeer 
zal hebben, of welke daarna zullen worden gekocht of ver-
kregen door, of mogen vervallen, overgaan of nagelaten 
worden, of komen aan, den insolvent op eenigen tijd v66r 
het maken van de order van het hof toestaande en bevesti-
gende, als hieronder omschreven, de distribntie-rekening te 
worden opgemaakt door de curatoren (behalve zoo verre is 
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uitgezonderd in artikel 49), benevens alle instrumenten, be
wijzen, documenten, pa pieren of geschriften, denzelven be
treffende; en nadat de gemelde order tot sekwestratie uitge
maakt is geworden, zal noch de insolvent noch iemand 
vorderende door of onder hem de macht hebben om dezelve 
of eenig gedeelte daarvan te vervreemden, te geven, te 
cedeeren, te leveren, te ver bind en, te verpanden, of te ver
halen, of te ontslaan, of kwijt te schelden; noch zullen 
dezelve in beslag mogen worden genomen door eenigen 
persoon, als het eigendom van, of behoorende aan, den in
solvent. 

Rechten van in- 4 7.-Iedere order van het hof benoemende eenigen pro-
solvent in handen · · 1 f 1 d d 1 k vanprovisioneelen VlSlOnee en curator o curatoren za , zoo ra eze ve gemaa ~t 
curator gesteld. is, het gevolg hebben van den meester van de insolvente· 

boedelkamer te ontnemen, en te vestigen in den provisioneelen 
curator of curatoren ten dienste en voor de einden van de 
sekwestratie, en tot derzelver afzetting, of tot het maken van 
eene order van het hof toelatende en confirmeerende, als hier
onder vermeld, het plan van distributie (welke van beiden 
het eerst zal gebeuren), al den tegenwoordigen en toekomen
den boedel van den insolvent even vol en volkomen, en tot 
alle einden en doelen, als de gezegde boedel uit kracht van 
het naastvolgend artikel dezer wet is gevestigd in den curator 
of de curatoren verkozen door de crediteuren, bij decreet van 
het hof bevestigende derzelver aanstelling; en wanneer eenige 
provisioneele curator of curatoren zullen komen te overlijden 
of worden afgezet v66r het maken van de order bovenver
meld tot het e;onfirmeeren van de aanstelling van eenen curator 
of curatoren door de crediteuren verkozen, dan zal de geheele 
tegenwoordige en toekomstige boedel des insolvents weder 
gevestigd worden in den meester, even als of dezelve hem 
nooit ware ontnomen geweest. 

Rechpen van insol- 48.-Iedere order' als hierin gelast, genomen tot bevesti-
ventlnhanden van · · t f t d d 1 · vasten curator ge- g1ng van een1gen cura or o cura .oren, zoo ra eze ve lS 
steld. genon1en, zal de uitwerking in rechten hebben om den meester 

van de insolvente boedelkamer, en iederen provisioueelen 
curator te ontnemen, en te stellen in handen van den curator 
of de curatoren tot gebruik en einde van de sekwestratie, en 
zoo lang als zoodanig curator of curatoren hun post zal of 
zullen blijven bekleeden, den geheelen tegenwoordigen en 
toekomenden boedel, roerend en onroerend, personeel of reeel, 
welke aan zoodanigen insolvent zal behoord hebben of ver
schnldigd zijn geweest op den tijd toen de order werd uitge
vaardigd om zijnen boedel onder sekwestratie te stellen, of 
waartoe eenig recht van terugkeer dan in hem gevestigd zal 
zijn, of welke daarna mogen worden gekocht of verkregen 
door, of mogen vervallen, overgaan, of nagelaten worden, 
of komen aan den insolvent gedurende de voortduring der 
sekwestratie en v66r het maken van de order van het hof 
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toelatende en bevestigende de rekening en het plan van 
distributie zooals later_ hierin voorzien, waar dezelve ook 
mogen gevonden worden (uitgezonderd als in het eerstvolgend 
artikel is uitgezonderd) benevens alle instrumenten, bewijzen, 
documenten, papieren, of geschriften, denzelven betre:ffende; 
en de gemelde curator of curatoren zal of zullen hetzelfde 
middel hebben den gemelden boedel van den insolvent of 
eenig gedeelte daarvan in hunnen eigen naam terng te ver
krijgen voor de oogmerken van de sekwestratie, als de insol
vent zelve zoude gehad hebben indien zijn boedel niet ware 
gesekwestreerd geworden; en alle 1nachten in eenigen insolvent 
gevestigd ten tijde dat de order mn zijnen boedel onder se
kwestratie te stellen werd uitgemaakt, of welke daarna mochten 
worden gevestigd gedurende de voortduring van de sekwes
tratie en v66r het maken van de gezegde order toestaande 
en confirmeerende de rekening en het plan voormeld, welke 
zoodanige insolvent wettig ten zijnen voordeele konde uit
geoefend hebben, zullen, nadat gemelde order tot het onder 
sekwestratie stellen van zijnen boedel is uitgemaakt en tot 
dat eene order is uitgemaakt tot benoeming van eenen provi
sioneelen curator of curatoren, of tot een decreet zal zijn 
uitgemaakt confirmeerende de aanstelling van eenen curator 
of van curatoren verkozen door de crediteuren, worden uit
geoefend door den meester van de insolvente boedelkamer; 
en na zoodanige order benoemende eenen provisioneelen 
curator of curatoren, worden uitgeoefend door zoodanige 
provisioneelen curator of curatoren, tot derzelver bedanking; 
en na derzelver bedanking door den gezegden meester tot dat 
eene order zal zijn uitgevaardigd tot het bevestigen van de 
aanstelling van zoodanigen curator of curatoren als voormeld; 
en na zoodanig decreet is uitgemaakt tot het bevestigen van 
zoodanigen aanstelling als voormeld mogen worden uitgeoefend 
door den curator of de curatoren wier aanstelling daarbij is 
bevestigd ten voordeele van de crediteuren, op zoodanige 
wijze als de insolvent dezelve zou hebben kunnen uitoefenen, 
en de gezegde insolvent wordt bij deze verklaard onbekwamn 
te zijn om zoodanige vermo.gens uitteoefenen. 
. 49.-Gedurende den tijd die verloopen zal tusschen den Insolvent onbe
ti). d van het uitmaken van de order tot de sekwestratie van voegd om e.~gen-, dom te verkrlJgen. 
eenigen insolventen boedel en het maken van de order toe-
staande en bevestigende de rekening en plan van distributie, 
als hieronder voorzien, zal de insolvent, zoo lang als hij zonder 
zijn certificaat zal blijven (behalve in zekere gevallen ·hieronder 
uitgezonderd), volkomen onbekwaam en onbevoegd zijn om 
te verkrijgen of te bezitten, als tegen den persoon in wien 
indertijd de insolvente boedel naar de wet zal gevestigd zijn, 
eenige goederen, eigendommen of baten, roerend of on-
roerend, person eel of reeel, of eenig recht tot eenige zoo-
danige goederen, eigendommen of e:ffecten, en op gelijke 
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wijze volkomen onbevoegd en onbekwaam zijn om te ce
deeren, te transporteeren, of over te dragen, zoo dat daardoor 
de persoon in wien indertijd de insolvente boedel door de 
\Vet gevestigd is zal verbonden worden, eenig eigendom, goe-· 
d ~ren of baten of eenige schuld, vordering of eisch, of eenige 
ol.Jligatie, wissel, promesse of andere securiteit voor geld, en 
als tegen en in kwestie met zoodanigen laatstgemelden per
soon zal iedere zoodanige gepoogde cessie, transport of over
dracht nul en van geene waarde zijn. En niemand die eenige 
g,)ederen, waren, of koopmanschappen of andere zaken op 
crediet zal hebben verkocht en. geleverd aan zoodanigen in
solvent zal gerechtigd zijn tot het reduceeren of ter zijde zetten 
van zoodanigen koop, of het bedrag van den koopschat te 
vorderen van den persoon in wien indertiid de insolvente 
b0edel naar rechten zal gevestigd zijn, om reden enkel dat 
de gezegde insolvent op den tijd van het contract van koop 
aldus onbekwaam en onbevoegd was als voormeld, of dat de 
goederen aan hmn verkocht en geleverd in bezit zijn genomen 
door zoodanigen persoon in wien de boedel is gevestigd ge
worden als voormeld ten voordeele van den gezegden boedel. 
En geen zoodanig insolvent zal worden beschouwd of ge
n ':nnen als he b ben de eenig vermogen tot het ver binden van 
z Jodanigen laatstgemelden persoon, of den insolventen boedel 
in hem gevestigd, bij eenige soort van handeling of trans
actie hoeookgenaamd, tenzij dezelve zij aangegaan uit kracht 
van eenig schriftelijk gezag tot dat einde van zoodanigen 
laatstgemelden persoon. J\1:its altijd dat niets hierin vervat 
zal worden uitgelegd o1n eenigen zoodanigen insolvent te be
l ":ltten eenig gel dig recht te do en overgaan bij eenige zoo
danige cessie, transport of overdracht als voormeld, hande
lende, wanneer hij handelen zal overeenkomstig wat hij in 
geschrift daartoe zal geautoriseerd zijn, als de 1nandataris 
of agent van zijnen curator, of te handelen als de mandataris 
of agent van eenigen anderen persoon door wien zoodanige 
insolvent in geschrifte zal zijn geautoriseercl aldus te han
delen, en voor wien het hem in geschrifte zal zijn verom;loofd 
geworden aldus te handelen door den persoon in wien inder
tiid de insolvente boedel zal govestigd zijn. Mits dat niets 
hierin vervat uitgelegd zal worden om eenigen insolvent te 
beletten, hetzij handelende als zoodanige mandataris of agent 
als voormeld of niet, on1 goed en deugdel~jk aan eenigen per
soon, door levering aan hem, eenige roorende goederen of 
baten over te dragen welke voor zoodanige levering in het 
werkelijk bezit waren van zoodanigen insolvent, uit kracht 
va,n eenigen werkelijken en bona- fide koop van zoodanigen 
insolvent voor eenen rechtmatigen prijs behoorlijk betaald, of 
om eenigen zoodanigen insolvent te beletten om wel en deug
delijk het recht over te dragen op eenige gelden door hen1 
in contante penningen betaald voor eenige goederen of zaken 
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door hem ten tijde der betaling gekocht; of zoodanigen in
solvent te. beletten te ontvangen, te eischen en terug te krijgen 
in zijnen eigenen naam, en voor zijn eigen persoonlijk en uit
sluitend gebruik, en vrij van alle beheer van zijnen curator, 
de huur, loonen of belooning voor zijn werk en zijnen arbeid, 
of die van eenigen van zijn huisgezin, door hem of hen ver
leend gedurende den tusschentijd bovengemeld of eenig deel 
daarvan, of eenige schade·vergoeding vorderbaar op grond van 
eon persoonlijk leed of injurie aan zoodanigen insolvent of 
imnand van zijn huisgezin aangedaan. En mits, dat wanueer 
er eenige eigendon1men, goederen of hi ten zullen bewezen 
worden door zoodanigen insolvent te zijn gekocht of bekOinen 
door n1iddel van eenige gelden ontvangbaar of vorderbaar als 
voormeld voor zijn eigen persoonlijk ge hruik, zoodanige goe
deren en baton mede vrij zullen zijn van de beheering va,n 
zijntm curator, op gelijke wijze als de gelden waarvoor dezelven 
gekoeht of verkregen werden. 

50.-Het zal aan de curatoren vrijstaan om. op te nemen Ret staat aan 

en in hun eigen naam voort te zetten, het proces in eenige cut~atdor vrp om
1 . . ld f . . ac 1e o or 1nso -ache begonnen voor een1ge schu o vordenng aan den 1n- vent begonnen, of 

solvent verschuldigd v66r derzelver benoeming, of van hetzelve ;~~!nt~;ttt:ie~f 
af te zien, zoo als zij zullen noodig oordeelen; alsmede eenig 
nieuw rechtsgoding of actie te beginnen voor eenig bevoegd 
gereehtshof voor eenige schuld of vordering verschuldigd aan 
of betreffende den boedel van eenigen insolventen persoon, 
en rnede te verdedigen eenige actien tegen hen inge bracht of 
hangende tegen den insolvent, ten aanzien e~f betrekkelijk den 
gemelden boedel. 

51.-In iedere zoodanige actie als in het laatst voorgaand Insolventbevoeg· 
· k l · ld · · d · · h · · · de getuige in pro-art1 ~e 1S verme , en 1n 1e ere actle tussc en een1ge partljen r:essen betreffende 

tot het beslissen over de geldigheid van de vordering van zijnen boedel. 

eenigen persoon beweerende een crediteur te zijn in den insolven-
ten boedel, of het recht van eenigen persoon op of tot pre-
ferentie over eenig deel van den insolventen boedel, zal de 
insolvent, hetzij hij zijn certificaat hebbe verkregen of niet, 
niet beoordeeld of beschouwd worden als een onbevoegd ge-
tuige, hetzij voor of tegen de gezegde curatoren of eene van 
he ide partijen in zoodanig proces . als voormeld, uit red en van 
eenig belang dat hij hebben J?Ocht of geoordeeld worden mocht 
te he b ben in den uitslag van het proces. 

52.-'-Het zal aan het Hoog Gerechtshof en aan ieder rond- Redenen waarom 

d h l f .. d t d d . d eencuratorkanafgaan gerec ts 10 vrljstaan, op re enen aange oon oor en gezet worden. 

n1t>ester van de insolvente boedelkamer of door eenigen per-
soon belang hebbende bij de behoorlijke administratie van den 
insolventen boedel, om eenigen curator of curatoren af te 
zetten op grond van insolventie of eenig wangedrag in de 
gemelde beheering, of wegens afwezigheid uit dezen Staat; 
en daarop, en zoo dikwijls als eenig curator zal komen te 
overlijden of van gezegde hof verlof verkrijgen om te be-
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danken of onbekwaam zal worden, te gelasten eenen nieuwen 
curator te verkiezen, en dezelfde handelwijze zal daaromtrent 
plaats hebben, als bij oorspronkelijke verkiezing van cura
toren; en het zal aan gemeld gerechtshof of eenigen rechter 
daarvan vrijstaan intusschen zoodanige order te geven a1s 
noodzakelijk of raadzaam zal zijn tot bewaring van den in
so1venten boedel, tot dat zoodanige nieuwe curator zal ver
kozen en bevestigd zijn. 

Nieuwe curator 53.-W anneer bij den dood of afzetting van eenigen 
~~~cfe1~ m.et den curator een nieuwe curator za1 worden aangesteld en beves

tigd op de wijze hiervoren bepaald, za1 het besluit bekrach
tigende de benoeming van zoodanigen nieuwen curator die 
kracht in rechten hebben, om den nieuwen curator te be
lasten met den gehee1en insolventen boede1, tegenwoordig of 
toekomend, zooa1s hiervoren bijzonder omschreven, en e1ke 
macht, recht, titel, voorrecht en middel tot verhaal berustende 
in, of toekomende aan den vorigen curator, als curator, voor 
zijnen dood of afzetting, even vo1kome:h en in deze1fde uit
gestrektheid, a1s deze1ve was gevestigd in den vorigen curator 
door de order gemaakt tot bekrachtiging zijner aanstelling 
op de wijze voorzegd, met dien verstande a1tijd, dat het over-
1ijden of de afzetting van eenigen curator niet zal aandoen 
de wettigheid of kracht van eenige behoor1ijke daad door hem 
als curator, voor het oogmerk van de sekwestratie, voor zijne 
dood of afdanking gedaan. En gedurende eenig tijdvak dat 
zal verloopen tusschen het overlijden of de afzetting van 
eenigen curator, en het maken van de order tot het beves
tigen van den curator in deszelfs plaats verkozen, en niet 
1anger, zal het gehee1 van den dan bestaanden insolventen 
boede1, beha1ve wanneer er na zu1k over1ijden of afzetting 
een of meer der curatoren van den gezegden boede1 in dienst 
zal of zullen b1ijven bestaan, worden gevestigd in den meester 
van de inso1vente boede1kamer. 

overlijden van 54.-Wanneer een curator za1 komen te over1ijden, of 
curator, processen een nieuwe curator zal worden verkozen, za1 geene actie be
niet~te staken. 

trekke1ijk den inso1venten boede1 daardoor gestaakt worden, 
maar het gerechtshof in welke eenige zoodanige actie hangende 
is za1, op. kennisgeving aan hem van zoodanige dood of af
zetting of dat een n.)euwe curator verkozen en bevestigd is, 
1nogen toestaan dat de naam van den overblijvenden of nieuwen 
curator of curatoren worde gesubstitueerd in de p1aats van 
den vorigen; en de geme1de actie zal voortgaan a1s of zoo
danige overblijvende of nieuwe curator of curatoren deze1ve 
oorspronkelijk hadden begonnen of verdedigd. 

Kennisgeving in 55.-Ieder curator za1, zoodra hij bevestigd is, dade1ijk 
"Gouvernements- bericht van de sekwestratie en van ziine benoeming door ad-Courant" van se- . . v 
kwestratie, en van vertent1e 1n de Gouvernements- Courant moeten doen geven, 
aanstelling of af- d d · 1 t b d 1k 1 1k zetting~.,van cura- en e meester van e 1nso ven e oe e amer za van·. e e 
toren. order ver1eend tot de afzetting van een1gen curator kennis 
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moeten doen geven door advertentie 1n de Gouvernements
Courant. 

56.-Het zal iederen curator vrijstaan om ten eenigen tijd Macht van ~ura
Bene algemeene bijeenkomst der crediteuren te beroepen, en ~~~~fe:~nbireeecii: 
hunne orders te vragen betrekkelijk de bereddering of ver- teuren op te roe

koop van eenig gedeelte des boedels, of betreffende eenige pen. 

zaak of vraag aangaande de administratie van den gezegden 
boedel ; en de curator of curatoren zal of zuilen zoodanige 
bijeenkomst moeten beroepen wanneer zij daartoe worden ver-
zocht door het vierde gedeelte der crediteuren in waarde, 
die hunne vorderingen hebben vertoond en bewezen; en de 
gemelde curatoren zuilen de directien moeten volgen van het 
meerdere gedeelte der crediteuren die zoodanige bijeenkomst 
bijwonen; mits altijd, dat . ten minste acht-en-twintig dagen 
vo:::>raf in de Gouvernements-Courant kennis zal moeten wor-
den gegeven van elke zoodanige bijeenkomst, en van het 
oogmerk van dezelve, tenz\j de meester of landdrost den cura-
tor of de curatoren zal autoriseren om eene bijeenkomst op 
eene kortere kennisgeving te beroepen; en mits ook dat het 
geene zoodanige bijeenkomst zal vrijstaan den curator te ge-
lasten iets te doen dat geschikt is tot bemoeienis met, of tot 
benadeeling van, de rechtmatige rechten van eenigen credi-
teur die eenige wettige preferente securiteit of eenig ver-
band op eenig deel van den insolventen boedel zal bezitten; 
en in gevaile bij zoodanige bijeenkomst eenige bevelen zuilen 
worden gegeven die zouden kunnen strekken tot bemoeienis 
of benadeeling van zoodanige rechten, zal zoodanige crediteur 
zich bij wijze van motie kunnen vervoegen bij het Hoog 
Gerechtshof om zoodanige bevelen ter zijde te steilen, en 
daarop zal het gezegde gerechtshof zoodanige order betrek-
kelijk voormeld geval maken als in rechtvaardigheid zal be-
hooren. 

o7.-Aile bijeenkomsten van crediteuren beroepen nit Voor wien bijeen-

k ht d b 1. b ld t d h d · komstenvancredirac ezer epa 1ngen, en epaa e wor en ge ou en 1n teuren gehouden 
Bloemfontein, zuilen moeten gehouden worden ten overstaan moeten worden. 

van den meester van de insolvente boedelkamer, en indien 
d.ezelve moeten worden gehouden in eenig ander district van 
den Staat behalve het district van Bloemfontein, dan ten 
overstaan van den landdrost van zoodanig district of den per-
soon als zoodanig fungeerende, die dadelijk aan den gezegden 
meester een gecertificeerd verslag zal moeten doen van de 
verrichtingen bij dezelve. 

58.-Het zal aan de curatoren vrijstaan om over iedere Curatoren mogen 

rechtsgeleerde kwestie betreffende den insolventen boedel of ~iec!>h ~:!l."~l~~rd ad

de administratie daarvan rechtsgeleerd advies te nemen, en 
Benen procureur te bezigen tot het waarnemen en verdedigen 
van aile actien en rechtsgedingen voor of tegen den insol-
venten boedel, en den insolventen boedel te belasten met aile 
zoodanige kosten welke daardoor mogen ontstaan en zullen 
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worden toegestaan op taxatie door den registrateur van het 
Hoog Gerechtshof, onderworpen aan de herziening van den 
meester van de insolvente boedelkamer op klachte van den 
procureur aldus gebezigd of van iemand belanghebbende in 
de behoorlijke administratie van den boedel onder sekwestra
tie ; en wanneer m.en het aan het Hoog Gerechtshof zal doen 
blijken dat eenig procureur onbehoorlijk heeft geadviseerdt 
begonnen, waargenomen of verdedigd eenige zoodanige actie 
of rechtsgeding, of eenige onnoodige of onbehoorlijke onkosten 
daaiin gemaakt, met het oog1nerk on1 zichzelven daardoor 
te bevoordeelen, en· niet met bond-fide oogmerk om den in
solventen boedel daardoor te bevoordeelen, zal het aan ge
meld gerechtshof vrijstaan om te gelasten dat all~ of eenige 
der kosten van zoodanige actie, als het gezegde gereehtshof 
gepast zal oordeelen, door zoodanigen prouureur zulleu moeten 
worden betaald. 

Tij~elijke toelage 59.-Het zal den meester van de insolvente boedelkamer 
aan Insolvent door . h · · · · 1 f k · 
meester of cura- en 1ederen curator, etzlj prov1s10nee o ge ozen, respectle-
toren. velijk vrijstaan aan den insolvent uit de baten des insolventen 

boedels zoodanige matige som of sommen toe te staan als 
den gezegden meester of de gezegde curatoren respectievelijk 
onmisbaar noodig zal of zullen voorkomen tot bet onderhoud 
van den insolvent en deszelfs huisgezin, tot a,an de beslissing 
van de crediteuren aangaande zoodanig onderhoud als voor
meld, en het zal den gemelden meester en zoodanige cura
toren, indien zij respectievelijk bet ge past oordeelE~n, vrijstaan 
den insolvent of eenigen persoon te gebruiken tot het inza
melen en bewaren van eenig gewas, oogst of voortbrengsel, 
voor eenigen redelijken tijcl noodig tot het inzamelen en be- · 
waren daarvan, alsmede om den insolvent te laten of iemand 
anders te plaatsen in het opzicht van eenig eigendom, fabriek, 
of bezigheid tot den insolventen boedel behoorende, tot dat 
hetzelve verkocht, van de hand gezet of afgesloten zal zijn, 
en aan den gemelden insolvent of anderen persoon aldus ge
bezigd, eene redelijke toelaag per dag voor zijnen arbeid te 
geven; mits dat het bedrag van zoodanige toelaag, hetzij voor 
onderhoud of arbeid naar het geval moge zijn, toegestaan 
voor de bijeenkomst van crediteuren welke het eerst zal wor
den gehouden na de tweede bijeenkomst van crediteuren als 
bij deze wet is voorgeschreven, aan zoodanige bijeenkomst 
zal :rnoeten worden onderworpen, welke bijeen}mmst de maeht 
zal he b ben om te beslissen of zoodanige toelaag zal worden 
aangehouden, en zoo ja, gedurende welken tijd, en wat het 
bedrag daarvan zal zijn; en mits ook, dat iedere curator die 
zoodanige toelaag aan eenigen insolvent geven zal buiten toe
stemming van de crediteuren vergaderd bij zoodanige ver
gadering als laatst voormeld of bij eenige andere bijeenkomst 
behoorlijk beroepen, dadelijk aan den meester van de insol
vente boedelkamer rapport zal moeten do en van het be drag 
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en van de gronden waarop zoodanige toelaag is toegestaan ; 
en mits dat iedere zoodanige toelaag door eenigen curator, 
zonder toestemming van de crediteuren toegestaan, onder
heYig zal zijn aan herziening van het Hoog Gerechtshof, op 
aanzoek van den gezegden meester of van eenigen persoon 
belanghebbende in de behoorlijke administratie van den insol
venten boedel. 

'"'0 D · 1 f · d · · · Insolvent moet b .- e 1nso vent o wett1ge a m1rustrateur van emugen bijeenkomst van 
iusolventen boedel zal moeten compareeren voor de crediteuren crediteure:m bij

bij de eerste, tweede en derde bijeenkomst van crediteuren wonen. 

te worden gehouden uit kracht van de bepalingen van dit 
hoofdstuk, en bij iedere verdaging van de gezegde tweede 
b~jeenkomst, tenzij hij verlof he b be bekomen van den meester 
of landdrost, naar het geval moge zijn, om zoodanige ver-
daagde bijeenkmnst niet bij te wonen; en hij zal mede moeten 
compareeren voor de crediteuren bij iedere andere bijeenkomst 
van crediteuren gehouden uit kracht dezer wet, wanneer hij 
daartoe zal genoodigd zijn bij eene schriftelijke kennisgeving 
geteekend door den meester van de insolvente boedelkamer 
of door den landdrost ten wiens overstaan zoodanige bijeen-
kmnst zal worden gehouden (welke kennisgeving de gezegde 
meester en landdrost bij deze gerechtigd worden nit te vaar-
digen), en hij zal bij iedere zoodanige bijeenkomst van credi-
teuren welke hij zal bijwonen moeten antwoorden op alle 
zoodanige geoorloofde vragen welke hem znllen worden ge-
daan door den gezegden meester of landdrost, naar llf~t ge-
val zal Inogen zijn, betreffende zijne zaken en boedel, en de 
oorzaken of redenen van zijne insolventie, en hij zal bij de 
gezegde tweede bijeenkomst, daartoe genoodigd zijnde door 
de crediteuren, aan den meester van de insolvente boedelkamer 
of landdrost, naar het geval moge zijn, om door hem te wor-
den ingeleverd aan den curator of de cnratoren wanneer die 
aangesteld of bevestigd zullen zijn, moeten inleveren eenen 
getrouwen inventaris van zijnen geheelen boedel en.goederen, 
roerend en onroerend, personeel en reeel, waar dezelve ook 
n1ogen gelegen zijn, en van alle goederen en baten welke 
door hem verwacht worden of hem kunnen aankomen, of 
waarop de insolvent eenig recht heeft, en van alle schulden 
aan en door hem verschuldigd, naar ztne beste kennis en 
ge loof, en alle boeken van rekeningen, pa pieren, geschriften, 
documenten, wissels en bewijzen betreffende den gezegden 
boedel welke in zijn bezit of onder zijn beheer znllen zijn; 
en de gezegde insolvent of administrateur zal daartoe ge-
noodigd zijnde, de gezegde boeken, papieren, geschrif(jen, 
documenten, wissels en bewijzen moeten inleveren aan den 
gezegden meester of landdrost, naar het geval moge zijn: 
om door hem te worden overgeleverd aan den curator of de 
cnratoren zoodra dezelve zullen zijn gekozen of bevestigd. 

N-
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Onderzoek van 61.-Het zal den meester van de inso]vente boedelkamer 
insolvent door d l dd ·· ·· ' l''k · oommissaris. en -en an rost Vr1Jstaan, wanneer Z1J respectwve :u pres1deeren 

bij eenige bijeenkomst van crediteuren voor welke de in
solvent zal compareeren, den insolvent te onderzoeken onder 
eede, indien zij zulks dienstig zullen oordeelen, aangaande 
alle zaken betreffende zijne bezigheid, handel of boedel, of 
welke kunnen strekken tot het aan het licht brengen van eenige 
heimelijke vervreemding, transport, cessie, levering of ver
heling van zijnen boedel en goederen, roerend of onroerend, 
personeel of reeel, en dit onderzoek in geschrifte te doen 
stellen, en door hem te doen onderteekenen, en bij de ver
richtingen in den gezegden boedel te doen annexeeren. * 

Specia~l onder 62.-Het zal aan het Hoog Gerechtshof of eening rond-
zoek van1nsolvent h f .. 
betrekkelijk zijnen gaand gerechts o Vr1Jstaan, om, op aanzoek van den curator 
boedel, enz. of curatoren, wanneer en zoo dikwijls als zij het dienstig 

zullen oordeelen, eenigen insolvent te dagvaarden voor het 
Hoog Gerechtshof, of eenig rondgaand gerechtshof of eenigen 
commissaris van het Hoog Gerechtshof, indien het gemeld 
gerechtshof zal noodig oordeelen aldus te gelasten, hetzij de 
gemelde insolvent zijn certificaat en vergunning daarvan zal 
hebben bekomen of niet. En het zal aan zoodanig gerechts
hof of commissaris vrijstaan om hem onder eede te onder
zoeken aangaande alle zaken met betrekking tot zijn eigen 
beroep, handelingen of boedel welke strekken mogen tot het 
ontdekken van eenige heimelijke vervreemding, transport, 
cessie, levering of verberging van zijne goederen of baten, 
roerend of onroerend, person eel of r "eel, en z~jn onderzoek 
in geschrift te doen stellen en door hem te laten ondertee
kenen, en bij de handelingen in gemelden boedel te hechten. 

Gevolga~ninsol- 63.-Indien eenig insolvent, behoorlijk gedagvaard zijnde 
vent van n1et com- 1 ld t h t H- G ht h f pareeren op dag- as voorme om e compareeren voor e oog erec s o , 
vaarding tot '"''1.· of eenig rondgaand gerechtshof, of eenigen commissaris van 
der7,oek. het Hoog Gerechtshof niet op den tijd en plaats in de dag-

vaarding voor zijne comparitie bepaald voor zoodanig ge-
1 rechtshof ,of commissaris zal verschijnen (geene wettige ver
hindering op zoodanigen tijd te kennen he b bende gegeven 
1an; en toegestaan zijnde door, zoodanig gerechtshof of com
rnissaris), zal het aan zoodanig gerechtshof of zoodanigen 
commissaris vrijstaan om onder zijne handteekening eenen 
lastbrief te verleenen, autoriseerende eenigen officier van 
het gerecht of ander persoon om zoodanigen insolvent te 
arresteeren en dadelijk voor zoodanig gerechtshof of com
missaris te brengen, ot hem in eenige gevangenis te plaatsen 
om aldaar te worden gehouden tot den tijd welken zoodanig 
hof of commissaris als voormeld op aanzoek van de cura
toren, op nieuw voor zijn onderzoek zal hebben bepaald: 
en de cipier van elke zoodanige gevangenis zal hem voor 

" Zie Artikel 22 van Hoofdstuk V (De wet over de Bewijslevering.) 
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zoodanig gerechtshof of commissaris moeten doen brengen, 
op den tijd en plaats in zoodanigen lastbrief vermeld; en 
ieder insolvent als voormeld die gedagvaard zijnde als voor
meld den Staat zal verlaten, of ontvluchten zal, of zich 
binnen denzelven verbergen zal, met het oogmerk en voor
nemen om de comparitie bij eenig zoodanig onderzoek waar
toe hij was gedagvaard te ontwijken, of te voorkomen dat 
eenige lastbrief hiervoren vermeld aan hem worde geexploi
teerd, zal worden beschouwd als schuldig te zijn aan de mis
daad van frauduleuse insolventie, en zal op overtuiging 
daarvan onderhevig zijn aan gevangenisstraf met of zon-. 
der d'Yangarbeid voor eenigen tijd niet te boven gaande 
zeven Jaren. 

64.-Indien eenig insolvent bij de tweede bijeenkomst Gevolgaa~insol
ziiner crediteuren of eenio-e verdagino- daarvan als voormeld vent van m.et be-

<.~ o o zorgen van Inven-
gehouden, daartoe genoodigd zijnde, zal weigeren eenen waren taris. 

inventaris van zijnen boedel en baten te bezorgen, of de 
boeken, pa pieren, geschriften, documenten, rekeningen of 
bewijzen, betrekkelijk zijnen boedel als voormeld, over te 
leveren ; of bij zijne onderzoeking voor eenig hof of com
lnissaris als voormeld, of bij eenige bijeenkomst van credi
teuren die hij zal bijwonen als voormeld, zal weigeren eenen 
eed af te leggen, of zal weigeren eenige wettige vragen, aan 
hem door zoodanig gerechtshof of commissaris, of door ge
melden meester of landdrost gedaan ten opzichte van eenige 
der voormelde zaken, te beantwoorden ; of zal weigeren zijne 
onderzoeking, aldus in geschrifte gebracht, te onderteekenen 
of te onderschrijven (geene wettige o bjectie daartegen he b
bende ), zal het aan zoodanig gerechtshof of commissaris of 
zoodanigen meester of landdrost vrijstaan om, bij lastbrief 
·Onder zijnen handteekening, hem in zoodanig gevangenis te 
doen plaatsen als zij zullen noodig oordeelen, om aldaar te 
verblijven, zonder borgstelling, tot dat hij zich onderwerpt 
Dm de voormelde zaken te doen, of te worden beeedigd of 
zoodanige wettige vragen te beantwoorden als door hen aan 
hem . zullen worden gedaan, of zoodanig onderzoek als voor
meld te onderteekenen en te onderschrijven. * 

65.-Na de overgaaf 0f toewijzing van sekwestratie van Onderzoek van 
·eenigen boedel als insolvent zal het aan het Hoog Gerechts- derde pertijen aan-

.. ' gaande boedel. 
hof VYlJStaan, op aanzoek van den gemelden curator of cura-
toren, om voor het gemelde gerechtshof of eenig rondgaand 
gerechtshof of eenigen commissaris van het. Hoog Gerechts-
hof te dagvaarden de vrouw van den insolvent, of eenigen 
-persoon die men weet of vermoedt in bezit te hebben iets 
van den boedel van den insolvent, of verschuldigd te zijn 
:aan den insolvent, of iemand dien het gemelde gereehtshof 
reden zal hebben te veronderstellen in staat te zijn infor-

* Zie Artikel 2'2 van Hoofdstuk V (De wet over de Bewijslevering.) 
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matie te geven betreffende den persoon, beroep, handelingen 
of boedel van zoodanigen insolvent, of eenige informatie 
noodig tot het volkomen onderzoek daarvan ; en zoodanig 
persoon 1nede te gelasten mn alle boeken, papieren, instrn
menten, geschriften of andere documenten, in zijne of hare 
bewaring, welke aan gemeld gerechtshof mogen blijken noodig 
te zijn tot verificatie of ontdekking van eenige der zaken 
voormeld, te produceeren ; en het zal aan gemeld Ho'Og Ge
rechtshof of rondgaand gerechtshof of commissaris vrijstaan

7 

om: elken zoodanigen persoon onder eede te onderzoeken~ be
treffende den persoon, beroep, handelingen of boedel van 
zoodanigen insolvent, en om zijn of haar onderzoek in geschrift 
te doen stellen, en door he1n of haar te laten onderteekenfm, 
en bij de gemelde handelingen te voegen ; en indien eenrg 
zoodanig persoon, na behoorlijk gedagvaard te zijn om te 
compareeren ten einde te worden onderzocht, zal nalaten 
aldus te compareeren (geene wettige verhindering aan het 
gerechtshof of com1nissaris, voor wien zoodanig persoon op 
dien tijd gedagvaard is he b bende bekend gemaakt, en door 
hen goedgekeurd) zal het aan zoodanig gerechtshof of aan 
zoodanigen commissaris vrijstaan om_ onder zijne handtee
kening eenen lastbrief t.e verleenen, autoriseerende en gc-das
tende eenigen officier van he·t gerecht of anderen persoon 
om den persoon aldus gedagvaard en nalatende te c;om
pareeren te arres+3eren, en den gemelden persoon voor zoo
danig gerechtshof of co1nrr1issaris te hrengen, of den gemelden 
persoon in eenige gevangenis te plaatsen, om daarin te 
worden in bewaring gehouden tot den tijd welken zoodanig 
gerechtshof of cmnmissai·is op aanzoek van den curator of 
curatoren op nieuw zal hebben bepaald voor zijne of hare 
onderzoeking; en de cipier van eenige zoodanige gevangenis 
zal zoodanigen persoon nweten doen brengen voor zoodanig 
gerechtshof of commissaris, op den tijd en plaats in zoo
danigen lastbrief bepaald; en indien eenig zoodanig persoon, 
dus gedagvaard of gebracht voor zoodanig gerechtshof of 
com_missaris ter onderzoeking, zal weigeren te -vvorden beee
digd, of zal weigeren eenige wettige vraag door zoodanig 
gerechtshof of com1nissaris betrekkelijk eenige der zaken voor
nleld gedaan te beantwoorden, of zal weigeren z~jne of hare 
onderzoeking, aldus in geschrifte gebracht als voormeld, te 
ondertee kenen (he b bende geene wettige o bjectie, door zoo
danige gerechtshof of con1missaris toegestaan), of, daartoe 
genoodigd zijnde, niet zal produceeren eenige boeken, pa
pieren, instrumenten, geschriften of andere docnmenten in 
ziji1e of hare bewaring of macht, betrekke1~jk eenige der zakon 
voormeld, en tegen welker productie h~j of zij geene door 
hen goedgekeurde objectie zal opgeven, zal het aan zoodanig 
gerechtshof of aan zoodanigen commissaris vrijstaan ·om, 
bij lastbrief onder zijne handteekening, hem of haar in zoo-
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danige gevangenis in bewaring te stellen als z~ zullen noodig 
oordeelen, om aldaar te verbl~ven, zonder borgstelling, totdat 
zoodanig persoon zich zal onderwerpen om te worden beee
digcl, of te antwoorden op alle zoodanige wettige vragen als 
door zooclanig gerechtshof of commissaris zullen worden 
gedaan, of zoodanig onderzoek te onderteekenen, of te pro
duceeren zoodanige boeken, pa pieren, instrumenten, geschrif
ten of andere documenten, als voorn1eld, in z~ne of hare 
bewaring of macht, tegen welker productie geene zoodauige 
Dbjectie als voormeld zal z~n toegestaan. 

66.-Den insolvent en elken anderen persoon geclagvaard Aanbod van on-
. l t H . G . ht h f f d d ht h f fkosten{aan perso-VOOI 1e oog erec s o o ron gaan gerec ·S o o nen die onderzocht 

eenigen commissaris, op last van het gemelde gerechtshof, moeten worden. 
om te worden onderzocht of getuigenis te geven, of ver-
klaring te geven van· het heroep, handelingen, boedel, of 
baten van eenigen insolvent onder of krachtens de bepalingen 
van dit hoofdstnk, zullen z~ne noodige onkosten worden aan-
ge bod en door den curator of curatoren van zoodanigen insol-
venten boedel, op gel~ke w~jze als volgens de wet is bepaalcl 
bij exploit van eene subpmna aan de getnigen in een civiel 
proces, en zoods:tnige noodige kosten zullen moeten worden 
aangeboden aan iederen insolvent die b~ eenige schriftel~ke 
kennisgeving, geteekend door den 1neester der insolvente 
bo3delkamer of door eenigen landdrost, is genoodigcl 9m te 
compareeren voor eenige bijeenkomst van crediteuren, behalve 
de eerste, tweede en dorde b~eenkomst als voormelcl, of 
eenige verdaging van· de tweede b~eenkomst. 

G7.-Iedere insJlvent of andere persoon beeedigd door of Strafvoor onwaar 
· h · } f f · · f 1 1 antwoord bij het voor eerng gerec ts :10 o con1m1ssans, o c oor nen n1eester onclerzoek. 

Yan de insolvente boedelkamer, of door eenigen landdrost nit 
kracht van eenigo der voorzieningen van dit hoofdstuk die 
opzettel~k eenig onwaar ant\voord zal goven op eenige wettige 
vraag door zoodanig gerechtshof, commissaris, meester of 
landdrost voorgesteld, zal geoordeeld worden schuldig te z~jn 
aan de misdaad van 1neineed en, op overtuiging daarvan, de 
st:::af ondergaan b~ de wetten op die 1nisdaad bepaald. 

68.-Indien een persoon · hoeookgenaamd in be waring Lastbrieft~t'inbe:: 
l ll l · l l f f l l · · w a arne m 1 n g by wore t ge~te c c oor een1g gerec 1ts 10 o c oor c en comnnssans het onclerzoek. 

of door den gezegden me ester of landdrost, wegens het 
weigeren on1 te ant-\voorden op eenige vraag door hen aan hem. 
g2daan, of het niet volledig beantwoorden van dezelve, znllen 
zij in hnnnen lastbrief van inbewaringneming elke zoodanige 
vraag moeten specificeeren; en indien eenig persoon, alclus in 
be waring gesteld als voormelcl, eenig · aanzoek zal do en b~ 
eenig gerechtshof of rechter bevoegd om hetzelve te hooren, 
ten eincle van zoodanige inbewaringnen1ing te worden ont-
slagen, en er aan zoodanig gerechtshof of rechter geene onbe-
voegclheid of informaliteit in den vorm van den lastbrief zal 
blijken waardoor zoodanig persoon werd in bewaring gesteld 
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uithoofde waarvan hij zou kunnen worden ontslagen, zal het 
aan zoodanig gerechtshof of rechter vrijstaan, en zoodanig 
gerechtshof of rechter wordt bij deze gelast, om zoodanigen 
persoon naar dezelfde gevangenis terug te doen brengen, om 
aldaar te verblijven tot dat hij zal voldoen als voormeld; 
tenzij het aan zoodanig gerechtshof of rechter worde ver
toond door de partij in bewaring gesteld dat hij volkomen 
heeft beantwoord alle wettige vragen aan hem bij zijne onder
zoeking als voormeld gedaan; of, indien zoodanig persoon 
in bewaring was gesteld voor het weigeren om te worden 
beeedigd, of voor het niet onderteekenen van zijne onder
zoeking, tenzij het aan zoodanig gerechtshof of rechter mocht 
blijken, dat hij een voldoende red en voor hetzelve had; mits 
ook, dat zoodanig gerechtshof of rechter daartoe door de 
partij iri bewaring gesteld verzocht, de geheele onderzoeking 
van zoodanig partij, waarvan eenige zoodanige vraag een ge
deelte was, zalrnoeten overwegen, en indien het nit de geheele 
onderzoeking zal blijken dat het antwoord of de antwoorden 
van de partij in bewaring gesteld voldoende is of zijn, zal 
zoodanig gerechtshof of rechter mogen gelasten om de partij 
aldus in bewaring gesteld te ontslaan . 

. R;e~h.ten en 69.-In geval eenig proces of actie zal worden ingesteld, 
pr1 v1l1g1en van f lk . 1 'll · b d d meester met be- o we -e rnen za Wl en 1n rengen, tegen en rneester er 
tre~kingtoteen~ge insolvente boedelkan1er of eenigen commissaris van gezeO'd 
act1e tegenhem1n- ' b 
gesteld. hof of landdrost om reden van eenige inbmvaringstelling in 

de gevangenis van eenigen insolvent, of anderen persoon, 
zullen de gezegde meester, commissaris en landdrost, respectie
velijk, met betrekking tot zoodanige actie en alle procedures 
daarin, bezitten en genieten alle rechten, privilegien en voor
zieningen, en onderhevig zijn aan alle verbintenissen, \velke 
naar rechten toekomen en behooren aan actien of processen 
ingesteld, of welke men wenscht in te stellen, tegen vrede
rechters, voor eenige zaak door hen gedaan in de uitoefening 
van hun ambt, mits dat het hof, voor hetwelk eenige actie 
steunende op eene ingevangenisstelling wegens het weigeren 
om te antwoorden, of voor het niet volledig ant\voorden van 
eenige vraag of vragen den eischer gedaan, wordt terecht
gesteld, daartoe door den verweerder genoodigd zijnde, het 
ge heele onderzoek van den eischer, waarvan zoodanige vraag 
of vragen een deel was of waren zal moeten ovenvegen; en 
indien het bij zoodanige overweging aan zoodanig hof zal . 
blijken dat de eischer naar rechten in de gevangenis was 
gesteld, zal de verweerder hetzelfde profijt daarvan he b ben 
alsof het geheele onderzoek in zoodanigen lastbrief van 
inhechtenisstelling ware ingevoegd. * 

Doorwelke<"!-aden 70.-Indien eenig· insolvent wiens boedel alreeds zal ziin 
frauduleuse 1nsol- , . ' '-' 
ventiewordt daar- of hrerna zal worden overgegeven of toegewezen om te worden 
gesteld. gesekwestreerd als insolvent, hetzij voor of na het nitmaken 

* Zie Artikel 27, 28 en 29 vau Hooftlstuk IX (De wet over Vt·ederechters.) 
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van de order tot sekwestratie, zal hebben vervreemd, getran~
porteerd, gegeven, gecedeerd, geleverd, verbonden of verpand~ 
of zal hebben ter zijde gebracht, verborgen of weggenomen, 
eenig gedeelte van zijnen boedel of effecten, ter waarde van 
tien pond sterling of daarboven; of zal hebben verborgeu, 
weggenm:hen, vernietigd, vervalscht of geschonden, eenige 
kan to or boeken, pa pieren, geschriften, documen ten, promessen 
of bewijzen daartoe betrekking he b bende, met voorne1nen om 
zijne crediteuren te bedriegen; of frauduleus eenige schuld 
zal hebben aangegaan; of indien eenig zoodanig insolvent 
bij de tweede bijeenkomst zijner crediteuren of eenige ver
daging daarvan gehouden ten overstaan van den 1neester van 
de insolvente boedelkamer of van eenigen landdrost tot de 
einden voormeld, moedwillig zal overleggen eenigen inventaris, 
bevattende · valsche opgaaf van zijnen boedel of baten, of van 
eenig gedeelte daarvan, of ten aanzien van eenige schuld aan 
of door hem verschuldigd; of zal produceeren eenige kantoor
boeken, papieren, geschriften, documenten, promessen of be
wijzen welke valsch zijn, of waarin eenige uitschra pping of 
verandering is gemaakt door hem of op zijnen last of n1et 
zijne voorkennis, met voornemen om zijne crediteuren daar
door te bedriegen; of indien eenig zoodanig insolvent, ten 
eenigen tijd wanneer hij zal worden onderzocht als voormo ld 
voor eenig gerechtshof of commissaris of door den meester 
der insolvente boedelka1ner of landdrost, moedwillig eenig 
valsch antwoord zal geven op eenige wettige vragen aan 
hem gedaan, met voornemen om zijne crediteuren te bedriegen ; 
of die zal hebben medegewerkt in het verbergen van, of 
voor zijnen curator verborgen hebben zijne kennis aan het 
bewijs·, door eenigen persoon, van eenige valsche schuld tegen 
den boedel, zal hij schuldig geoordeeld worden aan de nlis
daad van frauduleuse insolventie, en zal hij, bij overtuiging 
daarvan, onderworpen zijn aan gevangenisstraf, met of zonder 
dwangarbeid, voor eenigen tijd niet te boven gaande vijf jaren. 

71.-Indien eenig insolvent, wiens boedel in het vervolg Door welke daden 

l d f d ld l d t misdadige insol• 
za wor en overgegeven o veroor ee za wor en 01n e ventie wordt daar· 
worden gesekwestreerd als insolvent, zal verzuimen te com- gesteld. 

pareeren voor zijne crediteuren bij derzelver eerste, tweede en 
derde bijeenkomst, of zal verzuimen te compareeren bij eenige 
verdaging van de tweede bijeenkomst, buiten verlof van den 
meester of landdrost, naar het geval moge zijn, om van 
dezelve weg te blijven; of zonder wettige of geldige redenen 
om weggebleven te zijn nadat aan hem in persoon is geex-
ploiteerd eene schriftelijke kennisgeving geteekend door den 
meester of landdrost, zal verzuimen te compareeren voor zijne 
crediteuren bij eenige bijeenkomst van dezelve; of, in geval 
zijne boedel meer dan vijf honderd pond sterling te kort 
komt, geene gepaste en behoorlijke boeken of rekeningen zal 
hebben gehouden, bevattende alle zoodanige posten daa1:t.oe 
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behoorende, en aanwijzende den aard van z~jne handelingen, 
zoo als ( acht slaande op zijne bijzondere bezigheid of beroep) 
redelijkerwijze van hem had kunnen verlangd worden; of die, 
daartoe door den meester of landdrost naar 't geval moge 
zijn genoodigd zijnde bij eenige bijeenkomst van zijne credi
teuren, geene reden zal geven of aantoonen wat er geworden 
is van eenig geld of waardige securiteit of andere eigendom 
of baten, welke zullen bewezen zijn in z1jn bezit te z~jn ge
weest zoo kort voor zijne sekwestratie dat het zijne plicht 
is zulks to doen ; of die, daartoe uitgenoodigd zijnde door 
den meester of den landdrost, als voormeld, geene ware en 
tevens ook voldoende verklaring zal geven van de oorzaak 
of oorzaken van insolventie; of indien h1i aan iemand zijner 
crediteuren eene onbehoorlijke preferentie zal hebben gegeven, 
zoo als dezelve hieronder omschreven is; of eenige schuld 
zal he b ben aangegaan zonder redelijk of waarschijnlijk voor
nitzicht, ten tijcle van het aangaan van dezelve, om in 
staat te zijn dezelve af te lossen; of eenige schuld zal hebben 
aangegaan uit reclen van eenige schending van vertrouwen ; 
of die zonder zijn certificaat en de toestemming daarvan te 
hebben bekomen, tusschen den tijd van het uitmaken van de 
order tot de sekwestratie van zijnen boedel en den t1id van 
het maken van de order bevestigende de rekening en het 
plan van de distributie van zijnen boedel als hieronder ge
melcl, eenigen handel of bezigheid zal he b ben begonnen, of 
het koopen van goederen; waren of koop1nanschappen op zich 
zal hebben genomen, hetzij voor zichzelven of eenigen ancleren 
persoon hoeookgenaamd, zonder schriftelijk gezag van den 
persoon in wien in der tijd de administratie zijns boedels naar 
rechten zal gevestigd zijn, vooraf te he b ben bekomen; of die 
eenige vordering; betaling, securiteit, of andere onbetamelijke 
considerat]e zal hebben verleend of gegeven of beloofd ten 
einde de medewerking of toestemming van eenigen crediteur 
te bekomen tot eenig aanbod van compositie of tot het certi
ficaat zoo als hieronder is vermeld, za1 zoodanig insolvent 
worden geoordeeld te zijn schuldig aan de misdaad van straf
bare insolventie en bij convictie kunnen worden geconfineerd, 
met of zonder dwangarbeid, voor eenen tijclniet te boven gaande 
zes maanden . 

. Turisdictie van 72.-Het zal en mag de gerechtshoven van de landdrosten 
L~ndc~ros.ten in in dezen Staat respectieveliik vriistaan op eenige convictie m1sdachge 1nsol- . u u . . . 
ventie. van een1gen persoon, voor zoodan1g gerechtshof van een1ge 

overtredingen in het naastvoorgaande artikel vervat, zoodanigen 
perso?n te veroordeelen tot de straf in het voormeld artikel 
voorz1en. 

Procsecutie door 73.-Ieder curator en ieder crediteur van of in den boedel 
crediteuren v o or · · l · · d 
misd.aclige insol- van een1gen 1nso vent, ten aanz1en van een1ge er overtre-
ventie. dingen voormeld in het een- en-zeventigste artikel van dit 

hoofdstuk, zal hetzelfde recht van prosemitie hebben dat vol-
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gens de wetten toekomt aan iederen privaten persoon ten 
.aanzien van eenige overtreding gepleegd tegen zijnen persoon 
of goederen, en geen ander recht ; mits altijd, dat geen cre
diteur of crediteuren gerechtigd zal of zullen zijn zoodanig 
recht van prosecutie uit te oefenen voor eenige zoodanige 
.overtreding zonder vooraf van den curator een certi:ficaat te 
hebben bekomen en te hebben geproduceerd dat de gezegde 
.curator weigert voor die overtreding te prosekweren.* 

7 4.-Indien iemand zal ontvangen of aannemen eenige Fraud~leuze ver· 
. h k . l . b l fvreemd1ng, enz., vervreem1ng, transport, gesc en , cess1e, evenng, ver anc o door insolvent ten 

panel, door eenigen insolvent gedaan van eenig gedeelte van ~~~tJ!n~an derde 
zijnen boedel of baten met voornemen om de crediteuren Yan 
den insolvent daardoor te kort te doen, op dien tijd wetende 
dat dezelve frauduleus gedaan wordt, zal zoodanig persoon, 
op overtuiging daarvan, onderworpen zijn aan gevangenisstraf, 
n1et of zonder dwangarbeid, voor eenigen tijd niet te hoven 
gaande vijf jaren. 

75.-Indien iemand zal verkoopen wegnemen verbergen Straf voor we~-' . ' ' n8111811. enz., van 111 
frauduleus vervreemden of ontvangen, ee1nge roerende goederen be slag genomen 
behoorende aan eenigen insolventen boedel, waarop beslag is goeder8n. 
gelegd uit kracht van eenige order tot de sekwestratie daar-
van, of eenige roerende goederen welke door proces van eenig 
bevoegd gerechtshof in beslag zijn genomen, wetende clat 
dezelve dus in beslag zijn genomen, en met voornemen om 
de gemelde in beslagneming te verijdelen, zal zoodanig persoon, 
bij overtuiging daarvan onderworpen zijn aan gevangenisstraf, 
met of zonder dwangarbeid, voor eenigen tijd niet teboven-
gaande zeven jaren. 

76.-In alle gevallen waar men op aanzoek van den meester T8rngkr~iging van 
l · 1 1 lk f · f veruor"'e11 in bee er 1nso vente boec e Ta1ner o een1gen curator o cnratoren slag ge~10men goe-
van eenigen insolventen boedel onder eede zal getooncl hebben, dere11. 
ten genoegen van eenigen rechter van het Hoog Gerechtshot 
of van eenigen landdrost of vrederechter, dat er reden .is te 
vermoeden of te gelooven dat goederen van eenigen insolvent 
in eenig huis of andere plaats niet aan den insolvent be-
hoorende verborgen zijn, zal het aan den gemelden rechter, 
landdrost, of vrederechter vrijstaan eenen lastbrief te ver-
leenen om te zoeken naar en in bezit te nemen de gemelde 
goecleren; welke last brief zal worden geexecuteerd op gelijke 
wijze als volgens de wetten is toegestaan in de executie van 
eenen lastbrief tot zoeken naar goederen aangegeven als ge-
stolen en verborgen; en alle goederen van den insolvent aldus 
ontdekt zullen dadelijk moeten worden overgeleverd, indien 
er op dien tijd geen curator of curatoren zijn bevestigd, aan 
den meester van de insolvente boedelkamer, of anders, aan 
den curator of de curatoren die bevestigd zijn, of aan eenigen 

* Zi8 Artikel 10 van Hoofclstuk VIII (De wet over cle Orimineele Rechts
:pleging.) 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



626 l'NSOL VENTIE. [ HOOFD. CIV ~ 

persoon, door den gemelden meester of curator of curatoren. 
benoemd om dezelve te ontvangen.* 

Derde bij~enkomst 77.-Het zal den meester van de insolvente boedelkamer 
van cred1teuren. .. h'" d b'" d 1 d vrlJstaan, en lJ wor t lJ eze ge ast, om, zoo ra als de· 

curator of curatoren, bij de tweede bijeenkomst der crediteuren 
van eenigen insolventen boedel op de wijze voorzegd gekozen, 
zullen zijn bevestigd, dadelijk te bepalen dat de derde bijeen-· 
komst der crediteuren van den insolvent zal worden gehouden 
ten overstaan van zichzelven of van eenigen landdrost, op 
zoodanigen tijd en op zoodanige plaats als hij het geschikst 
voor alle belanghebbende partijen zal oordeelen, ten einde de 
bewijzen van vorderingen te ontvangen, en tot het ontvangen 
van het verslag van den curator· of curatoren omtrent den 
toestand van den insolventen boedel, en tot het geven van 
bevelen aan den curator of curatoren omtrent de besturing 
van denzelven, en de gemelde curator of curatoren zullen 
kennis moeten geven van den tijd en de plaats waarop, en 
van de einden waartoe, zoodanige bijeenkomst zal worden 
gehouden in dezelfde advertentie in de Gouvernements-Cou1'ant, 
waar bij zij hiervoren zijn gelast aan de crediteuren kennis te 
geven van derzelver bevestiging als curator of curatoren. 

~iezil:;gvan com- 78.-Het zal vrijstaan aan de crediteuren van eenigen in-
missans. solventen boedel, tegenwoordig bij zoodanige derde bijeen

kmnst als voormeld of bij eenige volgende bijeenkomst, om, 
indien zij bij eene meerderheid daartoe zullen besluiten, eenen 
commissaris te verkiezen, die of een crediteur of een gevol
nlachtigde van eenen crediteur zal moeten zijn, en dezelfde 
handelingen zullen plaats vinden en dezelfde regulatien toe
passelijk zijn als hier boven zijn voorzien ten aanzien van de 
verkiezing van curatoren, uitgezonderd dat geene order van 
het Hoog Gerechtshof tot bevestiging van zijne aanstelling 
noodig zal zijn; 1nits, dat niemand zal verkiesbaar zijn als 
com1nissaris die niet bevoegd is een curator te zijn; en mits, 
dat na iedere zoodanige verkiezing van eenen commissaris 
de meester der insolvente boedelkamer of landdrost, naar het 
geval moge zijn, eene notule daarvan zal aanhechten aan de 
procedures in den insolventen boedel; en mits dat de curator 
in alle gevallen waar de commissaris -heeft geweigerd te fnn
geeren, of is komen te overlijden, of heeft bedankt of onbe
kwaam is geworden, eene bijeenkomst van crediteuren zal 
moeten beroepen tot het verkiezen, indien zij bij meerderheid 
znlks noodig zullen oordeelen, van· eenen nieuwen commis
saris, en zoodanige nieuwe commissaris zal moeten ·worden 
verkozen op dezelfde wijze als hierboven is voorzien; en mits 
dat geene commissaris zal gerechtigd zijn tot, of mogen ont
vangen, eenige soort van salaris, commissie, toelage of be
looning uit den insolventen boedel voor z~jne diensten als 

* Zie Artikel 50 van Hoofdstuk VIII (De wet hetrekkelijk de Crimiueele 
Rechtspleging), en Artikel 58 van Hoofdstuk XI (Over Policie-Co'nstabels.) 
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zoodanige commissaris; en mits, dat wanneer men zal ver
langen de vraag van het ver kiezen van eenen commissaris 
voor te dragen aan eenige bijeenkomst van crediteuren he
halve de derde, eene publieke kennisgeving van niet minder 
dan veertien dagen vooraf zal moeten worden gegeven in de 
Gouvernements-Courant dat zulke vraag aan zoodanige bijeen-
komst zal worden voorgelegd. . . 

79.-Het zal den gezegden commissaris aldus verkozen P~icht~n vanc·om-

1 ld .. h . . h h d d m1ssans. a s voorme vrlJstaan et toevoorz10 t te on en over e 
verrichtingen van den curator; zijn ad vies en hulp te geven in 
de administratie van den boedel, en van tijd tot tijd onderzoek te 
doen naar den toestand van denzelven of eenig deel daarvan; 
alle rekeningen van den curator ten aanzien van denzelven 
te onderzoeken ; van den curator ten allen tijde zoodanige 
redelijke verklaring of naricht te vorderen als hij of zij, van 
tijd tot tijd, zal of zullen noodig oordeelen te eischen betref-
fende eenige zaak behoorende tot de administratie van den 
gezegden boedel, en den meester van de insolvente boedel-
kamer te helpen in het bepalen van de belooning welke aan 
den curator 1noet worden betaald. 

80.-Het zal den commissaris vrijstaan ten allen tijde eene ~Iacl~t van .?om· 

l b .. k · t d d't t b m1ssar1som blJeen· a gemeene ~Jeen ~oms van e ere 1 euren e eroepen, en aan komsten te beroe-
zoodanicre bijeenkomst zoodanige rapporten of voorstellingen pen en te rappor-

d o . . k f k . b .fY' l teeren. te oen, ten aanz1en van een1ge zaa ~ o . ~westie etreuenc e 
de administratie van den insolventen boedel, als hij noodig 
en raadzaam oordeelen zal; en de curator zal de bevelen 
moeten volgen van de 1neerderheid der creditenren bij zoo
danige bijeenkomst tegenwoordig; mits altijd, dat ten m.inste 
acht-en-twintig dagen kennis van zoodanige bijeenkomst en 
van het oogmerk daarvan in de Gouvernements- Cou1'ant zal 
moeten wqrden gegeven. 

81.-Iedere curator die zal verzuimen of weigeren aan Curator inli?htin.g 

eenigen commissaris zoodanige inlichting te geven betreffende fea;ev~~1~mlssans 
den §taat en de administratie van ·den insolventen boedel. of 
zoodanige inzage van de rekeningen van denzelven als 'de 
gezegde commissaris als voormeld geautoriseerd en gerechtigd 
is te vorderen, zal worden beschmiwd als wangedrag te hebben 
gepleegd in zijne administratie, en daarop mogen worden af-
gezet, op de wijze en in den vorm hier boven voorzien, van 
den post van curator. 

82.-De curator of curatoren, onmiddelijk nadat zij als Invordering van 

ld b · .. 11 · schulden door den voorme evestlgd zun, zu en moeten oproepen en 1nvor- curator. 

deren alle schulden aan den boedel verschnldigd, en tot dat 
einde zullen zij, door advertentie in de Gouvernements-Countnt, 
alle debitenren oproepen om denzelven 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 betalingen te doen, en naderhand voor 
eenige zoodanige schuld in rechten vervolgd wordt, zal, indien 
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de gemelde curator of curatoren een vonnis tegen hem be
komen, en indien hij geene reden, ten genoegen van het ge
re~htshof dat zoodanig vonnis uitspreekt voor zoodanig ver
zniln of weigering zal aantoonen, aan den gemelden curator 
of curatoren dubbele proceskosten moeten betalen ten voo:r:
d8ele van den gemelden boedel; en de gemelde publica tie zal 
als kennisgeving worden beschouwd aan alle personen die 
redelijkerwijze kunnen verondersteld worden dezelve te hebben 
gezien; en de gezegde curator of curatoren zal of zullen mede 
moeten voortgaan tot het ter zijd~? stellen, des noods bij ge
rechtelijke procedure, van alle zoodanige betalingen , ver
vreemdingen en verpandingen . gedaan door eenigen persoon 
\\'iens boedel als insolvent zal zijn gesekwestreerd als hier
o·nder breeder omschreven en verklaard nul en van geener 
waarde te zljn, even als . of het geld of ander eigendom afge
leverd of verpand had behoord aan den curator of de cura
to:;_·en ten tijde van het maken van zoodanige betalingen, ver
vreemdingen of verpandingen respectievelijk. 

Vervreemding 83.-Iedere vervree1nding, transport, geschenk, cessie; 
d 0 .?1' insolvent hij levering verband of panel van eenio-e goederen roerend of 
w IJ z e v a n g e - ' . o ' 
schenk, enz. onroerend, personeel of reeel, gedaan door eenigen insolvent 

op eenigen. tijd waarop 1nen door bewijs kan aantoonen dat 
z1jne schulden, billijk berekend, zijne baten, billijk ge\vaar
deerd, te boven gingen, tenzij dezelve gemaakt zlin ter goeder 
trouw en op rechtmatige en geldige consideratie, zullen nul 
en van geener waarde zijn. En wanneer het dadelijk en on
vermijdelijk gevolg van zoodanige vervreemding, transport, 
geschenk, cessie, verband, of panel als voormeld zal zijn om 
zoodanige overmaat van schulden boven baten te veroor
zaken, dan zal dezelve tot het bedrag waartoe zulk eene 
overmaat zal zijn daargesteld nul en van geener waarde z\in. 

Onbehoorl~jke pre- 84.-Iedere vervreemding, transport, cessie, levering, ver
ferentie van credi- ba:ld of panel van eenio-e o-oederen of baten roe1·end of on-
teuren. J. o b ' 

roerend, personeel of reeel, en iedere betaling gedaan .. door 
eonigen insolvent aan eenigen crediteur terwijl zoodanige in
solvent de sekwestratie vooruitzag, hetzij gewillig of auders
zins, van zijnen boedel, met het voornemen om daarcloor 
dii·ect of indirect zoodanigen crediteur te bevoordeelen boven 
zijne andere crediteuren, zal worden geoordeeld eene on be
hoorlijke preferentie te zijn, en wordt bij deze verklaanl nul 
en van geener waarde te zijn. En iedere zoodanige vervreem
ding, transport, cessie, verbancl of panel als voormeld, ge
daan door eenigen insolvent aan eenigen persoon wie hlj ook 
zij terwijl de insolvent als voonneld de sekwestratie van zijnen 
boedel vooruitzag, met voornemen om daarcloor,· direct of 
indirect, eenigen crediteur boven zijne andere crediteuren 
eene preferentie te geven, zal geoordeeld worden eene on
behoorlijke preferentie te z~jn in zooverre zoodanige crediteur 
daardoor zal bevoordeeld zijn ; en de curator of curatoren 
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zullen gerechtigd zijn het bedrag of de waarde van zoodanige 
onbehoorlijke preferentie terug te verkrijgen van den crediteur 
dus geprefereerd, 

85.-Iedere vervreemding transport cessie levering ver- On:beh.oorliike pre-
. ' ' ' ' fe1·ent1e van bor-

band of panel van een1ge goederen of baten, roerend of on- gen van insolvent. 

roerend, personeel of reeel, en iedere betaling gedaan door 
eenigen insolvent, met het voornemen om daardoor eenigen 
persoon te bevoordeelen die, niet zijnde een crediteur van 
zoodanigen insolvent, echter verbonden· zou zijn geworden 
voor het bedrag aldus betaald, voldaan of gesecureerd door 
den insolvent in geval hetzelve niet aldus betaald, voldaan 
of gesecureerd zou zijn geweest, hetzij in de hoedanigheid 
van eenen borg voor zoodanigen insolvent, of in eenige andere 
hoedanigheid in rechten daarmede gelijksoortig zijnde, zoodanig 
insolvent ten dien tijde de sekwestratie van zijnen boedel, 
hetzij vrijwillig of anderszihs vooruitziende, zal worden ge-
oordeeld eene onbehoorlijke preferentie te zijn; en de curator 
of euratoren zal en zullen gerechtigd zijn tot het eischen en 
recouvreeren van den persoon dien men dus had zoeken te 
bevoordeelen, ieder bedrag dat zal zijn betaald, voldaan or 
gesecureerd, in ontslag of relief van de ver bintenis van zoo-
danigen persoon. 

86.-led ere vervreemding transport cessie levering ver- . Onderhandeling 
' • ' • ' ' • 111 den g e won en 

band of panel als voormeld, en 1edere betahng door ee1ugen loop van handel. 

insolvent gedaan aan eenigen crediteur in den gewonen mi 
ordinairen loop van handel of bezigheid, zal pr·ima facie 
worden aangezien en beschouwd als gedaan of gegeven tcr 
goeder . trouw en zonder eenige bedoeling om zoodanigen 
crediteur eenige preferentie te geven, ofschoon zoodanige in-
solvent ook op dien tijd de overgave van zijnen boedel als 
insolvent vooruitzag; en in ieder zoodanig geval zal de cura
tor of curatoren die trachten dezelve ter zijde te zetten het 
be~taan moeten aantoonen van eenige oneerlijke schikking, 
onderlinge overeenkomst, of gemeene toestemming tusschen 
den insolvent en den crediteur, de een om te geven en de 
andere om te ver krijgen, eene preferentie over de andere 
urediteuren van den insolvent, onder schijn van eene hande
ling in den gebruikelijken en gewonen loop van handel of 
bezigheid. 

87.-led ere betaling ver kregen door eenigen creditenr, . Collnsieve bet~r 
l k d d k t t . d 'd 1 l11ngen aan crcch-VOOr 1et rna en tot e or er van se wes. ra 1e, oor 1n1 ne t e u r e 11 0 n de_ 

of onder schijn van wettig proces tegen den insolvent zal ex c cut i ~ v o or 
• .. . b h l"k .I! • sekwestrat1e. worden geoordeeld te zun eene on e oor lJ e pre_~_erentle e-:1 

nnl en van geene waarde te zijn, wanneer en zoo dikwijls 
zoodanige betaling zal verkregen zijn of gemakkelijk zijn ge-
Inaakt door medewerking van den insolvent of door collnsie 
tnsschen zoodanigen insolvent en zoodanigen creditenr, zoo-
danige insolvent aldus medewerkende of collndeerende de 
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sekwestratie van zijnen boedel vooruitziende, en voornemens 
zijnde zoodanigen crediteur te geven, of toe te laten dat hij 
eene preferentie boven de andere crediteur~n van den insol
vent verkrijge. 

ve1·beurte door 88.-In ieder geval waarin eenige persoon, hetzij werke-
crediteure~ waar liik · een crediteur of niet zal verplicht zijn nit kracht van onbehoorluke pre- OJ • ,., ' ' 
fere_ntie collu- artikels 84, 8o en 87 dezer wet, terug te geven of terug te 
sief 18

' beta1en, naar het geval moge zijn, ten vbordeele van den 
insolventen boedel, eenige vervreemding, transport, cessie, of 
verband, panel of eenige betaling, als zijnde eene onbehoor
lijke preferentie geweest, zal zoodanig persoon niet gerechtigd 
zijn te vorderen of te bewijzen als eene schuld, het bedrag 
van hetgeen hij aldus zal hebben teruggegeven of terug
betaald, maar zoodanig be drag geheel ver beuren zoover als 
aangaat den insolventen boedel, in gevalzoodanige onbehoor
lijke preferentie ontvangen was door zoodanigen persoon door 
of krachtens eenige bedriegelijke schikking, onderlinge over
eenkomst of gemeene toestemming tusschen zoodanigen per
soon en den insolvent, de een om te geven en de ander om 
te verkijgen, zoodanige onbehoorlijke preferentie. 

In welken vorm . 89.-Het .zal den curator of curatoren van eenigen insol-
kwestie omtrent b d 1 .. · · f · lk h'' 1 verbeurte in het venten oe e VrlJStaan In eenig proces o actie we ye lJ za 
~ste artikel kan of zii zullen doen instellen tegen eenigen persoon tot de terug-lngesteld worden. OJ • • • 

gave of de terugbetahng van eenige zaak, geld of ding, be-
weerd door den insolvent bij wijze van onbehoorlijke prefe
rentie te zijn betaald of gegeven, onder andere zaken te 
eischen dat de verweerder in zoodanige actie of proces, bij 
vonnis van het hof waarvoor zoodanige ac~ie of proces han
gende is, zal worden verklaard met betrekking tot den insol
venten boedel verbeurd te hebben het bedrag waartoe hij 
bevonden zal worden onbehoorlijk te zijn geprefereerd door 
middel van de bedriegelijke schikking, onderlinge overeen
kmnst of gemeen consent in het laatstvoorgaande artikel ver
Ineld, en de vraag van zoodanige verbeurdverklaring zal wor
den onderzocht en beslist gezamenlijk met de andere kwes
tien in de zaak. En in het geval het niet noodig zal zijn 
eenige actie of proces in te stellen tegen de personen die de 
curator of curatoren beweeren zullen dat onbehoorlijk bevoor
deeld zijn, zal, het recht van aile zoodanige laatstgemelde 
personen om eene schuld te bewijzen ten aanzien van het 
bedrag of de waarde van de zaak, het geld of ding door hen 
teruggegeven of terugbetaald betwist zijnde, moeten worden 
beslist op de wijze en in den vorm hierboven voorzien voor 

Indien geene ver-de regulatie van bewijs van ~chu.J.den. . . 
beurte oncler arti- 90.-In geval eenig ·crediteur van eenigen Insolvent van . 
kel88, moet de ere- d · · l b h l"k L' • 1 h bb -<lite'!r v6<ir prefe- zoo anigen Inso vent eene on e oor lJ e pre.terentle za e en 
~~~!~~. !ct~~l.e1o~e ontvangen, maar onder omstandigheden welk niet onder en 
gesteld w or cl e ~ uis kracht van artikel 88 dezer wet eene verbeurdverklaring 
met be trekking tot h b cl f . . 
zijn verha~~ tegen van et e rag o de waarde van zoodanige preferenhe mede
derde partuen. 
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brengen, dan, in geval zoodanige crediteur zoodanige onbehoor-
1ijke preferentie zal hebben ontvangen uit reden van eenen 
wissel of promesse, met ver haal op andere personen, welke 
moest betaald worden door den insolvent en bezeten werd 
door zoodanigen crediteur, of ten aanzien van eenige schuld 
waarvoor zoodanige crediteur eenige securiteit had, welk~, 
uit reden dat de handeling van d~n insolvent de onbehoorlijke 
preferentie daarstelde, zoodanig crediteur ter goeder trouw 
heeft opgegeven, voldaan, of in rechten zich ontstoken heeft 
van op dezelve aan te dringen, zal zoodanige crediteur niet 
gehouden zijn de waarde van zoodanige onbehoorlijke prefe
rentie aan den curator of de curatoren terug te geven of te 
betalen, tenzij de curator hem vergoede en schadeloos wil 
houden ten aanzien van alle verlies dat zoodanige crediteur 
zou kunnen lijden, indien hij onvoorwaardelijk werd gecon
demneerd en veroordeeld tot het teruggeven van de waarde 
of het bedrag voormeld, en welk verlies zoodanige crediteur 
niet zou hebben geleden in geval hij nooit van den insolvent 
de betaling of andere voldoening had genoten welke zoodanige 
preferentie uitmaakt. 

91.-Wanneer eenig persoon wettiglijk, ter goedetrouw Bona-fidekoopers 
b .. · k f k h · van onderwerp lJ eenrgen waren oop o overeen omst op rec tmatrge en van onbehoorlijke 
geldige consideratie, en z?n~er kennisgeving ee?-ige wissels, a:~~;:Ji~e~r\~'~;: 
promessen of andere secuntmten voor geld of eenrge goederen den geprefereerd. 
·of baten, roerend of onroerend, personeel of reeel, zal koopen 
of verkrijgen, welke door eenigen insolvent vervreemd, getrans-
porteerd, gecedeerd, of geleverd zijn onder omstandigheden of 
op eene wijze door eenige der voorgaande of volgende artikels 
van dit hoofdstuk verklaard nul en van onwaarde te zijn, 
van eenigen persoon aan wien zoodanige wissels, promessen, 
goederen of baten dus zijn vervreemd, getransporteerd, ge-
geven, gecedeerd of geleverd, zal niets in dit hoofdstuk vervat 
strekken of uitgelegd worden te strekken om eenig recht dat 
zoodanig persoon wettiglijk en ter goeder trouw, en zonder 
kennisgeving heeft gekocht of aangewonnen op zoodanige 
wissels, promessen, goederen of baten te vernietigen of te 
benadeelen. Maar in alle zoodanige zaken zullel). de personen 
aan wie dezelve zijn vervreemd, getransporteerd, gegeven ot 
gecedeerd geweest door den insolvent, gehouden en verplicht 
zijn de zuivere waarde van alle zoodanige goederen en baten, 
welke door hen zijn verkocht aan eene derde partij, terug te 
bet~len aan den curator of de curatoren van den insolventen 
boedel, ten voordeele van de crediteuren van denzelven. 

92.-Alle kwitantien, overgaven of decharges van eenige Collusieve enfr~:u-
h · h ld f · · · · ht d u 1 e u s e kwiJt• rec tmatrge sc u , o van eenrge secuntert voor eenrge rec - ~chelding door 

matige schuld, of andere zaak of ding waarvan betaling ofmsolvent. 
levering niet werkelijk en bona-fide is ontvangen, gedaan door 
eenigen insolvent terwijl hij de sekwestratie van zijnen boedel 
vooruitzag, en het gevolg hebbende van zijne crediteuren 
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het voordeel van eenige schuld of andere zaak of ding te 
ontnemen, zuilen z~jn, en worden bij deze verklaard te zijn, 
nul en van onwaarde als tegen den curator of de curatoren 
van den insolventen boedel. En in ieder geval waarin de 
persoon die van den insolvent zoodanige kwijtschelding, over
gave of decharge als voormeld aanneemt, op den tijd van 
het aannemen daarvan, werkelijke kennis of redelijk ver-
moeden had dat het gevolg daarvan indien niet ontdekt zou 
zijn om de crediteuren in den insolventen boedel van de 
schuld of andere zaak of ding in kwestie te ontnemen, zal 
zoodanige persoon, behalve het goedmaken van zoodanige 
schuld, zaak of ding aan den curator of de curatoren, ver
plicht en gehouden zijn om aan zoodanigen curator of cura
toren te betalen eene verclere som gelijk aan de waarde van 
de schuld of andere zaak of ding oorspronkelijk verschuldigd 
en onrecht1natig kw~jtgescholden, overgegeven of gedechar
geerd, of die men zal hebben trachten zulks te doen. 

Omgang met in- 93.-Alle vervreemdingen, transporten, geschenken, ces-
solventen boedel · 1 · b d f d d f b t na de order tot s1en, evenngen, ver an en, o pan en van goe eren o a en, 
sekwestratie. roerend of onroerend, personeel of reeel, behoorende tot den 

insolventen boedel, en alle betalingen, kwijtscheldingen, over
gaven of decharges, van eenige rechtmatige schuld aan zoo
danigen boedel verschuldigd, of van eenige securiteit voor 
eenige zoodanige rechtmat,ige schuld, of van eenige andere 
zaak of ding behoorende of verschuldigd aan zoodanigen 
boedel, gedaan door eenigen insolvent' na eenige order tot 
sekwestratie van zijnen boedel is uitgemaakt, en voor het 
maken van de orde van het hof tot het toestaan, zooals hierin 
later vermeld, van de rekening en plan van distributie door 
de curatoren te worden opgemaakt, zal nul en van onwaarde 
zijn, aileen uitgezonderd de betalingen en vervreemdingen 
welke zoodanige insolvent bevoegd wordt gemaakt on1 te doen 
onder artikel 49 dezer wet. 

Bona-fide betalin- 94.-Aile betalingen of voldoening gedaan aan eenigen 
gen door schulde- . l d . a· d d b" 
naren aan insol- 1nso vent, oor een1gen persoon 1e e e 1teur was van zoo-
t~f~ek~e~~raotY!~r danigen insolvent ten tijde van het uitmaken van eenige orde 

tot de sekwestratie van des insolvents boedel, na het uitmaken 
van zoodanige order zuilen nul en van onwaarde zijn; be
halve aileen dat waar de sekwestratie van zoodanigen boedel 
zal zijn gelast ter instantie van de crediteuren van denzelven 
aile betaling of voldoening werkelijk en bona-fide gedaan 
aan zoodanigen insolvent, of aan eenigen persoon wettiglijk 
gerechtigd om dezelve voor hem te ontvangen, voor zoodanige 
sekwestratie zal gelast zijn, goed en van kracht z~jn, in geval 
de persoon zoodanige betaling of voldoening doende als voor
Ineld, toen h~i zulks deed geene kennis had dat de order tot 

0 b l 1 
.. 

1 
de sekwestratie van des insolvents boedel was uitgemaakt. 

n e wor lJ ~c pre- 9 ~ All . . h" . b < 
ferentie gegeven • b.- e voorz1en1ngen 1enn oven vervat met betrek-
~~~~ exccutenren, king tot wat zal worden beschouwd als onbehoorlijke prefe-
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rentien gegeven door personen die de sekwestratie hunner 
eigene boedels voorzagen, en tot het vernietigen van dezelve, 
en tot de verbeurte onder zekere omstandigheden van het 
bedrag van iedere z:oodanige preferentie, zal worden geoordeeld 
en genomen worden als toepasselijk te zijn, mutatis mutandis, 
tot preferentien gegeven uit de baten des boedels welken zij 
administreeren, door personen wettiglijk bekleed met de admi
nistratie van de boedels van overledene personen en van 
personen wettiglijk of werkelijk onbevoegd om hunne boedels 
te administreeren, wanneer zoodanige personen, dus gemach
tigd: de sekwestratie voorzien van de boedels welke zij 
administreeren, en voornemens zijn een of meer van de 
credit ::mren van zoodanigen boedel boven de andere crediteuren 
te bevoordeelen. 

~)6.-Het zal den curator of de curatoren van den insol- 'l'erugvordering 

t b d l · l d . f d v a n preferenties ven ,r>n oe e van eeiugen over e en per soon o van en gegeven door exe-
insolventen boedel van eenigen persoon in rechten of werkelijk cuteuren, enz. 

onbekwaan1 tot de administratie van zijnen boedel vrijstaan 
te vorderen en terug te verkrijgen, hetzij van .den persoon 
wettiglijk dien boedel administreerende v66r de sekwestratie 
van denzelven, en door wien eenige zoodanige onbehoorlijke 
preferentie zal zijn gegeven, uit de baten van zoodanigen 
boedel, of van den persoon a an wien of · t()t wiens voordeel 
zoodanige onbehoorlijke preferentie zal zijn gegeven, de waarde 
of het hedrag van zoodanige onbehoorlijke preferentie, of 
zoodanige curator of cnratoren zullen zoodanige personen den 
een na den anderen kunnen dagvaarden; mits altijd, dat het 
zoodanigen curator of curatoren niet zal vrijstaan, de terug-
ga ve te vorderen van zoodanige onbehoorlijke preferentie of 
van het bedrag daarvan, van beide zoodanige personen ge-
znmenl1jk, of van heiden terug te verkrijgen wanneer zij een 
na den ander worden gedagvaard, meer dan de enkele waarde 
of bedrag van zoodanige onbehoorlijke preferentie, met en 
benevens de kosten en charges van zoodanigen curator of 
curatoren. 

97.-Het zal den curator of de curatoren vrijstaan, onder- Transactie door 
worpen aan de directien van de crediteuren gegeven op de cnrato~en omtrent 

.. . b h t t t . a· . h.. f .. vorderingen v a n 
W~JZE' h1er oven omsc reven, oe e s emmen, 111 1en lJ o ZlJ den boedel .. tegen 
znlks znllen goedvinden, in eenig aanbod van compositie derde partlJen. 

gemaakt door eenigen debiteur van den insolventen boedel 
die zelf insolvent is, of tot het certificaat van eenigen zoo-
danigen insolvent, of te componeeren met eenigen debiteur 
van Penigen insolveuten boedel en een redelijk deel van de 
schnld aan te nemen in betaling van het geheel, of eenen 
redel1jken tijd te vergunnen of securiteit aan te nemen voor 
de betaling van zoodanige schuld, of eenig verschil tusschen 
hem en eenigen persoon betreffende den gezegden boedel te 
onderwerpen a an de beslissing van arbiters, te worden gekozen 
door den curator of curatoren en de partij met welke zij 

o~ 
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zoodanig geschil he b ben, en de beslissing van zoodanige 
arbiters zal verbindend zijn voor aile crediteuren; mits altijd 
dat voorafgaande kennisgeving van hun voornemen om du~ 
in te stemmen in eenig aanbod van compositie of tot eenig 
certi:ficaat, of tot eenige compositie van schuld, of tot het 
onderwerpen van eenig geschil aan arbitrage ten minste acht
en-twintig dagen te voren door advertentie in de Gouvernements
Courant zal gegeven zijn. En tot de einden van zoodanig 
aanbod van compositie of certi:ficaat zuilen de curatoren die 
teekenen, meer dan een zijnde, aileen als een crediteur in 
getal en waarde gerekend worden. 

634 IN SOL VENTrE. 

v e r~k o o p:door 98.-De curator of curatoren zal of zullen gehouden ziin 
curator van~ den om volgens de directien der crediteuren gegeven op de 
gesekwestreerden .. ' h' b ld d d l"k h 
boedel. wuze 1ervoren epaa , a e lJ over te gaan tot et ver-

koopen van al de goederen aali gemelden boedel behoorende, 
roerend en onroerend, daarvan behoorlijk kennis gevende in 
de Gouvernements'-Courant, en insgelijks zoodanig ander bericht 
als zij zullen noodig oordeelen; mits, da:t van de verkooping 
van de gemelde roerende goederen zuilen zijn uitgezonderd, 
tot dat de crediteuren daarover zullen beslissen, de kleederen, 
beddegoed, huismeubelen en gereedschappen van den insol
vent en zijne familie; en wel te verstaan, dat de verkooping 
van de onroerende goederen plaats zal hebben op zoodanige 
wijze en onder zoodanige voorwaarden als bepaald zulleu 
worden door het meerder gedeelte in getal en waarde der 
crediteuren bij zoodanige behoorljjk beroepene bijeenkomst 
tegenwoordig; met dien verstandc nochtans, dat zoodanige 
voorwaarden zullen onderhevig zijn aan de goedkeuring of 
afkeuring van het Hoog Gerechtshof of eenig rondgaand 
gerechtshof, op aanzoek van eenigen persoon belang hebbende 
bij de behoorlijke administratie of terugkeer van den boedel 
onder sekwestratie.* 

Behoud door in- 99.-Het zal den gemelden curator of curatoren vrijstaan, 
solvent van klee- • h d d 1 · 1 aere~ enz. met toestemm1ng van et meer er ge ee te 1n geta en waarde 

der crediteuren die hunne vorderingen zullen bewezen hebben 
tegenwoordig bij eenige bijeenkomst, waarvan en van het 
oogmerk waarvan acht- en- twintig dagen vooraf kennis zal 
moeten worden gegeven in de Gouvernements - Courant, om 
den gemelden insolvent te veroorlooven het geheel of zoo
danig gedeelte zijner kleederen, beddegoed, huismeubelen en 
gereedschappen, uitgezonderd van den verkoop van zijne 
roerende goederen voor zijn eigen ge bruik te behouden, als 
de gemelde crediteuren zullen overeenkomen om aan den 
gemelden insolvent toe te staan. Mits dat zoodanig verlof 
onderhevig zal zijn aan de goedkeuring of afkeuring van 
het Hoog Gerechtshof of van eenig rondgaand gerechtshof, 

* Over den verkoop in insolventie van grond belast onder de omheiningswet 
~ie Artikel 19 van Hoofdstuk CXXIII. · · 
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op aanzoek van eenigen persoon belang hebbende in de 
behoorlijke administratie van den insolventen boedel. 

100.-Het zal vrijstaan aan en de plicht wezen van de Bani~: waarin gel-

d.t · d · 1 b d 1 b"" d b"" k den van b o e del ere 1 euren van 1e eren 1nso venten oe e , lJ e ueen omst gedeponeerd moe-
gehouden tot verkiezing van curatoren, dadelijk na zoodanige ten '!orden, door 

k . . . a· d k" . l l . .. credl teuren te ver H~~1ng.,:. 1n 1en e ver 1ez1ng za p aats hebben blJ zoo- worden bepaald. 

danige bijeenkomst, en in geval zoodanige verkiezing daarin 
geene plaats zal vinden, dan dadelijk na de stemmen van 
zoodanige crediteuren tot zoodanige verkiezing zullen gegeven 
zijn, eene zekere bank of banken binnen dezen Staat te 
noemen en te bepalen 1net welke bank of banken de curator 
of de curatoren eene rekening zal of zullen moeten openen, 
en ingeval van een verschil van gevoelen onder de gezegde 
crediteuren bij zoodanige bijeenkomst vergaderd, zal het 
grootste gedeelte in waarde van zoodanige crediteuren beslissen 
welke bank of banken aldus zal of zullen worden benoemd 
of bepaald als voormeld, en van en na de benoeming en 
bepaling van zoodanige bank of banken, zullen de curator 
of de curatoren van zoodanigen insolventen boedel, hetzij 
door de crediteuren gekozen of provisioneel aangesteld, zoo-
dra als hij of zij eenige som gelds te boven gaande twintig 
pond zal of znllen hebben ontvangen behoorende tot zoo-
danigen boedel, eene rekening met zoodanige bank of banken 
moeten openen in den naam van den gezegden insolventen 
boedel en zoodanige som, en iedere verdere som te boven 
gaande twintig pond aldus door hem of hen ontvangen, zal 
met alle mogelijke spoed in zoodanige bank of banken moeten 
worden gestort, om op het crediet van zoodanige rekening 
te worden gesteld ; en alle checks of orders tot de betaling 
van eenig zoodanig geld uit de voormelde bank of banken 
zal moeten uitdrukken de ware reden van zoodanige betaling, 
en den waren naam van den persoon ten wiens faveure 
dezelve getrokken wordt, en zal moeten geteekend zijn door 
al de curatoren of door eenen van hen voor zichzelf en mede-
curatoren ; mits altijd, dat indien de crediteuren van eenigen 
insolventen boedel zullen nalaten op de wijze boven omschre-
ven eenige zoodanige bank of banken als voormeld te be-
palen, het den curator of de curatoren voormeld zal vrijstaan 
Bene rekening te openen met, en alle zoodanige gelden als 
voormeld te hetalen in, eenige zoodanige bank binnen dezen 
Staat als hij of zij zullen goedvinden. En mits, dat iedere 
provisioneele curator, aangesteld onder de bepalingen van 
dit hoofdstuk v66r de bijeenkomst van crediteuren tot het 
verkiezen van curatoren, tot zoodanige bijeenkomst eene 
rekening zal moeten openen met, Em al zoodanige gelden 
moeten betalen in, eenige zoodanige bank of banken in dezen 
Staat als h~i of zij zullen verkiezen; en mits, dat alle cura-
toren, hetzij provisioneel of verkozen, ten aanzien van de 
bank of banken waarmede zoodanige rekening als voormeld 
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zal geopend worden en zulkA gelden als voormeld worden 
gestort, zoodanige bevelen zullen moeten volgen als zij van 
t~jd tot tijd zullen ontvangen van · eenige algemeene bijeen
komst van crediteuren. 

. t· 101.-Ieder curator, die in handen zal houden, of voor-
Nlet depo11eere11 o ·· · d 1 1 · 
gebruik door cura- bedaehteluk ee1ugen me e-curator za toe aten ee1uge som 
t~~~:~~!~~~~M_e gelds boven de twintig pond sterling, gedeelte z~jnde vaneenigen 

insolventen boedel, in handen te houden, langer dan tot den 
eersten dag waarna hij dezelve zal hebben ontvangen waarop 
het voor he1n zal mogelijk zijn on1 de gemelde som in eenige 
zooclanige bank te betalen of te .·do en betalen, en die geene 
bill~jke en wettige reden zal hebben 0111 · dezelve dus te be
houden, of dezelve tot zijn eigen voordeel zal gebruiken, of 
voorbedachtelijk eenigen inede-curator zal toelaten dus te 
ge bruiken eenige som gelds, gedeelte zijnde van eenigen 
insolventen boedel, zal verbeuren en 1noeten betalen ten voor
deele van den gemelden boedel het dubbele bedrag van de 
son1 dus behouden of gebruikt; en de gemelde som dus ver
beurd zal worden afgetrokken van eenige vordering die de 
gemelde curator tegen den gemelden boedel zal mogen hebben, 
en het restant~ zoo er eenig is, zal n1oeten worden verhaald 
b~j actie voor eenig bevoegd gerechtshof. 

Reke11ino- d 0 0 r 102.-De curator of curatoren zullen een boek moeten 
curator te "'worden honden waarin zij znllen moeten ii1boeken alle goederen van 
gehoude11. d . ' ] d 1 11 b 1' d en 1nso vent oor 1en ontvangen, en a e eta 1ngen oor 

hen gedaan voor rekening van des insolvents boedel; welk 
hoek door iederen crediteur die zal hebben bewezen op alle 
reclel~jke tijden zal mogen worden nagezien. En het zal den 
meester van de gemelde boedelkamer vrijstaan, wanneer hij 
het zal noodig oordeelen, mn den gemelden curator of cura
toren, bij geschrift onder zijne handteekening, te dagvaarden 
om gemeld boek te produceeren ; en de gemelde meester zal 
zoo dikwijls het he1n goeddunkt hetzelve moeten nazien en 

. inspecteeren. 
curatormagkoop 103.-Indien eenig insolvent eenig contract zal hebben 
of r u i 1 i 11 g v.an a an O'eO'aan voor koop of ruiling van eeniO' landgoed of aan-
Ia11dgoed door m- b. b . b 
solve11taangegaan deel1n ee1ug vastgoed, zal het den curator of curatoren van 
al of 11 i e t u it- 1 · · b d 1 " f d · d voeren. /~OOCLaiUgen Oe e VrljStaan, 0 Oll1 ZOO an1g COi1tract gestan 

te doen, uit te voeren en tot volbrengen daarvan te dag
vaarden, of hetzelve op te geven; en indien de ge1nelde 
curatoren (na daartoe opgeroepen te z~jn) i1iet zullen kiezen 
of zij het gemeld contract willen gestand doen en ten uitvoer 
brengen, of hetzelve opgeven, zal de verkooper of eenig 
persoon die zoodanig contract als voormeld heeft · gemaakt, 
of iemand wettig door hem eischende, gerechtigd zijn zich, 
h~j motie aan het Hoog Gerechtshof of eenig rondgaand 
gerechtshof te vervoegen, dat daarop de gemeide curatoren 
zal mogen gelasten 0111 eenig zoodanig contract en het bezit 
van het eigendom aan den verkooper, of den persoon dus. 
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gecontracteerd hebbende als voormeld, of iemand door hen1 
eischende, over te leveren, of zoodanige andere order daarin 
mogen stellen, als het gemelde gerechtshof . dienstig zal oor
deelen; mits, dat niets hierin vervat zoodanigen verkooper 
of, persoon die zoodanig contract als voormeld gemaakt heeft, 
zal beletten om den curator of curatoren voor eenig bevoegd 
gerechtshof te dagvaarden, en vonnis te verhalen tegen den. 
insolventen boedel voor eenige schade welke hij, ten genoegen 
van zoodanig gerechtshof, zal bewijzen door hem te zijn ge
leden door het niet voldoen, aan den kant van den insolvent, 
van eenig zoodanig contract, of den gemelden curator of 
curatoren hunne wettige defensie in zoodanig rechtsgeding 
zal ontnemen. 

104.-Indien eenig insolvent zal gerechtigd zijn tot eenige ~~mr. contracten 

huur of eenige overeenkomst om te verhuren van eenig vast- ~~~~tfft~e~oor se

goecl, zal zoodanige huur of overeenkomst tot huur bij 
de overgaaf of toewijzing van sekwestratie van den boedel 
van zoodanigen insolvent ophouden en eindigen; mits, dat 
niets hierin vervat den verhuurder, of persoon zoodanig con-
tract gemaakt hebbende, zal beletten 0111 de:i1 q,urator of cnra-
toren voor eenig bevoegd gerechtshof te dagvaarden, en on1 
vonnis te verhalen tegen den insolventen boedel, voor eenige 
huur welke hij ten genoegen van zoodanig gerechtshof zal 
bewijzen door den insolvent schuldig te zijn geweest v66r de 
overgaaf of tomvijzing van sekwestratie van zijnen boedel, 
of voor eenige schade welke hij ten genoegen yan zoodanig 
gerechtshof zal bewijzen door hem te zijn geleden, ten ge-
volge van het niet voldoen aan de voorwaarden van zoo-
danige huur of contract voor huur, gedurende den vollen 
tijd van de bepalingen daarvan, of om den curator of cura-
toren hunne wettige defensie in zoodanig rechtsgeding te ont-
nemen; of zoodanige curator of curatoren te beletten om den 
verhuurder, of persoon zoodanig contract gemaakt hebbende, 
voor eenig bevoegd gerechtshof te clagvaarden voor het be-
drag van eenige verbeteringen, gedaan ten opzichte en tot 
bek0111ing van zoodanige huur of contract door den insolvent 
voor de overgaaf of toewijzing van sekwestratie van z1inen 
boedel, of om zoodanigen verhuurder of persoon zijne \Vettige 
defensie in zoodanig rechtsgeding te ontnemen; en mits. ook 
dat het aan zoodanigen curator of curatoren zal vrijstaan, 
wanneer hij of zij gedagvaarcl wordt of worden om schade-
vergoeding voor het niet voldoen aan zoodanige huur of con-
tract orn te verhuren, 0111 aan te bieden dezelven over te 
nemen en te ontvangen, en de voorwaarden daarvan te vol-
brengen gednrencle den vollen tijd van de bepaalde huurclaarvan, 
en dat het zoodanigen verhuurder, of persooi'l zooclanig con-
tract gemaakt hebbende, zal vrijstaan, gedagvaard wordende 
0111 het bedrag van zoodanige verbeteringen als voormelcl, 
om aan te bieden den curator of curatoren als huurclers aan 
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te nemen in plaats van den insolvent, onder de voorwaarden 
en voor den vollen tijd van het bepaald bestaan van zoo
danige huur, en indien zoodanig aanbod zal worden gewei
gerd, zal de partij die hetzelve heeft gedaan, worden geab
solveerd van het rechtsgeding waarin hetzelve is voorge
bracht, en zal gerechtigd zijn tot zijne kosten. 

Terug;vordering 105.-Niemand, van wien eenig insolvent eenig eigendom, 
door verkoopers h t ·· d f d 1 f ·· 1 1 h bb van eigendom aan e zu roeren o onroeren , personee o reee. , .za e en 
insolvent v~r-gekocht en die zoodanig eigendom zal hebben geleverd of .k.ocht, do ch n1et ' . . 
voor betaald. doen of laten leveren aan zoodan1gen Insolvent, zal gerech-

tigd zijn zoodanig eigendom uit den gesekwestreerden boedel 
te reclameeren, of te vorderen op eenige wijze i)referent te 
zijn voor den prijs of de waarde daarvan, uit reden alleen dat 
zoodanig goed door zoodanigen persoon aan den insolvent 
was verkocht, zonder dat eenige tijd was bepaald voor wel
ker expiratie de prijs niet betaalbaar zou zijn, of op eenige 
werkeltjke overeenkmnst. of stilzwijgende verstandhouding dat 
zoodanige prijs dadelijk zou worden betaald of betaalbaar 
zijn; mits, dat niets hierin vervat zal beschouwd of genomen 
worden om eenigen invloed te hebben op of te veranderen 
eenige wet voormaals van kracht binnen dezen Staat, ten 
aanzien van het recht van eenen verkooper om eenige ver
kooping te vernietigen en zijn eigendom te reclameeren, om 
reden van het bedrog of omlooping door den kooper jegens 
hem gepleegd, behalve aileen in zoo ver als de zaken voor
meld bij deze verklaard uit zichzelve niet voldoende te zijn 
om zoodanigen verkooper het recht te geven tot het terug
vorderen van eigendom gekocht en geleverd, zullen geoor
deeld zijn geworden gelijk te staan aan, of te zijn beslissend 
getuigenis van, zoodanig bedrog en omlooping; en mits ook7 

dat niets hierin vervat zal toepasselijk zijn op eenig geval 
waarin zoodanige verkooper, binnen drie dagen na de afle
vering van eenig goed of eigendom verkocht als voormeld, 
bij kennisgeving in geschrifte het bezit van zoodanig eigen
dom zal redameeren, en daarna zonder onnoodig verzuim tot 
het dwingen van de teruglevering van gezegd eigendom door 
middel van gerechtelijk proces zal voortgaan. 

Aanbod van com- 106.-Indien bij de derde publieke bijeenkomst der credi-
P o s i tie do o r o± b ld ' · 1 b c1 1 namens den insol- tenren, epaa door den 1neester van de 1nso vente oe e -
vent. kamer als voormeld, of bij eenige volgende bijeenkomst der 

crediteuren beroepen door advertentie in de Gmwerne·ments
Coul·ant me1dende het doel van zoodanige bijeenkmnst, de insol
vent of iemand van zijnentwege een aanbod van compositie 
of securiteit voor compositie zal doen, welke negen-tienden 
der crediteuren in getal en waarde in zoodanige bijeenkomst 
vergaderd zullen overeenkomen 0111 aan te nemen, zal de 
curator of curatoren dadelijk eene andere bijeenkomst be
roepen met het doel on1 op zoodanig aanbod te beslissen; 
waarvan ten 1ninsten twee-en-veertig dagen vooraf door ad-
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vertentie in de Gouvernements - Courant kennis zal moeten 
worden gegeven, meldende den tijd, de plaats en het oog
merk van zoodanige bijeenkomst; en, indien bij zoodanige 
tweede bijeenkomst negen-tienden in getal en waarde der als
dan tegen woordig zijnde crediteuren me de zullen instemmen 
om zoodanig aanbod aan te nemen, zal het, nadat zoodanige 
aanneming door den meester van de insolventen boedelkan1er 
in geschrifte aan het Hoog Gerechtshof is betuigd, en onder 
eede van den· insolvent dat hij eene voile en eerlijke over
gave van zijnen boedel heeft gedaan, en niet eenige preferentie 
of securiteit heeft beloofd, of verleend, of eenige _ betaling 
heeft beloofd, of in eenige geheime of collusive overeenkomst 
of handeling is getreden om de concurrentie van eenigen 
crediteur tot het gezegde aanbod van compositie te verkrijgen, 
aan het hof vrijstaan, op motie indien hetzelve geschikt oor
deelt, een decreet uit te spreken, ontslaande den insolvent van 
al zijne schulden door hem verschuldigd ten tijde dat zijn 
boedel werd overgegeven of geadjudiceerd te worden gese
kwestreerd, en van alle eischen en vorderingen bewezen of 
hierdoor bewijs baar of vorder baar gemaakt tegen den boedel; 
en verklarende de sekwestratie ten einde te zijn, en de insol
vent weder hersteld in zijnen boedel, maar behoudende echter 
altijd de vorderingen van zoodanige crediteuren voor zoo
danige compositie of securiteit voor com positie waartoe zal 
zijn overeengekomen maar nog niet uitgevoerd. Mits dat ten · 
lninste een-en-twintig dagen kennis van den dag waarop 
zoodanige motie zal worden gedaan zal moeten gegeven wor
den, door middel van a:dvertentie in de Gouvernement-Cou1•ant, 
en dat het gezegde hof iedere objectie zal aanhooren welke 
door eenigen crediteur zal worden ingebracht tegen het uit
spreken van zoodanig decreet, en daarop zal beslissen zoo als 
de rechtvaardigheid van de zaak vorderen zal ; mits ook, 
indien de crediteuren tegenwoordig bij zoodanige tweede 
bijeenkomst als voormeld, en instemmende met het aanbod 
van compositie, in getal en waarde geen vier-vijfde in getal 
en waarde van het geheel der crediteuren uitmaken die schul
den tegen den insolventen boedel bewezen hebben, dat dan 
het aannemen van zoodanig aanbod van compositie door ten 
n1inste vier - vijfde in getal en waarde van zoodanige laatst
gemelde crediteuren aan het gezegde gerechtshof zal moeten 
worden gecertificeerd door den gezegden meester ten tijde 
van het maken van zoodanige motie ; en mits, dat niets in 
dit artikel vervat zal worden uitgelegd als benadeelende het 
recht van eenigen crediteur die in rechten is gerechtigd bij 
preferentie te worden betaald, zoo ver als zoodanige crediteur 
aldus gerechtigd zal zijn, tenzij zoodanig crediteur expresse-
1\jk zal toestemmeh in het opgeven van zijne preferentie, en 
verbonden te zijn b~j de gezegde compositie; en geen credi
teur zal door het aannemen van zoodanige compositie wor-
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den verstoken van zijn recht om te vorderen, van eenigen 
persoon aan hem verbonden als borg voor den insolvent, het 
saldo van de versecureerde schuld ; en mits dat het hof voor
meld in geen geval het decreet voormeld zal uitspreken, · voor 
dat het overtuigd zal zijn dat daardoor geen schade of on
recht zal worden gedaan aan eenigen persoon die door het 
hof is toegelaten eenige vordering tegen den insolventen 
boedel in te brengen, en die tijdens het make:q. van zoodanige 
motie zijne schuld niet zal bewezen hebben, en tot het ge
zegcle hof onderzoek zal hebben gedaan, of laten doen, door 
het afnemen van eenen eed van den insolvent of anderszins, 
of er gene andere crediteuren zijn die rechtmatige schnlden 
of vorderingen hebben tegen den boedel des insolvents, en 
die, nit reden van afwezigheid buiten ten Staat of andere 
oorzaken, hunne schulden of vorderingen tegen den boedel 
des insolvents niet bewezen of geeischt hebben; en mits, dat 
bijaldien het bij zoodanig onderzoek aan zoodanig hof zal 
blijken dat er zoodanige rechtmatige en wettige schnlden en 
vorderingen zijn, het aan gezegde hof niet zal veroorloofd 
zijn zoodanige order als voormeld uit te spreken, voordat aan 
zoodanig hof door den gezegden n1.eester zal gecertificee::·< l 
zijn dat aan hem is betaald, of bij hem, of bij eenigen anderen 
persoon of personen, met zijne toestemming is gedeponeerd 
voor, en voor rekening van, zoodanige rechtmatige crecli
teuren als voormeld, alle bedragen waartoe volgens de ter
men van con1.positie zij gerechtigd zullen geweest zijn, indirn 
zij hunne schulden hadden bewezen; en mits, dat geene scm 
geld of andere zaak of ding, welke zal onder bewaring g:·
steld of gesecureerd worden voor eenigen persoon die eoa 
schuld tegen den insolventen boedel heeft ingebracht of eenig 
zoodanigen crediteur als laatst vermeld, na de decharge vau 
den insolvent, als in dit artikel is voorzien, zal terngkomrn 
aan den insolvent, maar dezelve zal, in geval de persoon of 
personen ter wier behoeve dezelve dus is onder bewaring go
steld of gesecureerd niet binnen zoodanigen redelljken t~j (l 
als het hof zal bepalen zijn recht en eisch daarop zal bo
wijzen, door het hof worden gelast, op motie ·van eenigcn 
belanghe b ben den persoon, te worden vercleeld naar evenredig
heid onder de overige crediteuren en eischers, won1ende do 
koste1i van de motie laatst vermeld eerst afgetrokken ru 
betaald aan den persoon die dezelve gedaan heeft. 

ontsla~ van den 107.-Het zal aan het Hoog Gerechtshof vrijstaan op 
~tr~~i!. mt sekwe- aanzoek van eenigen insolvent, indien het zulks goeclvindt, 

den boedel van zoodanigen insolvent te ontslaan uit de sekwes
tratie, wanneer aan gezegd hof door den meester van de 
gezegde boedelkamer zal worden gecertific~erd dat al de cre
diteuren die schulden hebben bewezen of vorderingen hebben 
ingebracht tegen zoodanigen boedel in geschrifte hnnne toe
sten1.ming tot zoodanig ontslag he b ben betuigd, of wanneer 
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het door den gezegden meester zal worden gecertificeerd dat 
al de crediteuren die schulden hebben bewezen of die vor
deringen he b ben inge bracht als voormeld zijn betaald geworden, 
of aan hen is aangeboden, of voor hen is gedeponeerd als 
voorschreven, het volle bedrag zoowel principaal als renten 
van hunne onderscheidene vorderingen; mits, dat geen zoo
danig aanzoek om ontslag van eenigen zoodanigen boedel 
uit de sekwestratie, onder de voorzieningen van dit artikel 
zal mogen worden gedaan eer dan na de derde bijeenkomst 
van crediteuren als hierboven voormeld is zal zijn gehouden; 
en mits, dat het aan het gezegde hof zal vrijstaan, voor he: 
toestaan van zoodanig verzoek als voormeld, zoodanig onder
zoek te doen of te laten doen naar het bestaan van andere 
rechtmatige en wettige crediteuren die noch bewezen noch 

, geeischt hebben als in: het laatst voorgaand artikel is ver
meld, en daarop zoodanig aanzoek toe te staan of af te -vvlizen, 
en dat volstrektelijk of voorwaardelijk, naar rnate zoodanig 
hof zal raadzaam oordeelen; en mits, dat geen zoodanig ontslag 
als voormeld zal kunnen worden uitgelegd als eene dechargc 
van den insolvent, of tot het veranderen of aandoen, op eenig0 
wijze, van de rechten van eenige crediteuren van den insol
vent die geene schulden hebben be\vezen noch vorderinge::..1 
ingebracht tegen den insolventen boedel; welke rechten na 
zoodanig ontslag zuilen worden beoordeeld even als of er 
geene zoodanige overgave had plaats gehad. 

108.-De curator of curatoren van eenigen insolventen Rekening van 
boedel zal of zuilen zoodra mogeliik en niet later dan zes hoedel door cura-

' u ' tor aan den mee-
maanden na hunne benoeming, tenzij op aanzoek bij het Hoog ster te worden 

Gerechtshof op voldoende reden ten genoegen van het gemelde gegeven. 

gerechtshof, verder tijd tot dat einde worde gegeven, moeten 
opmaken en voor den meester van de insolvente boedelkamer 
leggen een nanwkeurigen staat en balans van den gemelclen 
boedel, bevattende de op brengst van aile verkoopingen en 
schulden toen ingevorderd, en eene opgaaf van aile schulclen 
nog uitstaande, en eenen inventaris van aile goederen en 
effecten nog onverkocht; en mede aile vorderingen door den 
gernelden boedel verschuldigd; en znilen een generaal plan 
van distributie van de baten des gemelden boeclels opmaken, 
meldende, eerstelijk, zoodanige crediteuren als volgens de 
wetten preferent zijn, in de order van hunne wettige prefe-
rentie, en ten tweede, de concurrente crediteuren, en zoo na 
mogelijk het saldo dat waarschijnlijk overblijven zal om onder 
hen te verdeelen; en zal voorm_elde curator of curatoren ook 
verplicht zijn om een duplicaat of kopie vari bovengemelden 
staat en balans bij den meester in te leveren op de wijze zoo 
als hierin bepaalcl. En wanneer, en zoo dikwijls als, de gewone 
woonplaats van eenigen insolvent zal zijn in eenig district 
van clezen Staat behalve Bloemfontein en het district daarvan, 
zuilen de curator of curatoren van dien insolvent, voor het 
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leggen van het plan en de rekening bovengemeld voor den 
gezegden meester, dezelve moeten leggen voor den landdrost 
van zoodanig district, ten wiens kantore dezelve ten minste 
zeven dagen ter inspectie van de crediteuren zal moeten 
liggen, en iedere zoodanige landdrost zal op eenige pu blieke 
plaats in of nabij zijn kantoor moeten doen aanhechten eene 
lijst van alle insolvente boedels waarvan zoodanige rekening 
en plan als voormeld in der tijd ter inspectie van crediteuren 
zal liggen, benevens den datum der voorgenomen overzending. 

Plan en rekening 109.-Zoodra als de meester van den curator of cura-
o o k op me esters t · d · k · · d b d l 1 bureau open te oren een1ge zoo an1ge re ~en1ng van en oe e en pan van 
liggen. dist-ributie zal ontvangen, zullen dezelve op zijn bureau moeten 

openliggen voor de inspectie der crediteuren, voor eenen rede
lijken tijd door den gemelden meester te worden bepaald~ 
echter niet minder dan veertien dagen na de kenhisgeving 
daarvan, naar gelang de woonplaats van eenigen crediteur~ 
die eene vordering tegen gemelden boedel heeft bewezen, van 
Bloemfontein zal verwijderd zijn; en de gemelde curator of 
curatoren zal of zullen daarvan kennis moeten doen geven 
in de Gouvernernents- Courant en dat het Hoog Gerechtshof 
daarop zal worden verzocht de gemelde rekening en verdee
ling van den boedel te bekrachtigen en goed te keuren. 

Objecties tegen 110.-Het zal den insolvent, of eenigen persoon belang-
E1f11 van distri- hebbende bij den boedel onder sekwestratie, en eenigen cre-

u Ie. diteur die zich verongelijkt mocht achten door het gemeld 
plan van distributie, vrijstaan om binnen den voormelden tijd 
zijne o bjectie in geschrifte, de redenen daarvan opgevende~ 
bij den meester in te leveren; en insgelijks zal het a an het 
Hoog Gerechtshof vrijstaan te vergunnen dat zoodanige ob
jectie worde ingebracht ten eenigen tijd voor de finale be
krachtiging van het gemeld plan, indien voldoende reden ten 
genoegen van het gmnelde gerechtshof worde aangetoond, en 
op zoodanige voorwaarden als het gemeld gerechtshof zal 
be pal en. 

Hoe objecties he- . 111.-Ieder persoon tegen gem.elde rekening of plan van 
handeld m o e t e 11 d · · b · b · d ' · 1 H G f b .. 
worden. 1stn ut1e o Jecteeren e, za aan het oog erechtsho lJ 

motie moeten verzoeken om de gemelde curatoren, alsmede 
den persoon wiens belang daardoor mocht lijden, op te roepen, 
om reden aan te toonen, waarom het gemeld. plan niet zoude 
worden veranderd of ver beterd, naar het geval moge zijn; 
en daarop zal het aan gemeld gerechtshof vrijstaan, na de 
gemelde partijen te hebben gehoord, daarin zoodanige order 
te 1naken als aan gmneld gerechtshof zal billijk voorkomen;. 
m.its, dat wanneer eene order zal worden gemaakt tot eenige 
verandering of verbetering in gemeld plan, waardoor het be
lang van eenigen persoon die in het gemeld gerechtshof niet 
is verschenen zal komen te lijden, hetzelve op nieuw zal open
liggen voor inspectie der crediteuren, en kennis daarvan 
moeten worden gegeven als voorn1eld. 
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112.-Het zal den curator of curatoren vrijstaan, na de Bekrachtigin~van 
expiratie van den tijd bepaald voor de inspectie van de ge- plan en rekemng. 

melde rekening en plan van distributie, en geene o bjectie daar-
tegen ingebracht zijnde, of indien eenige objectie is opgegeven 
nadat het gerechtshof daarop order heeft gesteld als voormeld, 
aan het Hoog Gerechtshof of een der rechters van gemeld 
gerechtshof zitting hebbende in kamers bij motie applicatie 
te maken verzoekende dat het gemelde plan door het ge-
rechtshof moge worden goedgekeurd en bekrachtigd; en daarop 
zal het aan gemeld gerechtshof of rechter vrijstaan om hetzelve 
goed te keuren en te bekrachtigen; en zoodanige goedkeuring 
en bekrachtiging zal de uitwerking hebben van een finaal 
vonnis van het gemelde gere~htshof, uitgezonderd tegen zoo-
danige crediteuren als naderhand door het gemelde gerechtshof 
znllen worden toegelaten op de wijze hiervoren bepaald mn hunne 
vorderingen te bewijzen, en op den gemelden boedel te worden 
gerangschikt ten eenigen tijd voor de finale verdeeling daarvan. 

113.-Na de bekrachtiging en goedkeuring van de ge- Distributie van 

melde rekening en plan van distributie, zullen de curatoren, den boedel. 

op aanvraag van de gemelde crediteuren, den gemelden boedel 
overeenkomstig hetzelve moeten verdeelen; en het middel van 
eenigen crediteur om betaling van eenig dividend aan hem 
verschuldigd te bekomen zal, gedurende den tijd dat de ge-
melde curator of curatoren in dienst zullen verblijven, moeten 
zijn aan het Hoog Gerechtshof bij motie. 

114.-Indien het nit den aard en de omstandigheden van P~an van distri

den insolventen boedel onuitvoerbaar zal worden beyonden butie. 

het plan van distributie voormeld nit te maken, zoo dat men 
de distributie daarnaar regelen kan ten aanzien van den ge-
heelen insolventen boedel, dan zal of zullen de curator of 
cnratoren, zoo spoedig mogelijk na het toestaan en bevestigen 
van het gezegde plan, en niet later dan zes maanden · na 
zooclanig toestaan en confirmatie daarvan, behalve er, op 
aanzoek aan het Hoog Gerechtshof, en op vertoon van genoeg-
zame redenen ter voldoening van gezegde gerechtshof, verder 
tijd tot dat einde zal worden gegeven, een plan van distri-
bntio opmaken en aan den meester voorleggen, bevattende 
eene opgave van alle zoodanige zaken welke hierboven ver-
eischt worden ten aanzien van het plan en de rekening van 
distributie vermeld in het 108ste artikel van dit hoofdstuk, 
zoo als 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 toekennen, en na het toelaten 
en bevestigen van zoodanig plan van distributie zullen de 
uitcleelingen daarbij verklaard moeten worden uitgekeerd, en 
zullen er dezelve middelen zijn om dezelve te verhalen als 
voormeld. En indien het zal gebeuren dat het geheel van 
eenige insolventen boedel als voormeld niet zal vervat zijn 
in eenig zoodanig plan van verdeeling als voormeld, dan 
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zal het, zoo spoedig als mogelijk is na het opstellen daarvan 
maar niet langer (behalve en zooverre als boven uitgezonderd), 
dan zes maanden na den datum waarop de zes maanden boven 
gemeld voor het opstellen van het eerste plan van verdee
ling verstreken zijn, een tweede zoodanig plan van vercleeling 
op gelijke wijze moeten worden opgemaakt en naar te werk 
gegaan, en zoo voort iedere zes maanden tot de geheele boedel 
zal zijn verrekend en finaal uitgedeelcl . 

.Advertentie van llo.-De curator of curatoren, iedere keer dat eene uit-
uitkeeringen in <le keerino· betaalbaar is zullen daarvan publieke kennis moeten 
•'Gouvernement.,- b ' . , 
Courant." geven in de Gouvernements-Cmtrant, meldende dat zoodan1ge 

uitkeering worclt uitbetaald, en alle crediteuren daartoe ge
rechtigcl oproepende om dezelve te komen ontvangen ; en 
in geval eenige uitkee1~ing of uitkeeringen ongevorderd zal 
of znllen blijven geclurende zes maanden na zoodanige kennis
geving, zal het de plicht zijn van dE3n curator of curatoren, 
indien hij of zij in hun ambt blijven, dezelve te storten bij 
den meester der insolventen boedelkmner op behoorlijke 
kwitantie ; en met betrekking tot alle ongevorderde bedragen 
zal verder gehandeld worden overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 7 van hoofdstuk LIV (de weeskamer- wet). En 
inc1ien eenige curator of curatoren zal of zullen verzuimen 
om, op de wijze voormeld, door handen van den voorzegclen 
meester van de insolvente boedelkamer, aan gezegde fonds 
in te betalen eenige som ongevorclerd. blijvende voor den 
tenn en tijd bovengemeld, zal of zullen zoodanige curator 
of cnratoren verbeuren en moeten betalen, ten voordeele van 's 
lands kas, eene som niet te boven gaande het bedrag van de 
uitkeering of uitkeeringen dus onbehoorl1ik teruggehouden, 
vvelke zaJ worden toegewezen door het Hoog Gerechtshof; 
en zal het den gezegden meester vrijstaan iecleren zooclanigeu 
curator of curatoren te dagvaarden om reclenen aan te toonen 
waarom hij of zij niet zal of zullen worden veroordeeld 0111 aau 
hem te betalen het bedrag van zoodanige nitl\:eering of nitkee
ringen, en mede de boete of verbeuring voonnelcl, en het Hoog 
Gerechtshof zal daarop summierlijk moeten beslissen zoo als 
hetzelve billijk zal oordeelen. En c1e gezegde meester zal 
ten alle tijde na de toelating en bevestiging van het plan 
van. distributie gerechtigd en geantoriseerd zijn van zoo
dmugen curator of curatoren te vorderen1 bij bew~jzen of 
ander voldoend getuigenis, welk aantal van betaalbare uit
keeringen wer kelijk betaald zijn ; en voor de einden van de 
boete bij deze opgelegd zal ieder verzuim of weigering om 
zoodanige bewijzen als voormeld te produceeren worden be
schouvv:~ als prima facie getuigenis clat clezelve nog onbe
taald zun. En het zal het Hoog Gerechtshof vrijstaan, in geval 
van ongehoorzaamheid van eenigen zooclanigen curator of 
cnratoren, ·aan eenig besluit of order van zoodanig hof nit 
kracht van dit of van artikel 113 dezer wet, te gelasten dat de 
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gezegde som zal worden geheven, bij inbeslagneming en verkoop 
van de goederen van den overtreder, of anders den gezegden 
overtreder in de gevangenis te doen plaatsen totdat hij aan 
zoodanige order zal voldoen of totdat gezegd hof zijn ontslag 
zal bevelen, of anders beide middelen te gebrniken, en dat 
tegelijkertijd, of na vervolg, zooals het hof dienstig zal oor
deelen. 

116.-Wanneer eenig curator zijn post verlangt op te Ontslag van 

g •ven, of zoodra als het plan van verdeeling van den insol- curator. 

v Jnten boedel zal zijn bekrachtigd, zal het zoodanigen cura-
·tor vrijstaan aan het Hoog Gerechtshof te verzoeken, bij 
motie, o1n verlof tot het bedanken voor zijn post, en om van 
de gemelde beheering te worden ontslagen en gedechargeerd; 
en in(hen geene wettige objectie wordt ingebracht, en indien 
het gerechtshof overtuigd is dat de curator aan de bepalingen 
van dit hoofdstu"f heeft voldaan, zoover als hem betreft, zal 
zijn verzoek door het gemelde gerechtshof 1nogen worden 
toegestaan; doch, indien eenige objectie daartegen wordt 
ingebracht, zal het gerechtshof voortgaan dezelve op eene 
snmmiere wijze te beslissen, en zoodanige order daarop stellen 
als het dienstig zal oordeelen. En indien het verzoek van 
den curator 01n verlof tot bedanken wordt toegestaan, zal 
het gemelde gerechtshof daarop zoodanige order stellen als 
het dienstig zal oordeelen tot de bewaring en het bestuur 
van · den boedel, totdat een nieuwe curator zal zijn aange-
·Steld en bevestigd, en voor het ontslag en decharge van den 
gemelden curator, en tot de verzekering en betaling van alle 
ongevorderde dividenden aan de partijen daartoe gerechtigd; 
mits altijd, dat geene order van het gemelde gerechtshof 

· drn gem.elden curator vergunnende om te bedanken, den 
curator daarna verkozen en bevestigd in zijne plaats zal 
be let ten mn hem rekenscha p af te vragen voor eenige ge
deelte van zijne administratie als curator, voor zijne bedanking; 

-en met dien verstande altijd, dat voor eenig verzoek wordt 
· gedaan om verlof om te bedanken, de curator een volledig 
verslag van zijne rekeningen en van den toestand des insol
venten boedels zal moeten opmaken, en eene bijeenkon1st 
der crediteuren zal nioeten beroepen om · hetzelve in over
weging te nemen, van welke bijeenkomst ten minste acht
Pn-hvintig dagen vooraf door advertentie in de Gouverne
ments- Courant zal 1noeten worden kennis gegeven, en mede 
dat het voormelde verslag intusschen ter hnnner inspectie 
zal openliggen ten bureele van den n1eester van de insol
VPnte boedelkamer. 

117 .-Ret zal aan eenigen insolvent vrijstaan om, na de Applicatie om re-
-dercle hijeenkomst zijner crediteuren door den meester van habilitatie. 

de insolvente hoedelkamer opgeroepen overeenkomstig de voor
schriften van dit hoofdstnk, en na onderzoek van zoodanigen 
in~olve.nt (in geval om zoodanig onderzoek gevraagd wercl 
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en eene order daartoe ver1eend was door het Hoog Gerechts
hof) applicatie te maken om zijne rehabilitatie; mits echter 
dat geene zoodanige applicatie gemaakt mag worden da1{ 
na verloop van zes maanden van af den datum van het ver
leenen der order tot sekwestratie. 

646 INSOL VENTIE. 

Kennisgevingvan 118.-Niet minder dan zes weken kennisgeving van den 
applicatie in de d d · 1· t" 1 kt d "Gouvernements- ag waarop zoo an1ge app wa 1e za gemaa wor en moet 
Courant." door middel van advertentie in de Gouvernements- Courant 

gegeven worden, mits dat kennis schriftelijk van zoodanige 
applicatie aan den curator van den insolvent zal moeten gege
ven worden, en op eenige andere wijze als het Hoog Gerechts
hof door zoodanigen regel of order als hierin later vermelcl 
bepalen zal. 

IJ:?.solyentmag a1~- 119.-W aar tengevolge van da t de goederen en baten 
phcat1eomrehab1- . ' . .. 
litatie m~ke_n na van den Insolvent eene m1ndere waarde bedragen dan v:uf-
::~:r~~:kci2~1de~~~ en-zeventig pond sterling, de procedures in zoodanig geval 
wet is voldaan. door het artikel 25 dezer wet voorschreven plaats zullen 

gehad h.:>bben, zal het aan zoodanigen insolvent vrijstaan 
ten eenigen tijde, niet eerder dan zes maanden na de eerste 
en finale bijeenkomst in voornoemd artikel vermeld, om bij 
wijze van motie zooa1s voormeld, applicatie om zijne reha
bilitatie te maken. 

v :!en c~!~r~~~~:~ 120.-Geen certi:ficaat van of door de crediteuren van 
noodig. eenigen insolvent, of eenige meerderheid hunner, verk1arende 

hunne toestemming in zijne rehabilitatie, zal noodig zijn om 
zoodanigen insolvent te gerechtigen tot het verkrijgen van 
z~jne rehabilitatie; mits, dat ieder insolvent de motie om 
zijne rehabilitatie ondersteunen mag, door aan het hof een 
certi:ficaat in geschrifte over te leggen onderteekend door de 
crediteuren of eenige hunner toestemmende in zijne reha
bilitatie; mits ook, dat geene zoodanige motie gemaakt zal 
kunnen worden totdat zoodanige insolvent genoegzame secu
riteit zal hebben geste1d, in de som van vijf-en-twintig pond 
sterling, voor het beta1en der kosten van eenigen persoon 
die compareeren mocht om zich tegen zoodanige rehabilitatie 
te verzetten, en aan wien het hof za1 goedvinden zijne kosten 
tegen zoodanigen insolvent toe te staan; en mits, dat het 
aan gemeld hof zal vrijstaan, door eenigen zoodanigen regel 
of order daarvan als hierin later vermeld, om de wijze waarop 
zoodanige securiteit gegeven moet worden te rege1en, en om_ 
den ambtenaar ten genoegen van wien zoodanige securiteit 
gegeven moet worden te benoemen ; mits ook, dat het aan 
het hof zal vrijstaan, op voor het hof voldoende redenen door 
den insolvent aangetoond, van zoodanige securiteit af te zien. 

Insolventomreha- 121 I d . l a· 1" . b"" h h f .. bilitatie vragende, .- e ere 1nso vent, 1e app watle :U et o om Zllne 
b_eeedigde verkla- rehabilitatie als voorme1d maakt zal eene beeedigde ver-
ring t-e maken dat . . • ' .. 
hij eene volle en klanng 1n geschnft moeten maken dat h:u eene voile en 
oprechte overgave h ·· b d 1 k h f heeft gemaakt. oprec te overgave van z:unen oe e gemaa t ee t, en geene 

preferentie of securiteit gegeven of be1oofd heeft, of eenige 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



HOOFD. CIV.) IN SOL VENTIE. 647 

betaling gemaakt of beloofd heeft, noch een1ge geheime ot 
collusieve overeenkomst of transactie ingegaan heeft, met het 
doel om zijnen curator of curatoren of eenigen crediteur over 
te halen om zich van verzet tegen de rehabilitatie van zoo
danigen insolvent door zoodanig hof te onthouden. 

122.-0p den dag bepaald voor het verhoor van zoodanige Curator of cre~i-
. d t f · d d"t d · 1 teuren mogen 1n mot1e mag e cura or o een1g er ere 1 euren van en 1nso - verzet komen te-

vent in persoon of door eenen pleitbezorger compareeren, en gen rehabilitatie. 

zich tegen het toestaan van zoodanige rehabilitatie als voor-
meld verzetten, en het hof, met inachtneming van de wijze 
waarop de insolvent al of niet overeenkomstig de wet op 
insolvente boedels heeft gehandeld, en van zijn gedrag, of 
hij handelaar was of niet, zoo wel voor als na de sekwestratie 
van zijnen boedel als insolvent, zal, hetzij de curator of eenige 
crediteur zich verzet tegen de rehabilitatie van zoodanigen 
insolvent of niet, over eenige objectie tegen het toestaan van 
zoodanige rehabilitatie oordeelen, en of beslissen da.t de insol-
vent daartoe gerechtigd is, of het toestaan daarvan weigeren 
of uitstellen. of zoodanige voorwaarde er aan verbinden als 
de rechtvaardigheid der zaak mag noodig maken; mits altijd 
dat, in geva1 eenige insolvent app1icatie zal maken om zijne 
rehabi1itatie binnen vier jaren nadat hij eene vorige rehabi-
litatie heeft verkregen, dan zal het hof zoodanige app1icatie 
niet in overweging nemen tenzij drie-vierden zijner crediteuren 
in geta1 en waarde een certificaat geven dat zij in het maken 
van zoodanige applicatie toestemmen. 

123.-Het zal aan het Hoog Gerechtshof vrijstaan door HoogGerechtshot 
· l d f 1 · ld h< f l regulatien te ma-een1gen rege, or er, o regu at1e van geme o , om c e ken omtrent ma-

manier van procedeeren betrekkeliik zoodanige moties als voor- nier van proced~~-
• • • • OJ ren hetrekkehJk 

meld tot rehab1htat.Ie van 1nsolventen vast te stellen en te moties tot rehabi-

b 1 d d · l d f l t" litatie. epa en; en oor zoo an1ge rege s, or ers o regu a 1en voor-
ziening te maken voor het afnemen van getuigenis in de 
buiten-districten, in gevallen waar zulks noodig is, en om de 
getuigenis of de informatie schriftelijk of anderszins dat het 

· hof, behalve den eed in het 121ste artikel voormeld, noodig 
za1 hebben bekend te maken. 

124 -De order van het hof waardoor de rehabilitatie Order tot reha-
·. · l d 1 1 · d · hilitatie zal :finaal van een1gen 1nso vent wor t toege aten za 1n zoo an1gen zijn. 

vorm zijn als door zoodanigen rege1, order, of regulatie als 
voorme1d bepaald zijn, en zal dezelve kracht en uitwerking 
hebben, in alle opzichten, als door deze wet betrekkelijk het 
certificaat en goedkeuring daarvan wordt bepaald, en zal nul 
en van geener waarde zijn om dezelfde redenen op grond 
waarvan zoodanig certificaat en goedkeuring nul en van 
geener waarde zou zijn geweest. 

125.-De order van het hof waardoor de rehabilitatie qrder tot reha-
. · 1 d f d h t bihtatie. van een1gen 1nso vent wor t toegestaan, o waar oor e 

toestaan daarvan wordt geweigerd of uitgesteld, zal :finaal en 
beslissend ziin, en zal niet door het hof worden herzien, 
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tenzij het hof daarna goede en genoegzame gronden vinden 
mocht om te toonen dat het toestaan van zoodanige rehabi
litatie of het weigeren of uitstellen daarvan op valsche 
getuigenis was verkregen, of op grond van eene onbehoorlijke 
verberging van getuigenis, of anderszins op eene frauduleuse 
wijze ver kregen was, in ieder van welke gevallen het aan 
het hof zal vrijstaan, of aan eenigen crediteur van den insol
vent, en onderworpen aan zoodanige order betrekkelijk het 
deponeeren van eene geldsom voor kosten, en aan zoodanige 
kennisgevingen aan den insolvent of aan eenigen curator of 
crediteur, door middel van advertentie of anderszins, als het 
hof mocht noodig achten, om een wederverhoor toe te staan, 
en om· dezelve dientengevolge weder te verhooren. 

En bij zoodanig wederverhoor zal het hof zoodanige order 
betrekkelijk het toestaan van zoodanige rehabilitatie of het 
weigeren of uitstellen daarvan maken als de r_echtvaardigheid 
der zaak vereischen mocht, op dezelfde wijze, onder dezelfde 
voorwaarden en met inachtneming van gelijke omstandigheden,. 
in zoo verre als de zaak er opening voor geeft, als bij een 

. oorspronkelijk verhoor; en in geval de rehabilitatie te voren 
toegestaan werd, en op zoodanig wederverhoor het toestaan 
daarvan niet bekrachtigd zal worden, zal zoodanige rehabi
litatie van geene kracht en waarde zijn; maar integendeel 
geheel nietig en krachteloos. 

Frauduleuse in- 126.-Indien eenig insolvent eenige daad zal hebben 
solv~nt niet ge- gepleegd, welke hierin is verklaard de misdaad van fraudu-
rechti~d tot reha- 1 . l · ·· k 1 d · · ·1 · bilitat1e. euse 1nso vent1e u1t te rna ~en, za zoo an1ge 1nso vent 1uet 

gerechtigd zijn tot zijne rehabilitatie, en eenige rehabilitatie 
en vergunning, welke zoodanig insolvent mag hebben bekomen, 
zal nul en van geener waarde zijn. 

Gevolgen van 127.-Alle preferentien, geschenken, securiteiten of beta-
collusieve over-Iincren verleend gedaan of beloofd door eenigen insolvent eenkomsten m e t b . ' . ' . . 
crediteuren. aan of ten behoeve van een1gen cred1teur van zoodan1gen 

insolvent, en alle geheime en collusieve overeenkomsten en 
handelingen bedoeld 01n eenigen zoodanigen crediteur over 
te halen om eenig aanbod van compositie of securiteit voor 
con1positie aan te nmnen, of om zoodanig certificaat te teekenen, 
zullen zijn en dezelven worden bij deze verklaard te zijn nul 
en van geener waarde ; en eenig crediteur die eenig geld, 
za;1k, of ding, of de belofte daarvan zal hebben aangenomen 
a,ls eene belooning voor, af aanmoediging aan, zoodanigen 
creditenr om zoodanige compositie aan te nemen, of zoodanig 
certificaat als voormeld te teekenen, zal verbeuren eene som 
gelijkstaande aan het bedrag der geheele schuld welke zoo
danige crediteur oorspronkelijk tegen zoodanigen boedel za1 
bewezen he b ben, ben evens het bedrag van alle gelden, zaken 
on dingen, welke hij van zoodanigen insolvent· zal mogen 
he b ben · ontvangen als zoodanige belooning of aanmoediging 
als voormeld, en mede het bedrag van iedere compositie welke 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



HOOFD. CIV.J INSOLVENTIE. 649 

aan zoodanigen crediteur zal zijn betaald of gesecureerd 
geworden, en alle zoodanige gelden, zaken, of dingen bij deze 
vorderbaar of verhaalbaar verklaard van zoodanigen crediteur, 
zullen kunnen worden verhaald v6or ieder bevoegd gerechtshof 
door een ieder die een crediteur was in zoodanigen boedel 
ten tijde van het aannemen van zoodanige compositie of het 
teekenen van zoodanig certificaat, ten voordeele van zoodanigen 
creditenr gezamenlijk met alle anderen die crediteuren waren 
op den tijd voormeld, die binnen acht-en-twintig dagen ua 
publieke kenuisgeving in de Gouvernements-Courant, geteekend 
door den persoon die· voornemens is te prosequeeren zich met 
hem vereenigen en toestemmen in het inbrengen van zoo
danige actie en overeenkomen om met hem de kosten daarvan 
te dragen; maar geene zoodanige kennisgeving behoeft den 
naam te melden van den persoon tegen wien men procedeeren 
wil, noch meer te melden dan dat men gerechtelijke proce
dures wil beginnen onder dit artikel in een zeker geval 
waarvan de bijzonderheden zijn te vernemen bij den persoon 
die de kennisgeving onderteekend heeft. 

En zullen alle de uepalingen van dit artikel ook toegepast 
worden op dezelfde zaken en dingen wanneer bedoeld om 
eenig curator of crediteur over te halen om zich niet tegen 
de rehabilitatie van zoodanigen insolvent te verzetten; en 
zal gemelde curator of crediteur, indien hij zich laat over
halen als voormeld, onderworpen zijn aan dezelfde verbeuring 
in dit artikel bepaald tegen eenen crediteur die zich laat 
overhalen om eenig aanbod van compositie of securiteit voor 
compositie aan te nemen. 

127 A.-Elk zoodanig certificaat, door het gerechtshof Ge.v_?lg~n van re
zijnde toegestaan, zal de uitwerking hebben om den insolvent habihtatie. 

te ontslaan van alle schulden door hem verschuldigd ten tijde 
toen zljn boedel werd overgegeven of toegewezen om te 
worden gesekwestreerd, en van alle vorderingen of eischen 
bewezen of hierdoor bewijsbaar gemaakt of op eenige wijze 
vorderbaar tegen zijnen boedel; doch geen zoodanig certificaat 
en vergunning daarvan zal de uitwerking hebben om eenigen 
persoon, die deelhebber was met zoodanigen insolvent ten 
tijde zijner insolventie, of die toen gezamenlijk verbonden was, 
of die eenig gezamenlijk contract met zoodanigen insolvent 
had aangegaan, of die borg voor hem was, te ontheffen ot 
te ontslaan. 

128.-In ieder geval waarin eenig restant van den insol- Overschot van 
venten boedel zal overblijven, na de betaling van alle vor- boedel. 

deringen tegen denzelven, zal hetzelve moeten worden betaald 
aan den insolvent of zijnen wettigen vertegenwoordiger, aan 
wien 1nede zal moeten worden teruggegeven het eigendom van 
·en in alle schulden en baten behoorende aan -den gezegden 
hoedel, welke na de voldoening als voormeld znllen over blijven 
of nitstaande zijn. 

P-
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Gevol~en van 129.-Ieder curator, insol.vent wordende, en iets verschul-
curators msolven- a· d .. d d b d 1 h.. t 
tie met betrekking 1g ZlJn e aan en oe e waarvan lJ cur a or was, ten 
tot. zijne rehabili- aanzien van eenige som gelds, door hem onbehoorlijk terug
tatie. gehouden of gebruikt, indien hij zijn certificaat en vergunning 

daarvan zal bekomen, zal daardoor niet ontslagen zijn, wat 
zijne toekomende goederen betreft, ten aanzien van de gemelde 
schuld. En zoodanige insolvent zal voor altoos onbekwaam 
zijn om weder tot curator te worden verkozen onder de voor
zieningen van dit hoofdstuk. 

Rehabilitatiekan 130.-Ieder insolvent tegen wien, nadat hem zijn certifi-
als defensie tegen t · t t · t• 1 d · b ht actievoorvroegere caa lS oeges aan, een1ge ac 1e za wor en 1nge rae voor 
schul?-en worden eenige schuld, eisch of vordering, door hem verschuldigd ten 
gepleit. . ·a d . . b d 1 d f t tlj e at ZlJn oe e wer overgegeven o oegewezen om te 

worden gesekwestreerd, bewezen of hierdoor bewijs baar ge
maakt tegen zijnen boedel, zal in het algemeen mogen pleiten 
dat de oorzaak van actie is ontstaan voor dat h1j zijnen boedel 
overgaf of dezelve als voormeld werd gesekwestreerd, en zal 
deze wet en de speciale zaak als getuigenis mogen ingeven; 
zullende het certificaat en vergunning daarvan aan zoodanigen 
insolvent voldoende bewijs zijn van de insolventie, overgaaf 
of toewijzing, en andere handelingen v66r het bekomen van 
het gemelde certificaat en vergunning daarvan; en indien 
eenig zoodanig insolvent in executie zal worden genomen of 
in gijseling gesteld, voor zoodanige schuld, eisch of vordering, 
waar vonnis is bekomen voor het toestaan van zijn certificaat, 
zal het iederen rechter van het gerechtshof waarin vonnis 
is verkregen geworden, of iederen rechter van het Hoog Ge
recht.shof vrijstaan, nadat zoodanige insolvent zijn certificaat 
en vergun11ing daarvan produceert, den cipier of officier die 
gemelden insolvent in bewaring zal hebben uit krachte van 
de gemelde executie, te gelasten om hem te ontslaan in zoo
verre als zoodanigen boedel aangaat, zonder van den ver
weerder eenige kosten te eischen, en de gemelde cipier of 
officier zal zijn en wordt bij deze voor zulks te doen schadeloos 
gesteld. En de bepalingen van dit artikel betrekkelijk de wijze 
waarop men het toestaan van het certificaat zal mogen be
weren zal mutatis mutandis toegepast worden op de wijze 
waaropmen de rehabilitatie door het hof verleend mag beweren. 

Gevangenzetting 131.-Het zal ten eenigen tijd nadat het plan van distri-
van insolvent. butie van eenigen insolventen boedel is bekrachtigd op de 

w~jze hiervoren vermeld, of nadat de verdeeling van den ge
melden boedel is gelast te worden gemaakt onder de voor
zieningen van het 25ste artikel dezer wet, en voor dat de 
insolvent zijn certificaat en vergunning daarvan zal hebben 
verkregen, aan de curatoren of eenigen crediteur van den ge
melden boedel vrijstaan om aan het gemelde Hoog Gerechtshof, 
of eenig rondgaand gerechtshof, te verzoeken, bij motie, om 
eene order van het gemelde gerechtshof tot civiele gijzeling 
van den gemelden insolvent; mits de gemelde insolvent eerst 
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behoorlijk zal zijn gedagvaard o1n te compareeren voor ge
melde gerechtshof, op den dag wanneer de gemelde motie 
zal worden gedaan, om redenen te geven waarom geen decreet 
van civiele gijzeling tegen hem zou worden uitgevaardigd, 
-en daarop, en op bewijs ten genoegen van 't gemelde gerechtshof, 
dat de gemelde boedel niet toereikend is tot betaling der 
schulden tegen den gemelden boedel bewezen of bewijsbaar 
als voormeld, zal 't aan 't gerechtshof, aan hetwelk zoodanig 

1 a.anzoek is gedaan, vrijstaan om hetzelve volkomon of onder 
be ding te ver leenen, of hetzel ve te weigeren, als a an het ge· 
melde gerechtshof zal billijk schijnen ; mits, dat wanneer het 
verzoek tot civiele gijzeling door een of meer crediteuren is 
gedaan, en het gemelde gerechtshof hetzelve zal opschorten 
onder de voorwaarde dat de insolvent eenige som gelds betale, 
.zoodanige betaling zal moeten geschieden aan de curatoren 
of aan den meester van de insolvente boedelkamer, naar het 
geval moge zijn, ten voordeele van den crediteur of credi
teuren het verzoek doende, en van zoodanige andere credi
teuren als voor de distributie zullen eischen tot een deel daar
van te worden toegelaten. 

132.-0p iederen tijd na het plan voor de distributie van Applicatie van 
· · l · b d 1 1 " b · d d .. insolvent om uit -een1gen 1nso venten oe e za zun evestlg , op e wuze gevangenis ontsla-

boven omschreven, of· na de distributie van den boedel zal gen te worden. 

zijn gelast te worden gedaan onder de voorzieningen van 
artikel 25 dezer wet, en voor de insolvent zijn certificaat en toe-
stemming daarvan zal verkregen hebben en vergunning daar-
van, zal het aan zoodanigen insolvent geoorloofd zijn, zich 
bij motie te vervoegen bij het Hoog of · eenig rondgaand 
gerechtshof om eene order van zoodanig gerechtshof, ver-
klarende zoodanigen insolvent niet onderhevig aan het proces 
van civiele gijzeling voor of ten aanzien van eenige schuld 
of vordering bewezen of bewijsbaar of welke op eenige wijze 
kan worden gevorderd tegen den insolventen boedel; mits, 
dat ten minste zes weken kennisgeving van den dag waarop 
zoodanige motie zal moeten worden gedaan bij kennisgeving 
in de Gouvernements - Courant zal moeten worden gegeven. 
En bij het doen van zoodanige motie zal eenige crediteur van 
den insolventen boedel die niet ten volle betaald is kunnen 
worden gehoord tegen het maken van zoodanig decreet, en 
zoodanig hof zal, acht gevende op de conformiteit van den 
insolvent met de voorzieningen dezer wet, en op deszelfs 
gedrag zoowel voor als na sekwestratie van zijnen boedel, en 
op zijne bekwaamheid om, van tijd tot tijd of anderszins, 
eenige som of sommen gelds af te betalen ten voordeele van 
zoodanige crediteuren, en in het algemeen op de billijkheid 
van de zaak, moeten oordeelen, over de billijkheid van het 
maken van eenige o bjectie tegen eenig zoodanig decreet, en 
den insolvent daartoe moeten gerechtigd vinden en hetzelve 
uitmaken, of het maken daarvan weigeren of uitstellen, of 
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zoodanige voorwaarden daaraan hechten als de omstandig
heden zullen billlik maken. En ieder zoodanig decreet, ver
klarende eenigen insolvent niet onderhevig aan eenig decreet 
van civiele gijzeling ten~aanzien der zaken vermeld, zal dezelfde 
uitwerking hebben om zijnen persoon tegen zoodanig proces 
te beschennen als zijn certificaat en vergunning daarvan zou 
he b ben gehad. Maar geen zoodanig decreet zal eenige kracht 
hoegenaamd hebben, of over de baten van zoodanigen insol
venten boedel, of op het recht of vermogen van eenigen zoo
danigen crediteur, op de wijze en vorm hieronder omschreven, 
op het toekomstig aangewonnen eigendom van den insolvent 
(zoo lang als hij zonder zijn certificaat en de vergunning 
daarvan blijven zal) ten einde betaling van zijn schuld te 
erlangen; mits, dat indien reden worde aangetoond ten ge
noegen van zoodanig hof betoonende dat eenig zoodanig decreet 
als voormeld frauduleus of onbehoorlijk was verkregen, het 
aan zoodanig hof zal vrijstaan hetzelve te herroepen, en daarop 
zal over den stand van den insolvent worden geoordeeld even 
als of hetzelve nimmer was gemaakt. 

In solvent kan 133.-Van en na het maken van het decreet voormeld 
eigendom verkrij- bevestirrende de rekening en het plan van distributie van gen. LJ 

den insolventen boede1 vermeld, zal de insolvent, ofschoon 
hij zijne rehabilitatie niet zal verkregen hebben, bevoegd 
zijn voor zijn eigen ge bruik en als zijn eigendom te ver
krijgen en te bezitten, aile zoodanige goederen, roerend 
of onroerend, personeel of reeel, als hij zal mogen koopen of 
aanwinnen, of die op hem zullen vervallen, aankomen of ge
laten worden, op iedere wijze hoeookgenaamd, anders dan 
uit kracht van eenig recht of reversie gevestigd in den in
solvent op den datum van de order tot sekwestratie van zijnen 
boedel, even als of de boedel van zoodanigen insolvent nooit 
onder sekwestratie ware geplaatst geworden . 

. Executie tegen 134.-In ieder geval waarin eenig insolvent de vergunning 
xnsolvent voor te- .. 'fi · 1 h bb b k I b kort in boedel. van Z{-Jn cert1 caat 111et za e en e ~omen a s oven om-

schreven, zal het geoorloofd zijn aan den curator of curatoren 
van den insolventen boedel, indien er zoodanigen zijn, of aan 
den meester van de insolvente boedelkamer, of aan eenigen 
crediteur in den insolventen boedel aan wien het zal blijken, 
uit zoodanige rekening en plan a,ls voormeld of eenige schets 
van verdeeling als voormeld, da t eenig deel van zijne vor
dering nog verschuldigd blijft, zich te wenden aan het Hoog 
Gerechtshof, of aan eenig rondgaand gerechtshof, bij motie 

, waarvan kennis zal moeten worden gegeven aan den gezegden 
insolvent, 01n verlof voor het nitvaardigen van executie tegen 
zoodanigen insolvent, voqr eene som niet te boven gaande het 
geheele tekortkomende dat in den insolventen boedel zal be
staan op den tijd van het do en van zoodanig aanzoek; en 
het gezegde gerechtshof, overtnigd zijnde bij beeedigde ver
klaring of anderszins dat een zeker deficit dus bestaat, en dat 
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er redelijke gronden zljn te vermoeden dat er baten zijn be
hoorende aan den insolvent voldoende om dezelven geheel 
of gedeeltelijk te voldoen, zal een bevelschrift tot executie 
moe ten do en uitvaardigen; en zoodanig bevelschrift van executie 
zal moeten worden geexploiteerd op gelijke wijze als bevel
schriften van executie worden uitgevaardigd op vonnissen van 
gezegd hof, en iedere inbeslagneming daarop, en ieder geval 
daartoe behoorende, zoo wel ten aanzien van het recht van 
andere bevelschriften van executie gesteld in han0P.n "7a:c qen 
baljuw of anderen officier der wet, om te deelen tn de op
brengsten gemaakt en geh.even als anderszins, zullen worden 
beoordeeld op hetzelfde princi pe als alle andere gewone bevel
schriften van executie; en alle op brengsten van eenige executie 
geheven onder dit artikel zullen moeten worden betaald door 
den voormelden baljuw of anderen behoorlijken officier van het 
gerecht, aan den curator of de curatoren van den insolventeu 
boedel, indien er eenigen zijn, of indien er geene zijn, dan 
aan den meester der insolvente boedelkamer; en ieclere zoo
danige betaling door den baljuw of anderen officier van het 
gerecht, zal in rechten worden beschouwd te zijn de distri
butie van de op brengst van het bevelschrift van executie, en 
het bedrag van iedere zoodanige op brengst, dus betaald a an 
zoodanigen curator of curatoren of aan den gezegden meester, 
na aftrek daarvan yan de kosten naar behooren gemaakt 
door den persoon die dezelve gerealiseerd heeft, zal moeten 
worden verdeeld onder al zoodanige crediteuren van den in
solventen boedel dievoor de verdeeling daarvanaanspraak zullen 
maken om er deel in te nmnen; mits, dat de gezegde curator 
of curatoren, of de gezegde · 1neester, naar het geval moge 
zijn, zoodanige op brengst zal moeten verdeelen, pro 1'ata, en 
naar evenredigheid onder de crediteuren aldus vorderende, 
behalye dat wanneer de voormelde opbrengsten · zullen ont
staan zijn nit eene executie ter instantie van een concur
renten crediteur, zoodanig crediteur uitkeering zal ge
nieten van vijf shillings in hat pond 1neer dan eenig 
ancler crediteur van gelijken rang; en indien, omclat er pre
ferente crediteuren in zoodanigen boedel zijn, of om eenige 
andere reden, de gezegde belooning ongenoegzaam zal worden 
geoordeeld, zal aan den meester der insolvente boedelkamer 
geoorloofd zijn zoodanigen concurrenten crediteur in de plaats 
daarvan zoodanige redelijke commissie toe te leggen als hij 
gepast zal oordeelen, onder hevig actn de revisie van het Hoog 
Gerechtshof; 1nits ook, dat geene verdeeling van zoodanige 
op brengst als bovengemeld zal 1nogen worden gemaakt door 
eenigen curator of curatoren of door den gezegden meester, 
dan na een-en-twintig dagen voorafgaande kennisgeving in 
de Gouvernements-Courant.* · 

* Over de executie wordt gehancleld in de wet betrekkelijk de Hoogere Ge
rechtshoven (Hoofdstuk II) AfdeeUng X der Schedule. 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



654 INSOL VENTIE. [ HOOFD. CIV. 

Verdere opga.a.t 135.-Het zal vrijstaan aan den Hoofdrechter van dezen 
door on.gerehabih- Staat of aan eenigen anderen der rechters -van he.t Hooo-. teerde Insolvent. ' 5 

Gerechtshof om, wanneer hij zulks rechtmatig zal oordeelen, 
de overgaaf aan te nemen van den boedel van eenigen in
solvent, die zijn certificaat en de vergunning daarvan niet 
zal verkregen 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 gesekwestreerd ter in
stantie van zijne crediteuren, zoowel diegene wier schulden 
nog ongelikwideerd blijven (indien er meer sekwestratien zijn 
geweest dan een) als diegene wier schulden zijn aangegaan 
sedert het maken voor den laatsten tijd van zoodanig decreet 
als voormeld, even zoo alsof de boedel van zoodanigen insolvent 
nooit onder sekwestratie ware gesteld. 

Gedwo~gen se- · 136.-Behalve de onderscheidene zaken en dingen hier-
kwestratie . ~egen boven verklaard daden van insolventie te ziin welke allen 
on~erehab1hteer- u ' 
de msolvent. bij deze worden verklaard toepasselijk te zijn op de zaak van 

iederen zoodanigen insolvent die in het laatste artikel ver
meld is, gelijkelijk met iederen anderen persoon, zullen het 
toelaten van beslag te leggen op, onder en uit kracht van 
eenig bevelschrift van executie, uitgevaardigd onder en uit 
kracht van artikel 134 dezer '\vet, en het zich onderwerpen 
van zoodanigen insolvent aan 't tegen hem uitvaardigen van 
een p:roces van civiele gijzeling, onder en uit kracht van 
artikel 131 dezer wet, respectievelijk, worden geoordeeld te 
zijn respectievelijke daden van insolventie, en zul.len aan 
iederen crediteur wiens schuld van het bevoegde bedrag is, 
en is aangegaan na het n1aken van het laatste decreet con
:fin11eerende zoodanige rekening en plan van distributie, het 
recht geven om applicatie te maken op de wijze als boven 
in deze wet vermeld is, 01n den boedel van zoodanigen in
solvent ten voordeele van zijne crediteuren te doen sekwe
streeren. :Maar geene order voor sekwestratie uitgevaardigd 
ten aanzien van den boedel van eenigen zoodanigen insol
vent, zal ontslaan of aandoen eenig proces van civiele. gijze
ling dat zal zijn uitgevaardigd onder en uit kracht van de 
131ste sectie dezer wet, tenzij de Hoofdrechter of andere 
rec:hter die de order uit1naakt, zoo als hij bij deze geautori
seerd wordt te doen, anders zal gelasten. 

Rangschikking 137 .-Zoo dikwijls als de boedel van eenigen insolvent 
onder ni.euwe se-als voorn1eld ongecerti:ficeerd bliivende op nieuw zal worden kwestratievancre- . u . 
diteuren van vori- gesekwestreerd als Insolvent, zullen de cred1teuren onder eene 
ge sekwestratie. k t t' h ld k b · · vroegere se ~wes ra 1e sc u en ~unnen ewlJzen en gerang-

schikt worden op den insolventen boedel, voor elk saldo dat 
hun dan respectievelijk nog zal verschuldigd zijn volgens den 
aard van hunne respectieve schulden, hetzij preferent of con
current, even zoo als of de laatste order tot sekwestratie de 
eenige was die uitgevaardigd was. 
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138.-In het beslissen van alle kwestien betreffende on- Preferhenbt~1e.st dodor 

l '"k f · d . . l l ongere a 1 1 eer e behoor lJ e pre erent1en, gegeven oor een1gen 1nso vent, a s insolvent. 

boven ongecertificeerd blijvende, en de procedures daarop, en 
de gevolgen daarvan, zullen de crediteuren, onder iedere vroe-
gere sekwestra tie en die gene die zulks eerst geworden zijn na 
het maken van het laatste decreet bevestigende de rekening 
en het plan van distributie , worden beschouwd als een 
lichaam, en zonder onderscheid of distinctie, behalve alleen 
in bijzondere gevallen waar de omstandigheden van de "'o,u n 

klasse van crediteureu of van de andere, als zaken van. ! ~ 
tuigenis, invloed hebben op de aanwending van principes hier-
boven ten aanzien van zoodanige kwestien als voonneld be-
schreven en ver klaard. 

139.-De 1neester van de insolvente boedelkamer zal Pnblicatie de r 

iedere drie maanden in de Gouvernements-Courant tot alge- ~:bm~:~:1a~1i~~~t 
meen naricht moeten doen publiceeren twee alphabetische venten. 

lijsten, de eerste toonende den naa1n en woonplaats van iede-
ren ongecertificeerden insolvent in wiens boedel de rekening 
en het plan van. distributie bovengemeld niet zal zijn be-
vestigd, benevens den datum van de order tot sekwestratie 
van den boedel van zoodanigen i'nsolvent, en de tweede too-
nende den naa1n en de woonplaats van iederen ongecertifi-
ceerden insolvent in wiens boedel zoodanige rekening en 
plan als voormeld zal zijn geconfinneerd geworden, benevens 
den datum van het confirmeeren van dezelve. En de kosten 
van het publiceeren van zoodanige lijsten in de Gouverne-
ments-Courant, zoowel als het insereeren van alle zoodanige 
kennisgevingen als boven bepaald is dat door den meester 
der insolvente boedelkamer in de gezegde Gouvernements-
Courant moeten worden gedaan, zullen door het gouverne-
ment worden goedgemaakt. . 

140.-De n1eester van de insolvente boedelkamer zal in Bte
1
waring van 

. no n en aangaan-
de notulen moeten aanteekenen en bewaren alle handehngen de insolventie. 

betrekkelijk eenige insolventie onder en uit kracht van dit 
hoofdstuk; en de insolvent of eenig crediteur die bewezen 
heeft zal op alle redelijke tijden inspectie van dezelve mogen 
hebben, en worden toegelaten om uittreksels of afschriften 
daarvan te nmnen ; en uittreksels van zoodanige handelingen, 
geteekend door den gemelden m.eester, zullen als getuigenis 
in alle hoven van justitie binnen dezen Staat 1noeten wor4en 
aangenomen. 

141.-W anneer men a an het Hoog Gerechtshof zal do en Beno~ming . v a. n 

blijken dat de meester van de gemelde boedelkamer of land- ;f~t~~!~~::st~~ 
drost, naar het geval moge zijn, door ziekte of eenige on- of landdrost 

vermijdelijke reden verhinderd wordt in het houden van 
eenige bijeenkomst, welke onder de voorzieningen van dit 
hoofdstuk is gelast om te worden gehouden, zal het aan het 
gemelde gerechtshof vrijstaan om eenen com1nissaris te benoe-
lnen tot het speciaal einde om zoodanige bijeenkon1st te hon-
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den, die, tot het oogmerk van zoodanige bijeenkomst, dezelfde 
macht en autoriteit zal hebben, als door de bepalingen van 
dit hoofdstuk aan den gemelden meester of landdrost in ge
lijke gevallen zijn verleend, en bij gebreke van zoodanige 
aanstelling wordt de eerste klerk van iederen landdrost bij 
deze geautoriseerd, voor de einden van zoodanige bijeenkomst, 
het gezag en de autoriteit van zoodanigen landdrost uitte
oefenen. 

wat door den 142.-Tot de aanhooring en beslissing van alle kwestien, 
~acgh!,~~a%~.daan zaken en dingen, waaromtrent jurisdictie is gegeven aan het 

Hoog Gerechtshof uit kracht der artikels van dit hoofdstuk 
hieronder opgenoemd, dat is te zeggen, de artikels 22, 25, 
31, 40, 45, 62, 63, 64, 65, 98, 113, 116, 117 tot en met 123, 
en 131, 132, 136 en 141, uitgezonderd aangaande zoodanig 
deel van het 40ste artikel, dat betrekking heeft tot herroe
ping der bevestiging en vernietiging der verkiezing van 
eenigen curator of curatoren op grond aat zoodanige ver
kiezing fraudulens of onbehoorlijk gedaan was, zar het ge
lnelde gerechtshof 1noeten en mogen worden gehouden in 
Bloemfontein, voor een of meer der rechters van hetzelve, 
op zoodanige tijden, als het gemelde Hoog Gerechtshof door 
eenig reglement of order in hof zal bepalen. 

Regulatien door 143.-Het zal aan gemeld Hoog Gerechtshof vrijstaan om, 
Hoog Gerechtshot van tiid tot tiid als het dienstig zal oordeelen zoodanige te worden gemaakt '-' '-' ' 

reglmnenten, orders en bepalingen, tot het in werking bren-
gen dezer bepalingen alsmede aangaande den vorm en de 
wljze van procedeeren onder dezelve, te maken als aan ge
melde gerechtshof raadzaam zal voorkomen. 

Duplicaten van 144.-Iedere curator die krachtens artikel 108 en artikel 
:!!~i~~~ bij den 114 dezer wet respectievelijk verplicht is om bij den meester 

van de insolvente boedelkamer een rekening en plan van dis
tributie van de baten van eenigen insolventen boedel in te 
leveren, zal te gelijker tijd bij den 1neester ·een duplicaat of 
anders eene kopie van elke zoodanige rekening of rekeningen 
en plan van distributie, zoo als het geval mocht z~jn, inle
veren, en ieder zoodanig curator die verzuimen of nalaten 
zal zoodanig duplicaat of kopie als voormeld in te leveren zal 
beschouwd en genomen worden in denzelfden toestand en 
positie te zijn als of geene rekening hoegenaamd immer in
gelevercl of aange bod en was geweest. 

Hoe meester moet 145. D d · 1 b d lk l handelen betrek- .- e meester van e 1nso vente oe e amer za , 
kelijk duplicaten. wanneer eenige zoodanige rekening als in het voorgaande 

artikel vermeld op zijn kantoor goeclgekenrd en geregistreerd 
is geworden, op iedere duplicaat of kopie den datum waarop 
zoodanige rekening geregistreerd werd endosseeren en den 
datum waarop zoodanige rekening door order van het Hoog 
Gerechtshof bekrachtigd was, en zal iedere kopie als voor= 
meld bij hem ingeleverd doen nazien, en met zijne naamteeke
ning bevestigen. 
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146.-De voormelde meester zal zoo spoedig mogeliik IJ.VI~ester moet 
' . u du.Phcaten naar 

na het verloop van elke maand, de duplicaten of kop1en, be- Landdrost opzen-

vestigd als voormeld, van alle rekeningen bij zijn kantoor en. 

ingeleverd en door hem geregistreerd, naar de landdrosten 
der respectieve districten waarin de boedels dien zoodanige 
rekeningen aan toebehooren gelegen zijn, opzenden. 

147.-Iedere landdrost die zoodanige duplicaten of ko- Hoe Landdrost moet handelen be-
pien van documenten zooals voormeld ontvangt, zal dezelven trekkelijk dupli· 

doen bewaren en registreeren; en het zal eenigen persoon caat. 

vrijstaan op eenigen dag, uitgenomen Zon- en feestdagen, 
zoodanige duplicaten en kopien te inspecteeren, en afschriften 
er van te maken. 

148.-Wanneer eenig zoodanig duplicaat van een origi- KopHilnandupli-

1 d l 'f d' .£.' eaat door Land-nee ocument vo gens de voorschn ten van 1t hooidstuk, clrost of:Meester ge· 
bii het kantoor van den landdrost zal ziin ingeleverd zal ee~·tific;eerd als ge· 

u . u ' tmgen1s aangeno• 
Bene kop1e of uittreksel daarvan door den landdrost, in men. 

wiens bewaring zoodanig document is, als eene kopie of 
'uittreksel daarvan, onderteekend en gecertificeerd worden, 
en iedere zoodanige kopie, bevestigd door den landdrost of 
den meester van de insolvente boedelkamer, zooals het ge-
val mocht zijn, die volgens de voorschriften van dit hoofd-
stuk bij het kantoor van eenigen landdrost ingeleverd is ge-
worden, zal als getuigenis aanneembaar zijn in eenig ge-
rechtshof, of voor eenigen persoon die krachtens wet of 
toestemming der partijen de macht heeft om getuigenis te 
verhooren, aan te nemen, of te overwegen. 

HOOFDSTUK CV. 

OVER DE LASTGEVING; VORM EN GEVOLG. 
1.-Geene procuratien of andere acten van dien aard Pro(mraties niet 

d . · c1 S d · ' • d ter z\jcle te zetten 1e 1n ezen taat wer en gepasseerd voor en eersten dag wanneer voor 1 

van J uni 1856, zullen worden ter zijde gezet, voor nul en :el~~f e~~5~16~6a~~; 
geener waarde verklaard, of op eenige wijze in kwestie ge- verei.s.:>hten aantal 

kk · · h h f b' d S · kgetuiO'en getce-. tro en 1n een1g gerec ts o 1nnen ezen taat, u1t oorzaa ~ kend."' 

of om redenen, dat dezelve niet door zeven of eenig ander 
getal van competente getuigen is onderteekend; niettegen-
staande zulks door eenige wet of ge bruik alhier bestaande 
mocht worden vereischt. Maar elk gerechtshof als voormelcl 
zal 1noeten voldaan zijn, wanneer volgens de gewone regelen 
van bewijzen mocht blijken, dat elk zoodanig geschrift als 
voonneld, de acte is van den persoon door wien het beweerd 
wordt te zijn gepasseerd, evenzoo alsof er bij de wet geene 
bijzondere voorziening was gemaakt hoedanig zulke geschriften 
door getuigen moeten bekrachtigd zijn. . 

2.-Geen procuratie waartoe voorheen zeven getuigen 'rwee get!t!gen bij 
· h d l · k h f d " .. Ill' o c u r a t 1 en op vere1sc t wer en, za ·van een1ge rae t o waar e ZlJn tenzu ieder bla•lt e teeke-

dezelve zal zijn gepasseerd op de wijze hieronder vermelcl, nen. 

dat is te zeggen, 'dezelve zal aan den voet van dezelve 
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worden onderteekend door den persoon die dezelve verleent, 
of door eenen anderen persoon in zijne tegenwoordigheid, 
en op zijne last ; en zulks zal geschieden ten overstaan van 
twee of meer competente getuigen, die de procuratie voor
meld zullen bekrachtigen door hunne naamteekeningen, in 
tegenwoordigheid van de personen die de gezegde acte hebben 
· gepasseerd ; en waar het geschrift voormeld meer dan Mm 
blad zal bevatten, zal de persoon die het passeert, zoowel 
als de getuigen, hunne namen op ten minste eene zijde van 
elk blad van gezegd geschrift onderteekenen. * 

Geen inbreuk op 3 N' · d b d 'k 1 d' l fd notarieele procu- .- 1ets 1n e ovengaan e art1 e en van 1t 100 -

ratien. stuk vervat, zal beschouwd worden inbreuk te maken op de 
wet betrekkelijk procuratien die voor eenigen notaris en ge
tuigen zullen zijn of worden gepasseerd en gemaakt. 

Gebl:uik van vro- 4 -Personen aan wien biizondere of algemeene lastO'e-
curatres ten ergen . · . Ll b 
nutte verboden. v1ngen zJjn verleend zullen geen recht hebben daarvan ten 

eigene behoeve gebruik te maken, hetzij dir~ct of indirect, 
met uitzondering van zoodanige belooning als daarin of val
gens tarief bedongen mocht zijn; en indien zulks mocht 
geschieden, zal al hetgeen zij daaromtrent verrichten nul En 
van geener waarde zijn. 

HOOFDSTUK CVI. 

OVER HET PASSEEREN VAN NOTARIEELE ACTEN 
TEN OVERSTAAN VAN LANDDROSTEN. 

dr~f~~~1e:1~ r~1~~~: 1.-De landdrosten van de differente districten in dezen 
rissen k u nne n Staat zijn gerechtigd en zij worden bij dezen geautoriseerd 
<tgeeren. om, in· elk geval alwaar geen notaris bi~nen eenen redelijken 

afstand kan worden bekomen, eenige acte of instrument te 
doen passeeren die anderszins voor zoodanigen notaris zou 
n1ogen of moeten worden gepasseerd ; en alle zoodanige acten 
onder gezegde omstandigheid voor zulken landdrost gepas
seerd en door hmn onderteekend, en gecertificeerd zijnde dat 
er geene notaris binnen een redelijken afstand te bekomen 
was, zal gelijke kracht en effect genieten alsof dezelve voor 
eenen notaris waren gepasseerd en onderteekend. 

HOOFDSTUK CVII. 

OVER VERKOOPINGEN BIJ PUBLIEKE VEILINGEN.** 
Venriuafsla<>'er 1 E . d a· b . .. h d "b . h 'd licentie nit te ~e- .- en 1e er 1e egeeng ZlJn moe t e ez1g 81 van 

men. venduafslager te drijven, zal gehouden zijn daarvoor eene 
licentie uit te nemen bij den landdrost van eenig district in 

* Omtrent de vormen van proeuraties benoodigd op het registratie-kantoor 
en de registratie van algemeene procuraties zie Hoofdstnk LVII, Afdee-ling vnr. 

*"' Betreffende de procedures te worden opgevolgcl bij publieke alsmecle: bij 
private veiling-en van vastgoed zie Afdeeling v van Hoofclstuk LXVII (De wet be
treffende het Heerenrecht.) 
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dezen Staat, welke licentie tot en n1et den laatsten dag van 
het jaar van kracht zal zijn, en uitgemaakt volgens den vonn 
geannexeerd en gemer kt A.* 

·2.-Geene licentie, als bu het voorgaande artikel ver- Borgst~lling door-

ld l l d d 
.. d a· venduafslager. 

me za ver een mogen wor en, tenzu e persoon, 1e om 
zoodanige licentie aanzoek doen zal, vooraf voor eenen land-
drost eene bor.gacte zal hebben gepasseerd voor zichzelven 
in de som van een duizend pond en twee goede borgen, 
inwoners van dezen Staat zijnde, en bezitters van vaste 
eigendommen, tot een bedrag van zulke borgacte, zijnde elk 
voor de son1 van vijf honderd pond, en zulke borgacte zal 
zijn zoo veel doenlijk volgens den vonn geannexeerd en 
gemerkt B. 

3.-De venduafslager zal verplicht zijn aan den land- Bedrag van vendu

drost van het district, alwaar eenige publieke verkooping procenten. 

door hem zal gehouden zijn, te betalen op het bedrag van 
elke verkooping van vaste eigendon1men eene belasting van 
twee ten honderd, en op alle losse goederen vier ten honderd. 

4.-De betalingen als bij de laatst voorgaande afdeeling Betalingdaarvan. 

bepaald zullen moeten geschieden binnen veertien dagen na 
het einde van elk kwartaal, dat is voor den zestienden dag 
van Januari, April, Juli en October, en zulks wel met nit-
levering van behoorlijke rekeningen in duplo opgemaakt en 
gecertificeerd, en ver klaard volgens zoodanigen vonn als 
reeds in gebruik mocht zijn, of hierna door den auditeur-
generaal zal worden voorgeschreven. Ook zal de afslager 
verplicht zjjn de vendurollen van alle gedurende zulk kwar-
taal door hem als voormeld gehoudene verkoopingen aan den 
landdrost te vertoonen om met de rekening te worden ver-
geleken. Indien een venduafslager geene verkoopingen ge-
durende een afgeloopen kwartaal gehouden heeft, zal hij 
verplicht zijn daarvan op dezelfde wijze en binnen denzelfden 
tijd voor den landdrost eene verklaring af te leggen. Bij 
overtreding van eenige bepaling van dit artikel, zullen de 
venduafslagers vervallen in eene boete van minstens vijf pond 
sterling, en hoogstens vijf-en-twintig pond sterling. 

5 -De verklaring op de rekenino- gemaakt door den Verklaring van 
.L' • h ·a . . oh 'd l b .. h l venduafslager be-a.tslager voor derzelver waar e1 en Jl.Ust e1 , as lJ et aatst schouwd als of 

voorgaande artikel bepaald, voor eenen landdrost of vrede- '"e1ledigd. 

rechter gedaan zijnde, zal worden beschouwd van gelijke 
kracht te zijn met eenen eed, en wanneer het zal worden 
bevonden, dat dezelve valsch en blijkbaar gedaan is met het 
doel om de publieke kas van de rechtmatige lasten, als bij 
artikel 3 bepaald, te berooven of daarin te kort te doen, zal 
de overtreder onderhevig zijn aan dezelfde straffe op de 
misdaad van meineed bepaald. 

* Zio tevens Artikel 2 van Hoofdstuk LXIV (over de licenties) en, voor het 
beclrag der licentie, cle Schedule gevoegd bij clat hoofdstuk. 
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Bijzondere licentie 6.-Geen venduafslager zal gerechtigd zjjn eenigen Wljn, 
vereischt voor o·edistilleerde of gefermenteerde dranken te verkoopen, waar-drankverkoop. b 

voor bij de wet drank-licentien vereischt worden, en zulks 
doende zal hij schuldig zijn aan het verkoopen van zulke 
dranken zonder licentie, en onderworpen aan de boeten bij 
de wet daarop bepaald. 

Vervol~ing voor 7.-De staatsprocureur of eenig ander ambtenaar door 
d.!:rtb~d:~f-~~1~·~ hmn daartoe gekwalificeerd, zal gerechtigd zijn voor eenige 
aangever. overtreding tegen de bepalingen van dit hoofdstuk of tegen 

de voorwaarden van de borgacte bij artikel 2 vereischt, in 
rechten aan te klagen en te vervolgen. 

Geene licentie 8.-Geen marktmeester zal gehouden zijn eene afslagers-
te~~~~ei~~~~ees-licentie nit te nemen, borgen te stellen of eenige lasten aan 

de publieke kas op te brengen, zoo als bij dit hoofdstuk 
vereischt, op eenige verkooping, door hem gehouden van de 
gewone producten, die onder eenige marktregnlatien geoor
loofd zullen zijn op de markt te worden verkocht.* 

Geene licentie 9.-Niets in dit hoofdstuk zal worden verstaan den Staats-voor verkoop voor . . . 
~ou vernements- president of eenlgen landdrost te beletten eeingen persoon 
:i~~~t,ommen ver- te benoemen en te bezigen tot verkooping bij publieke veiling 

van eenig gouvernements eigendom, hetzij roerend of on
roerend, zonder daarvoor eene afslagers-licentie uit te nemen, 
borgen .te stellen of de belasting, bij artikel 3 bepaald, op 
te brengen of te verantwoorden. 

Zeke~everkoopin- 10.-Alle bona-fide bazaar verkoopingen of verkoor)ingen gen n1et onderhe-
vig aan licenties van gecollecteerd vee of andere losse goederen ten voor-
~:n. vendu-procen- eleele van kerk, school en zending of andere publieke doel-

Vorm vanlicen tie. 

einden, mogen gehouden worden door de voorstanders der 
beoogcle zaak of door venduafslagers, na1nens hen, zonder 
de gewone venclu-licentie en vrij van de verplichting om 
vendn-procenten op te brengen aan het gouvernement. 

SCHEDULE. 
VORM A. 

Aan A.B., woonachtig te , is hiermede vergund 
de bezigheid van venduafslager te drijven in den Oranje
vr~jstaat van af datum dezes tot . en met den laatsten dag 
vai1 December van dit jaar, aangezien hij de bij de wet 
vereischte borgacte heeft gepasseerd. 

Verleend te , den , door mij, 
N.N., Landdrost. 

VORM B. 
Vorm van borgact.e Op dezen clag van , 18 

compareerde voor mij, N.N., landdrostvan het district 
, in den Oranjevrijstaat, A.B., woonachtig te , 

en C.D. en E.F., wonende te , en verklaren aan 
de publieke kas van den Oranjevrijstaat schuldig te zijn, de 

. * Zie tev~ns schedule gevoegd bij Hoofd. LXIV (over de licenties), aanmer-
lnng aan het e1nde. 
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gemelde A.B. de som van een duizend pond sterling, en de 
gemelde C.D. en E.F. ieder de som van vijf honderd pond 
sterling, tegen hen in rechten te worden verhaald, voor
waardelijk, dat is :-In geval de gemelde A.B. eene licentie 
uitnemen zal om de bezigheid van venduafslager te drijven, 
en hij een eerlijk en nauwkeurig verslag doen zal van aile 
verkoopingen door hem als zoodanig te worden gehouden, 
zoo als bij de wet is bepaald, en promptelijk de vendu-be
lastingen aan de publieke kas van dezen Staat zal betalen, 
en de rekeningen en decla,ratien daartoe vereischt inleveren, 
dan zal deze borgacte of onderneming van geene kracht zijn, 
maar zoo de gem.elde A.B. in dit een en ander als voormeld 
nalatig zijn mocht, dan zal deze onderneming tegen de ge
melde A.B., C.D. en E.F. van voile kracht en waarde zijn, 
en zij gehouden zijn tot de betaling van de sommen als hier
boven vermeld. 

Aldus ver leend te , op datu1n 

( Geteekend) 

" 
" Voor IDlJ: N.N., Landdrost. 

Getuigen: 
Geteekend: G.H. 

" 
I.K. 

HOOFDSTUK CVlli. 

opgemeld. 

A.B. 
C.D. 
E.F. 

OVER DEN DRANKHANDEL. 

1.-Licentien, den verkoop van wijnen en sterke dranken, Licenties door 

b . d S t tt' d d 't 'kt d Landdrost uitge• lnnen ezen taa We 1gen e, mogen WOr en Ul germ oor reikt te worden. 

den landdrost van het district, wanneer zoodanige licentien 
door de commissie als hierna in artikel 3 wordt gemeld zullen 
zijn toegestaan, en het noodige certificaat door de c01nmissie 
aan den landdrost zal zijn geleverd. 

2.-De licentien in het voorgaande artikel vermeld voor Licentien, vorm 

d k d ld d k 11 b .. d daarvan, voor en ver oop van e voorme e ran ~en, zu en 1J e groote ldeine en groote 

of kleine maat, en overeenkomstig de vormen bij deze voor- ~~~~'~1Jnel1~~~~.g 
geschreven, worden verleend. 

Eene licentie tot den verkoop bij de groote maat, zal 
zijn voor eenige kwantiteit. boven twee "gallons';" en bii de 
kleine 1naat voor eenige kwantiteit van twee "gallons" ot 
n1inder, en onder voorwaarde dat de gekochte dranken niet 
op de plaats in de licentie vermeld zullen worden gecon
snmeerd, dan aileen in gevallen van "hotels" of "kantiens ;" 
moetende zulk. verlof in de licentie vermeld worden. 
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Licentie toege- 3.-Geene licentie tot verkoop van drank zal kunnen 
staan te worden d 1 d t ·· d l' t t t d door "Commissie wor en ver een , enzlJ aan en app ICan . oeges aan oor 
tot uitre~king. va~~ eene commissie bestaande uit vijf vrederechters woonachtig 
drankllcentien. . a· . ( lk d . ll . k Zitting,leden, que;>- 1n het 1stnct van we e ne een quorum zu en u1tma en), 
d.~~n~:nsecretans te worden aangesteld door den Staatspresident, welke com-

missie genoemd zal worden : "de commissie tot uitreiking 
van drank-licentien," en die daartoe zitting zal houden ten 
landdrostkantore van ieder district op den tweeden W oens
dag van de maanden Maart, Juni, September en December 
van elk jaar, en welke commissie uit haar 1nidden een voor
zitter kiest. De landdrostkler k van het district zal secretaris 
der commissie zijn. 

Wijze e.n in.houd 4.-Kennisgeving van eenige a pplicatie voor eene licentie 
li~~n~flhcatle om tot verkoop van sterke dranken, zal geschieden door den 

applicant, bij wijze van kennisgeving in de Gouvernements
Courant en schriftellik aanzoek bij den landdrost, welke aan
zoek door den landdrost bekend gemaakt wordt door het 
aanplakken aan de kantoordeuren en andere openbare plaatsen 
binnen het district, in beide gevallen ten minste veertien 
dagen voor de zitting der commissie ; en die kennisgeving 
zal aanduiden den aard der aangevraagde licentie, en het 
erf of het · huis waarvoor die wordt aangevraagd. 

peposi~um.van£3 Bii iedere applicatie om eene licentie voor verkoop van b11 apphcat1e. u . . · d 
· drank zal door den apphcant dne pond sterhng gedeponeer 

worden, welke som, indien de applicatie niet worden toege
staan, of de verleende licentie niet binnen eene maand na 
het begin van den termijn waarvoor dezelve is verleend wordt 
uitgenomen, aan 's lands kas zal worden inbetaald tot 
dekking der kosten aan de zitting der commissie tot uit
reiking van drank-licentien verbonden, doch indien de appli
catie wordt toegestaan en binnen gemelden termijn wordt 
uitgenomen, ingerekend zal worden als gedeelte der licentie
gelden waarvoor de bij de wet vereischte zegels, waarmede 
de licentie belegd moet zijn, zullen worden aangehecht. 

Co~m~ssie moet 5.-De commissie in het vorig artikel vermeld zal ver-apphcatle alsook . .. . . . . 
ObJecties verhoo- phcht ZlJn den .apphcant Of d1ens gemacht1gde te h00ren, en 
ren.-Appel van· · t 11 b' · d · · derzelver beslis-ln overweg1ng e nemen a e o Ject1en oor een1gen 1nwoner 
sing. van het district gemaakt tegen de toekenning van eene licentie 

tot verkoop van sterke dranken aan den applicant; hetzij die 
objectien gegrond zlin op het karacter, wangedrag of de 
ongeschiktheid van den applicant, of de ongeschiktheid van 
het huis of van het erf waatvoor de licentie wordt aange
vraagd, of op de hoeveelheid van licenties in de na bijheid 
reeds verleend. 

De commissie zal alle o bjectien moeten hooren, doch 
tevens gerechtigd zijn getuigen onder eede te hooren die· haar 
of den applicant of objectant wenschelijk voorkomen. Of 
objactie gemaakt wordt of niet tegen het uitreiken eener 
licenti8: zal de commissie de bevoegdheid hebben eene licentie 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



HOOFD. CVIH.] DRANKWET. 663 

te weigeren of dezelve voorwaardelijk toe te staan. De beslis
sing der commissie zal zijn bij meerder heid van stemmen. Van de 
beslissing der commissie zal revisie zijn naar het rondgaand hot 
van het district of een der rechters in kamers, doch in ieder 
geval zullen de kosten uitsluitend door den applicant worden 
voldaan·. 

6.-W anneer eenige licentie door de commissie is ver- ~evolg van onwet
leend geworden in strijd met de bepalingen dezer wet, zal u~~e:~~l.eenen van 
de landdrost gerechtigd zijn zulk licentie voorloopig te 
weigeren en zal de Staatspresident gerechtigd zijn de com-
missie te ontbinden. 

7.-Niemand zal lid der commissie in de voorgaande 'Yi~ lid der .. com
artikelen vermeld kunnen wezen die in het district zelf, ofm1881e kan zun. 
wiens bloedverwanten of aangehuwden in de opgaande of 
11ederdalende linie, en in de zijlinie tot de vierden graad 
ingesloten, iets met het ver koopen van ster ke drank en of 
het maken daarvan, te do en he b ben, of die a pplicanten zijn 
om eene licentie te verkrijgen. 

8.-In geval van afwezigheid, onbevoegdheid of onsten- Bijeenko:r;nst.en 
tenis van een of meer led en der commissie tot uitreiking van le~:n ~~de~~~~t 
dranklicentien zoodat er geen quorum aanwezig is zullen de wet en toelage aan 

. ' ' leden. ovenge leden het ontbrekende aantal leden aanvullen. De 
landdrosten zijn verplicht om, indien applicaties tot uitreiking 
van drank licenties bij hen zijn ingekomen, en minstens acht 
dagen voor de zittingen van de commissie tot uitreiking 
van dranklicentien, de leden schriftelijk op te roepen tot het 
bijwonen daarvan. 

Elk lid der commissie woonachtig op het dorp waar die 
commissie zitting houdt, zal vijf shillings sterling per dag, 
en elk lid woonachtig buiten het dorp, vijftien shillings per 
dag voor reis- en ver blijfkosten genieten. 

9.-Geene licentien tot verkoop van sterke dranken bij Opwelkeplaatsen 
d . f ll l d d .. drank kan ver-e kle1n o groote maat zu en ver een wor en, tenzu op koeht worden. 
gevestigde en erkende steden en dorpen, en onder gouverne
ments-bestuur staande delverijen. 

10.-Geene winkeliers zijn gerechtigd om in dorpen of Winkeliersm?gen 
l 

.. .. b . } . d .. d' f geene drank-hcen-op bestaande de veruen waar ZlJ ez1g :lei drlJVen, Irect 0 tien belw.men en 
· d' l' · b'' d kl · b k moeten ziCh ontln 1rect, eene went1e lJ e e1ne maat te e omen tot ver- houden van:drank· 
koop van ster ke of gefermenteerde drank en. handel. 

Geene winkeliers mogen toelaten dat of in of bij hunne 
winkels, of daar waar zij handels bezigheid do en, worden pre
sent gedaan, gegeven, geleverd of geconsumeerd, noch zullen 
zij zelven aldaar direct of indirect 1nogen present doen, 
geven of leveren eenige sterke of gefermenteerde dranken, 
voor of zonder eenige geldelijke consideratie, zullende zij bij 
overtreding hiervan onderhevig zijn aan de stra:ffen en boeten 
op personen gelegd die overtuigd worden van eenige dranken 
als voormeld verkocht te hebben zonder liuentie. 
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Kennisgevingvan 11.-Van elke licentie, verleend als voormeld, zal door 
licentien.-Slechts d bt d' d 1 1 h bb 't 'kt "ld een licentie voor en am enaar 1e eze ve za e en Ul germ onverwlJ 
ieder persoon toe- daarna in de Gouvernements- Courant worden kennis gegeven 
gestaan. · · ld 1 d d ' welke kenn1sgev1ng verme en za en naam es persoons 

aan wien de licentie is verleend, of het voor verkoop bij de 
groote of kleine maat is, de plaats waar, en voor hoe lang. 

Niemand zal, noch direct, noch indirect, toegelaten wor
den meer dan eene licentie uit te nemen in dezelfde stad of 
dorp of op dezelfde onder gouvernements- bestuur staande 
delverij om een taphuis of kantien te houden, en indien aan 
eenigen persoon meer dan eene zoodanige licentie mochten 
uitgereikt zijn, zullen dergelijke aan zulken persoon uitgereikte 
licenties ipso facto nul en van geene waarde zijn. 

Drankverkooper 12.-Zoodra eene kleine-maat-licentie zal vergund zijn 
f6°~~tocht te stel- aan · eenigen persoon die daarom aanzoek gedaan heeft, zal 

zulk persoon eene borgacte passeeren, voor den beambte als 
voormeld benoemd, en die mits deze geautoriseerd is zulke 
borgtocht te nemen, voor de som van een honderd pond 
sterling, met twee gegoede borgen, ieder voor de som van 
vijftig pond sterling, welke borgacte met de voorwaarden 
daarvan zal zijn in den vorm te dien behoeve in de schedule 
van deze wet voorgeschreven, en in geval de voor zulke 
licentie aanzoek doende persoon door ziekte of andere wettige 
redenen zal verhinderd worden om in persoon te verschijnen 
ten einde zulke borgacte aan te gaan, zal het voor den per
soon die bevoegd is om zulke licentien te geven geoorloofd 
zijn twee gegoede borgen toe te staan om zoodanige borg
acte a an te gaan, elk in de som van vijftig pond sterling, 
tot nakoming van de voorwaarden in de gezegde borgacte 
gestipuleerd; en zulke borgacte zal aangegaan en geteekend 
worden in de tegen woordigheid van zulken beam bte of per
soon die dezelve aanneemt. 

Licentie frandu- 13.-Elke licentie op eene frauduleuse wijze verkregen, 
leusverkregen nul. zal nul en van geener waarde zijn, en de overtreder zal 

onderworpen zijn om wegens zoodanige fraudeleuse handel
w~jze volgens wet te worden vervolgd. 

Boete voor ver- 14.-Wanneer iemand eenige der voormelde dranken bij 
koopen zoncler li- d t f kl · 1 k d l' · centie of op ver- e groo e o ~ em.e maat za ver oopen, zon er eene went1e 

'keerde vlaats. bij de groote of kleine maat respectievelijk te hebben ver-
kregen, of zulk eene licentie ver kregen he b bende, eenige 
zulke dranken zal verkoopen, uitgezonderd op de plaats in 
de licentie genoemd, zal hij vervallen en onderworpen zijn 
aan de straffen en boeten op personen gelegd die overtuigd 
zullen zlin van zulke dranken verkocht te hebben zonder 
licentie. 

Baljnw, enz. kan 15.-Niets in deze wet vervat, zal strekken of uitgelegd 
drank verkoopen d t kk l' · · h k , z')nder liPentie. wor en e stre ~~en eene went1e te vere1sc en, ten ver ~oope 

van eenige der dranken voormeld, door eenen baljuw of an-
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deren beambte, handelende uit kracht en autoriteit van eenig 
hof, rechter of landdrost. 

16.-Geen verkooper in het klein zal mogen verkoopen, Tijdenbinnen wel-

f t h · f k t' · h d t t d k ken geen drank-0 een a p u1s o an 1en open ou en o en ver oop van verkoop wordt toe-
zulke dranken als voormeld, noch toelaten dat die en eenige gelaten. 

van dezulke gedronken of geconsumeerd worden, gedurende 
eenig gedeelte van den Zondag, of op kerkelijke feestdagen, 
of tusschen de uren van negen des a vonds en zes in den 
morgen van eenigen anderen dag ; uitgenomen in hotels ten 
behoeve van reizigers ; en eenig persoon dit artikel over-
tredende zal, bij overtuiging, zijne licentie verbeuren en niet 
toegelaten worden om in het vervolg een licentie te be-
komen. 

17.-Eenig persoon, die moedwillig eenige wijnen, sterke Boete op verval
of gefermenteerde dranken door hem ten verkoop aangeboden, schen van drank. 

vervalscht of doet vervalschen, zal onderworpen zijn, bij over-
tuiging, aan de boeten bij de wet bepaald of te worden be-
paald, voor den verkoop van sterke dranken zonder licentie. 

18.-Eenig persoon die wijnen, ster ke of gefermenteerde Boete op verkoo

dranken, vervalscht als in het laatst voorgaand artikel be- ~c~te:a~a:~~val
doeld, zal verkoopen, of doen verkoopen, of ten verkoop 
aanbieden of doen aanbieden, zal onderhevig zijn, bij over-
tuiging, aan de boeten bij de wet bepaald of te worden 
bepaald voor den verkoop van sterke dranken zonder licente. 

19.-Tot de betere instandhouding van de publieke rust Onderdrukken van 
en orde, zal het eenigen landdrost of vrederechter binnen rustverstoring. 

zijne jurisdictie geoorloofd zijn om ten allen tijde binnen eenige 
herberg of kantien te gaan, waarin eenig oproer of eenige 
rustverstoring zal plaats vinden of plaats gevonden zal hebben, 
en de overtreders uiteen te drijven of in veilige bewaring te 
stellen; en aan eenigen landdrost, vrederechter, cipier, con-
stabel of ander bevoegd beamte, om eenig huis waaraan eene 
licentie om in 't klein te verkoopen verleend is, binnen te 
gaan, wanneer daar eenig oproer of rustverstoring plaats heeft 
of gehad heeft, of eenig huis bekend zijnde, of dat bevonden 
wordt, bezocht te worden door mannen of vrouwen van alge-
meen bekende slechte faam en karacter, ten einde aile oproer-
verwekkende of rustverstorende of drinkende lieden daarin, 
(zijnde geene bontt- fide huisvesters aldaar), en aile personen 
zijnde of blijvende daarin (geene bona-fide bewoners des huizes 
zijnde), tusschen of binnen de uren hierin te voren verklaard 
ongeoorloofd te zijn, te verdrijven, en indien de houder der 
licentie voor of van eenig zulk huis, of de persoon die de 
bewaarder of opzichter daarvan in dien tijd zij:ri zal, zulken land-
drost of anderen persoon als voormeld zal weigeren te admit-
teeren, of hen zal tegengaan of verhinderen om de rustver-
storende, opschudding rnakende en drinkende of ongeoorloofd 
tusschen de vorengemelde uren daarin blijvende personen te 
verdrijven, zal de houder der licentie bij overtuiging gestraft 

Q-

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



666 DRANKWET. [ HOOFD. OVIII. 

worden met eene geldboete geen vijftig ponden sterling te
bovengaande en bij ge breke van betaling met gevangenisstraf 
geen zes maanden tebovengaande. 

VerkoopvanC).rank 20.-Geen gelicentieerde handelaar zal gerechtigd zijn, 
~:r~o~~~:Urlmgen aan eenigen kleurling wijn of gedistilleerden of gefermen

teerden drank te geven, te verruilen, te ver koopen of op 
eenige andere wijze af te staan; zulks doende zal hij onder
worpen zijn aan de straffen bij het laatst voorgaande artikel 
bepaald. 

verkoop.enz.,van 21.-Geen gelicentieerde hande-laar in sterken drank zal 
9-ra;nk aanminder- vermogen wiin gedistilleerde of gefermenteerde dranken te Jarigen verboden. u ' . . .. 

verkoopen, te geven, te verruilen of op eenige andere WlJze 
af te staan, aan eenigen minderjarigen persoon, zonder toe
stemming van diens ouders, voogden of wettige verplegers, 
op straffe, bij overtreding van dit artikel, van eene boete van 
vijftig pond sterling of bij gebreke van betaling, van gevan
genisstraf voor zes maanden. 

verkoopvandrank 22.-Niemand zal vermogen, met of zonder licentie, wijn 
~an "ferso?n o~r of eenige andere dranken als voormeld aan eenigen persoon 
d~~~1.kv:~k.~op,~~ te verkoopen, te verruilen, te geven of op eenige andere wijze 
gewaarschnwd IS f t t f t t 'k h .. d d · t t geworden zulks a e s aan o oe e rei en, wanneer lJ oor en magis raa , 
niet te doen ver- of den man of de vrouw of eenigen anderen aanverwant van boclen onder boete. . ' . . . 

zoodanigen persoon of door eenigen anderen In hem belang-
stellenden persoon, zal zijn gewaarschuwd, dat hij of zij in 
de gewoonte is zich aan dronkenschap schuldig te maken, en 
door zoodanigen landdrost, aanverwant of ander belangstellen
den persoon verzocht wordt aan zulken persoon als voormeld 
geen wijn of eenige andere bedwelmende dranken te ver
koopen of op eenige andere wijze af te staan; en in geval 
van eenige overtreding van de bepalingen in deze afdeeling 
vervat of eenig gedeelte daarvan, zal de overtreder onder
worpen zijn aan eene boete, niet tebovengaande vijftien pond 
sterling, of drie maanden gevangenisstraf met of zonder har
den arbeid voor de eerste overtreding, en zes maanden ge
vangenisstraf met of zonder harden arbeid voor elke volgende 
overtreding, en daarenboven gehouden zijn tot schadevergoe
ding van boete of eenig ander leed aan den persoon aan 
wien hij zulken drank als voormeld zal hebben verkocht of 
toegereikt, en waarin zoodanige persoon tengevolge daarvan 
mocht zijn vervallen ; zoo mede tot vergoeding van alle 
schade door zoodanigen persoon, alzoo onder den invloed des 
dranks voormeld handelende, aan eenigen anderen persoon of 
aan de bezittingen van eenigen anderen persoon toegebracht 
of veroorzaakt. En in geval van eenige verkooping in eenig 
geval als opgemeld van eenigen drank als voormeld op ere
diet, zal het koopsbedrag niet in eenig gerechtshof mogen 
worden verhaald. 

straf voor lastige 23.-W anneer iemand, wie hij ook zijn moge, zal worden 
dronkensc:qap en o-evonden dronken ziinde en in eenige straat of andere publieke rustverstonng. 5 " '"'u 
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of opene plaats ten gevolge daarvan nederliggende, of door 
luidruchtig geschreeuw, vloeken, of andere vuile taal, of op 
eenige andere wijze de pu blieke rust verstorende, zal zoodanig 
persoon naar de naaste gevangenis mogen worden gebracht, 
en voor elke overtreding door eenen competenten rechter mogen 
worden gestra:ft met boeten en gevangenisstraf, met of zonder 
harden arbeid, naar den aard der overtreding, en de ver
lichtende of verzwarende omstandigheden daarbij voorkomende, 
doch zal in geen geval de boete minder dan twintig shillings 
sterling zijn of de gevangenisstraf minder dan veertien dagen, 
om den anderen dag rijstwater.* 

24.-Eenig persoon eenige licentie bii de groote of kleine Uithangbord van 

ld k' b d <J • • drankverkooper. maat als voorme ver regen he ben e, zal (tutgezonderd 1n 
gevallen zoo als hierna is uitgezonderd), op de eene of andere 
zichtbare plaats, op de buitenzijde van het gebouw waaruit 
sterke en gefermenteerde dranken verkocht worden, een uit-
hangbord aan den muur plaatsen en vasthechten, waarop in 
groote, zichtbare en leesbare letters, van ten minste twee duim 
in lengte, zal geschilderd zijn zijn volle naa1n (of in geval 
van vennootschappen de naam of titel van de firma, of .de 
vennootschap ), en onder dezen naam of titel, de woorden 
"gelicentieerde handelaar ofhandelaars in w~jnen, moutdranken, 
en sterke dranken, bij de groote of kleine maat" (naar het 
geval zijn mocht), en zal zulk uithangbord in goeden stand 
houden gedurende de voortduring van zulke licentie; en in 
gebreke blijvende van zulk uithangbord vast te hechten, of 
hetzelve in stand te houden op de wijze als voorzegd, zal 
hij vervallen in en onderworpen zlin aan eene boete, niet te 
boven gaande vijf pond sterling, en in geval het geheele op-
gelegde bedrag der boete en van de kosten niet binnen drie 
dagen na de uitspraak des rechters zal betaald zijn, dan tot 
ingevangenisplaatsing, niet te boven gaande eene maand, en 
niet minder dan eene week, tenzij de boete en onkosten vroeger 
betaald worden. Doch niets in deze wet vervat zal zoo uit-
gelegd worden, als of er eenig uithangbord vereischt wordt, 
vastgemaakt of geplaatst te worden voor eene her berg, hotel 
of logieshuis. 

25.-Elk persoon die zulke licentie niet zal hebben be- Strafvoorhebben 

k l ld · lk 'th b d 1 t uithangbord zon-
~Olnen a s voorme , en een1g zu u1 ang or za vas - der licentie. 

hechten voor of aan zijn huis, winkel of pakhuis, of wie 
schilderen of eenige notitie geven zal, te kennen gevende dat 
hij een handelaar is in de dranken voormeld of eenige van 
hen, zal voor iedere overtreding vervallen in, en onderhevig 
zijn aan, de straffen en boeten op personen gelegd, die over-
tuigd worden van eenige der dranken als voormeld verkocht 
te hebben zonder licentie. 

* Zie tevens Artikels 38 en 40 van Hoofdstuk XI (Over Policie-Constabels.) 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



668 DR.A.NKWET. [ HOOFD. CVIII. 

OnderzoeK van 26.-Het zal geoorloofd zijn aan alle landdrosten en vre-
~~~~at ~~~~~~~n;f derechters, in hunne respectieve jurisdictien, huizen waar drank 
waaraan uit~~ang- in het klein verkocht wordt of voor welke (als bij artikel 24 
bord versr.hlJnt.- . • · h b d f · d b k d k' 
I'nbesJagneminglS gelast), een1g u1t ang or o een1ge an ere e en rna ~1ng 
van drank. aanduidende dat eenige der dranken daarin vermeld bij de 

kleine maat verkocht worden, is geplaatst, binnen te gaan 
en te eischen de licentie te zien, en wanneer dezelve niet 
vertoond wordt en daarvoor geene goede en genoegzame reden 
gegeven zal worden, zal het voor hen wettig zijn om alle 
dranken welke daarin worden gevonden, zooals in deze wet 
gemeld, alsmede de vaten waarin dezelve zijn, in beslag te 
nemen, en zulke dranken en vaten aan het gouvernement 
verbeurd te verklaren; en de bewoner van zulk huis zal be
schouwd worden een ongelicentieerde handelaar te zijn, en 
zal vervallen in en onderhevig zijn aan de straffen en boeten 
door deze wet opgelegd op personen overtuigd van eenige 
der gezegde dranken zonder licentie te hebben verkocht. Mits 
echter, dat de redelijke onkosten van zulke beslagneming uit 
de opbrengst van de dus verbeurde artikelen zullen worden 
betaald. 

Dagvaarding van 27.-W anneer eenig persoon, onder eede, informatie voor 
persoon verdacht l h" l"k d 
drank oongeoor- den landdrost za geven, en waarsc :IJn lJ e re enen zal aan-
loofd te verkoopen t b" · d d ht h dt · d en van getuigen. oonen, waarom lJ 1eman ver ac . ou van een1ge er 

dranken als voormeld zonder licentie te verkoopen, zal het 
voor zulken landdrost binnen zijne jurisdictie geoorloofd zijn 
om zulken verdachten persoon voor hem te dagvaarden, zoo 
ook eenigen anderen persoon, welken zulk een landdrost zal 
vermeenen in staat te wezen in zulke zaak goede getuigenis 
te geven, om voor hem geexamineerd te worden op de be
schuldiging tegen zulk eenen verdachten persoon; en zoo 
zulke personen, aldus als getuigen gedagvaard, zouden weigeren 
te verschijnen, of zullen weigeren om onder eede onderzocht 
te worden en getuigenis te geven als voormeld, zal het gezegden 
landdrost geoorloofd zijn om ieder zulken overtreder in hech
tenis te stellen voor een tijd niet te boven gaande eene rna and, 
of totdat hij niet langer weigeren zal geexamineerd te worden 
en getuigenis te geven als voormeld. 

Geen recntsver- 28.-Niemand zal gerechtigd ziin tot of eenige zaak actie 
haal voor drankop v l . l . 
cre~iet in . zekere of proces mogen aanvoeren of brengen tot, verhaal van een1ge 
kle1ne mate ver- ld f k · ' t k d k kocht.-Betaling som ge s, voor o op re en1ng van een1ge s er e ran en, 
te geschieiien in wijn of ander bedwelmende dranken op crediet verkocht in 
geld. eenige hoeveelheid minder dan de hoe~eelheid toegelaten onder 

· eene licentie in het groot op eenmaal te verkoopen; en in 
geval eenig persoon van iemand eenig onderpand, bij wijze 
van securiteit voor de betaling van eenige som of sommen 
gelds voor zulke dranken aldus verkocht verschuldigd, nemen 
of ontvangen zal, of in betaling daarvan eenig artikel, wat 
het ook zij, in plaats van geld, nemen of ontvangen zal, zal 
iedere persoon zoo overtredende, en daarvan overtuigd wor-
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dende, vervallen in en onder hevig zijn a an betaling van eene 
boete, niet te boven gaande twintig pond sterling, noch 1ninder 
dan tien pond sterling, voor ieder pand zoo aangenomen, of 
door hem ontvangen, en de persoon of personen aan wien 
zulk pand behooren zal, zal hetzelfde recht hebben tot terug
bekoming van zulk pand, of de waarde daarvan, als ware het 
niet als een pand gegeven. 

29.-Niemand zal eenig verhaal in rechten hebben voor Geen rechtsver-
. d d k · d ld lk · l''k haal voor drank emuge er ran en 1n eze wet verme , we ~e onwett1g lJ ~ onwetti.gv.erkcicht. 

zullen verkocht zijn; nog zal eenige ongelicentieerde verkooper ;o~~cU::!:~enda~1~: 
bij de kleine maat eenig verhaal in rechten hebben voor eenige geldig. 

dranken onwettiglijk verkocht, en alle contracten, rekeningen, 
handschriften, verbandbrieven en andere geschriften, als securi-
teit gegeven voor betaling van schulden voor eenige van de 
hierin vermelde dranken gemaakt, of door een ongelicentieerden 
handelaar verkocht (met uitzondering van negotiabele instru-
menten, in handen der houders voor waarde genoten, zonder 
kennis te dragen van de onwettigheid), zullen zijn en worden 
hierdoor verklaard voor nul en van geene waarde. 

30.-En tot betere voorkon1ing en tegengaan van de mis- On.der curateele 
. . stellmg van dron-

daad van dronkenschap, ZlJ het verder vastgesteld, dat het kaards. 

aan eenigen landdrost, voor zooverre als hij jurisdictie he b ben 
zal, zal vrijstaan, bij herhaalde overtuiging van de misdaad 
van dronkenschap tegen eenigen persoon (eene gehnwde vrouw 
of minderjarige uitgezonderd), of op aanklachte van eenige 
gehuwde vrouw tegen haren man, of van eenigen aanverwant 
of crediteur, of van eenig lid eens kerkeraads of ander ker-
kelijk opzicht tegen eenig lid van de gemeente waarover zulk 
opzicht bestaan mocht, of van eenig ander belanghebbende, 
da~ zoodanig persoon tegen wien zulke aangifte zal zijn ge-
maakt, zoodanig verslaafd is aan het misbruik van sterken 
drank dat hij aan herhaalde dronkenschap zich schuldig 
maakt,-zoodanigen persoon bij overtuiging van zulke aan-
klachte te plaatsen onder curatoren voor eenen bepaalden of 
onbepaalden tijd, met dezelfde macht over den persoon en de 
goederen van zoodanigen dronkaard als volgens de wetten wordt 
toegekend aan curatoren over krankzinnigen of minderjarigen, 

. doeh zal het aan het rondgaande of eenig hooger gerechtshof 
vrijstaan, bij aanzoek daartoe en op gegronde redenen, zoo
danigen persoon van zijne onderworpenheid aan zulk curator
schap te ontslaan, of den bepaalden tijd daarvan te verkorten. 

31.-Het zal niet noodig zijn voor eenigen persoon, om Gee~ licentie be

eene licentie uit te nemen voor het brouwen van bier of het ~~~d~f~i~fi~r::r~t~-. 
distilleeren van ster ke drank en, en al zulke personen die of verkoop uit d~ 

. lk d k ll k . d t h d eerste hand. een1ge zu e ran en zu en ver ~oopen tnt e eers e an 
zullen geen licentie daarvoor behoeven uit te nemen, indien 
bij de groote maat verkocht. 
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Jurisdictie der 32.-Alle overtredingen tegen deze wet zullen voor den 
gerechtshoven be-l del t b' · · ~· d' t' " l d · treffende overtre- an ros , 1nnen Wiens JUllS lC 1e ZlJ gep eeg Zljn, 1nogen 
dingen. worden gebracht en door hmn beslist. 
Persoon vervolgd 33.-In alle rechterliike onderzoeken tegen eeniD"en l)er-gepresumeerd LJ • b 

geene licentie te soon wegens het verkoopen of verhandelen van emuge dranken 
~:~J~~~e~d~zij ge- als voormeld zonder licentie, tegenstrijdig met de voorzieningen 

van dit hoofdstuk, zal zoodanige persoon· beschouwd worden 
geen licentie te he b ben, tenzij hij bij het verhoor der zaak 
zijne licentie zal vertoonen of anclers genoegzaa1n bewijs zal 
leveren dat hij behoorlijke licentie heeft verkregen. 

Kra<?htd_erbewijs- 34.-Het zal D'eoorloofd ziJ'n voor iederen zoodanio·en levermg 111 drank- · 5 . : . b 
zaken. landdrost als voonneld, 1n emuge procedures tegen emugen 

persoon voor den verkoop van drank in het klein zonder 
licentie als hierna vermeld, 0111. te beslissen op de daadzaken 
van zulk verhandelen of verkoopen overeenkomstig de voor
komende omstandigheden van de zaak, en de redelijke daaruit 
af te leiden gevolgtrekkingen, en het zal aan zulken land
drost vrijstaan 0111. znlke daadzaken bewezen te vinden, zonder 
directe getuigenis dat geld of waarde is gegeven geworden 
voor drank of dranken voorgewend te zijn verkocht of ver
handeld bij de kleine maat. 

Straff~nvoorover- 35.-In iedere zaak waarin eenio- landdrost reden zien 
t r e d 111 g e n van . b . 
drankwet. zal een1gen persoon te veroordeelen voor de h1eronder volgende 

overtredingen, zal de n1isdadige persoon vervallen en ouder
hevig zijn aan de straffen en boeten hieronder gespecificeerd, 
namelijk:-

Wegens het verkoopen, verhandelen, of van de hand 
zetten van wijn en sterke dranken, likeuren, 1noutdranken of 
jopenbier, zonder licentie, voor de eerste overtreding eene 
geldboete van niet minder dan vijf pond, en niet te boven 
gaande vijftig pond sterling; en bij gebreke van betaling, 
gevangenisstraf voor niet te boven gaande drie n1aanden ; 

Vooi· de tweede of volgende overtreding, gevangenisstraf 
1net of zonder harden arbeid, voor niet korter dan drie en 
niet langer dan zes 1naanden ; 

Met verbeurdverklaring, bij elke overtreding van alle in 
des overtreders bezit of beheer gevondene hierin voormelde 
sterke dranken; hebbende de gerechtsbode van het district, 
bij of na elke overtreding het recht tot visitatie van de ge
bouwen, erven of voertnigen van den overtreder, zullende alle 
him~in voonnelde verbeurd-verklaarde sterke dranken publiek 
worden verkocht door dien gerechtsbode, en de opbrengst, na 
aftrek van onkosten, in de publieke schatkist gestort worden. 

A:n:h.tenaren op 3G.-Landdrostklerken, veldcornetten, vrederechters, bal-
susplme va.nsmok- · l' · b 1 11 l' h .. kelha?J.del, onder-JUWS en po ICle-consta e s zu en verp lC t ZlJn, wanneer er 
zoek m te stellen. redelijke gronden van suspicie bestaan dat een of andere 

persoon of personen, geen gelicentieerde handelaar in sterken 
drank zijnde, sterken drank verkoopen, om zonder eenig ver
zuim een nauwkeurig onderzoek in te stellen, en bij over-
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treding in eene boete vervallen van twintig pond sterling, 
of bij gebreke van betaling gevangenisstraf van drie maanden. 

37.-Publieke aanklagers der verschillende hoven zullen Publieke aankl~-
1. h · · · 11 11 kl 1· d gers onderzoek 1n verp lC t ZlJn, 1n a e geva en waar ~ eur 1ngen we gens ron- te stellen in geval 

kenschap worden voorgebracht het 1neest nauwkeuring onder- van dronk~nschap 
' van kleurhngen. 

zoek in te stellen naar de oorzaak van de dronkenschap, en 
de plaats waar, en den persoon door wien, aan hen drank is 
verschaft, ten einde prosecutie tegen den persoon te kunnen 
instellen wegens ontwettigen handel in sterken drank. 

38.-W anneer het ook ter kennis van een landdrostkler k Om klenrlingen te 

of vrederechter wordt gebracht dat er redel~ke gronden van ondervragen. 

suspicie bestaan dat een of ander kleurling sterken drank 
gekocht of gekregen heeft van een gelicentieerden handelaar. 
in ster ken drank, of eenigen anderen persoon, om zulken 
kleurling op te roepen o1n onder eede te verklaren waar h~ 
zulken drank gekocht of gekregen heeft, en b~ weigering om 
zulke verklaring af te leggen zal zulk kleurling vervallen 
onder eene boete van twee pond r:;terling, of, b~ gebreke, 
gevangenisstraf van niet te boven gaande eene maand. 

39.-Landdrostklerken veldcornetten vrederechters en Geheimhomling 

b l . ' . . . ' ' . om trent verkregen 
a JUWS zullen verder verphcht zun om. de namen van de informatie. 

personen die aan hen informatie geven omtrent s1nokkelhandel 
in sterken drank, geheim te houden, tenz~ dat het nooclig 
bevonden wordt om den persoon die de informatie gegeven 

· heeft als getuige op te roepen. 
40.-B~ overtreding van de bepalingen van artikels 3f), Prod~~ctie van 

38 en 39 zal het niet noodig ziin 01n den aesmokkelden drank clra_nl~ b!J gere~hts-
' v o hof met vere1s~ht 

aan het gerechtshof als bew~s te produceeren, zullende de als bewijs. 

verklaringen van getuigen, wanneer voldoende bewezen, worden 
beschouwd genoegzame bew~zen te z~n van de overtreding. 

41.-Eenig landdrost of' vrederechter zal gerechtigd z~n, Huisdo9rz.oeking 

d l"k d · · b'' h b ht d op susp1c1e van op re ell ~e gron en van susp1c1e lJ em aange rae , at drankverkoop. 

daar eenig persoon handelt in drank in str~d n1et de bepa-
lingen van deze wet, eenen lastbrief te verleenen tot onder-
zoek van den winkel of ander gebouw waarin men vermoedt 
dat drank aangehouden wordt. 

42 - Eenig persoon die ster ken drank van buiten dezen Per~it vereischt 
· voor 1 n voer van 

Staat wil invoeren in eenige hoeveelheid, gel~kstaande met drank,b\ide groote 

of boven die waarvoor in geval van verkoop eene licentie maat. 

voor verkoop b1j de groote maat vereischt wordt, moet zich 
vooraf voorzien van een permit van eenen landdrost of resident 
vrederechter vermeldende de geaardheid en kwantiteit van 
drank die men begeerig is in te voeren, en de plaats waar 
van daan besteld, en waar te worden afgeleverd, op straffe 
b~ verzuim van verbeurdverklaring van al zulke zonder permit 
ingevoerde ster ke drank en, 1net en benevens boete niet te boven 
gaande v~ftig pond sterling, en b~ gebreke van betaling, 
gevangenisstraf met of zonder harden arbeid niet te boven 
gaande drie maanden. 
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Permit vereischt 43.-Geen ster ke drank in eenige hoeveelheid gelijk-
d.~~~k~ervoer van staande met of boven die waarvoor in geval van verkoop eene 

licentie voor verkoop bij de groote maat vereischt wordt, zal 
van eene plaats naar eenig andere, binnen dezen Staat, ver
voerd worden, tenzij voor het vervoer daarvan een permit 
verkregen wordt van den landdrost van het district, of den 
resident vrederechter van de wijk van waar het vervoer ge
schieden zal; zulk permit zal moe ten vermelden den naam 
des afzenders, de hoeveelheid te verzenden en aan wien dezelve 
wordt verzonden, op straffe bij verzuim van verbeurdver
klaring van al zulke zonder permit vervoerde sterke dranken, 
met en benevens eene boete niet te boven gaande vijftig pond 
sterling, en bij gebreke van betaling, gevangenisstraf met of 
zonder harden arbeid, niet te boven gaande drie maanden. 

Permit vereischt 44.-Eenig persoon die sterke of gefermenteerde dranken 
voor invoer van de opbrengst zijnde van eenigen naburigen Staat of Kolonie, 
drank geprodu-. l l' h b" d t l dd f ceerd in naburige 1nvoert, za verp lC t wezen lJ en eers en an rost o 
Staten en Kolo- 'd t d ht k t d h t · d · nien; verkoop van resl en vre erec er aanzoe e oen, voor e ln e vonge 
den drank. artikelen bepaalde permit en zal zulke dranken of op publieke 

markten of na verkrijging eener licentie ten bedrage van vijf 
pond sterling aan gelicentieerde handelaren op dorpen bij de 
groote maat, kunnen verkoopen; zullende zoodanige licenties 
alleen geldig zijn voor twee maanden en voor niet meer dan 
een wagenvracht. Door de groote maat wordt verstaan twee 
"imperial gallons." 

Strafbepalingvoor 45.-Wanneer een persoon, die overeenkomstig het laatst 
niet hebben van f d 'k l l' h · · · permit. voora gaan art! e verp w t 1s, een perm1t u1t te nemen, 

daaraan niet voldoet, zal hli onderworpen zijn aan dezelfde 
strafbepalingen, als voorzien bij artikel 42; zullende een afdruk 
van artikels 42, 43, 44, en 35 worden aangeplakt bij de 
tolhuizen aan de verschillende paden inkomende in dezen Staat. 

Procedures bij ap- 46.-Eenig persoon die door het vonnis van eenigen 
ptH van het land-1 dd · · d d · d ' 
drosthof. an rost van een1ge m1s aa . tegen een1ge van e voorzle-

ningen van deze wet begaan, veroordeeld is, mag (zoude hij 
zulks goeddunken), zulke veroordeeling in appel of herziening 
brengen; mits hij binnen drie dagen na den dag van zulke 
veroordeeling, genoegzame securiteit geven zal tot genoegen 
van den veroordeelenden landdrost voor dubbel het bedrag 
van de opgelegde geldelijke boete, dat hij zulk appel of her
ziening voor het eerstvolgende hof zal brengen, en ook dat 
hij er voor instaan zal dat aan het vonnis van het hof waar
voor het appel of herziening zal gebracht worden, zal worden 
voldaan, in geval het vonnis waartegen h~j gea ppelleerd heeft 
door zulk hof mocht bekrachtigd worden, alsmede tot betaling 
der kosten van zulk a ppel of herziening. En in geval de 
veroordeelde persoon reeds in gevangenis zal geplaatst zijn, 
zal hij, zulke securiteit als voormeld gevende, vrijgelaten 
worden van zijn gevangenschap, gedurende het verhoor en 
de voortzetting v.an zulk appel of herziening. 
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47.-Eene helft van het bedrag van iedere boete ofver- Bedragvanboeten 
· b t ld f h b'' h l''k · · hoe besteed. beunng, e aa o ge even lJ rec ter lJ vonn1s op een1ge 

.overtreding tegen de voorzieningen van deze wet, zal bij ont-
vangst daarvan betaald worden in de publieke schatkist, en 
de andere helft aan den persoon op wiens informatie het 
vonnis zal zijn ver kregen, tenzij zulk persoon weigeren zal 
.dezelve te ontvangen, in welk geval ook die helft in de pu-
blieke schatkist wordt gestort. 

48.-In de uitlegging van de meening dezer wet, zal de U:itlegvan bewoor· 

term landdrost moeten worden verstaan te meenen de land- dmgen. · 

drost of aile zoodanige person en aan wien de plichten en func-
tien van eenen landdrost zullen zijn opgedragen; en van per-
sonen sprekende, zal het enkelvoudig getal het meervoudige 
insluiten; en waar het mannelijke geslacht aileen gemeld 
wordt, zal ook het vrouwelijke daaronder begrepen zijn wanneer 
zulks zal noodig bevonden worden om aan het doel van deze 
wet te beantwoorden; en waar gemeld wordt de Gouverne
meJ'ds-Courant, zal moeten worden verstaan zoodanig nieuws-
blad of andere publicatie waarin gewoonlijk aile wetten of 
andere officieele geschriften gepu bliceerd worden. 

49.-Het hof van den landdrost heeft jurisdictie in aile La~1.d~r C?st.hC?.t 

d . d ' l • • d' · ·he eft ]1.1riSdiCtie .overtre 1ngen van eze wet; waarvoor spema e Jl1rlS 1et1e betrefl'e1ide over-
wordt verleend. tredingen. 

SCHEDULE. 

VORM A. 
LICENTIE IN RET GROOT. 

Ik, , landdrost van het district van , op Schedulen.- Vorm 

dezen dag Van 18 ' autoriseer en volmachtig van licentie voor 
' drankverkoop bij 

hierdoor , wonende te , en die het bij de wet de groote maat. 

vereischte certi:ficaat geproduceerd heeft, bij de groote maat 
wijnen, ster ke drank en en 1noutdranken te ver koopen, te 
-en nergens anders, voor d~n tijd van , gerekend van 
·den en niet langer. 

( Geteekend) 

VORM B. 
LICENTIE IN RET KLEIN. 

Ik, , landdrost van het district van , op Vorm van licentie 
·dezen dag van 18 autoriseer en machtig hier- v~ordranJ'-verkoop 

' ' bu de kleme maat. 
door , wonende te (en die mij het certi:ficaat, 
door de wet geeischt, geproduceerd heeft), bii de kleine maat, 
wijnen, sterke dranken, moutdranken, en jopenbier, te ver
koopen, te en niet elders, voor den tijd van , 
.gerekend van den dag van , 18 , en niet langer. 

( Geteekend) 
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[Bovenstaande vonn is toepasselijk, in geval van een tap
huis of kantien. Wanneer het certificaat de licentie waarvoor 
applicatie gedaan wordt beschrijven zal den verkoop van 
dranken, niet gedronken of geconsnmeerd te worden op den 
eigendom, te autoriseeren, zullen de woorden: "Deze licentie 
niet te autoriseeren den verkoop van eenige der voormelde 
dranken, gedronken of geconsumeerd te worden op den eigen
dom," er bij gevoegd worden. Wanneer het certificaat de 
licentie zal beschrijven, als wenschende de autorisatie tot het 
houden van een herberg, hotel oflogieshuis, zullen de woorden: 
"Deze licentie te autoriseeren het houden van eene herberg, 
hotel of logieshuis, 1naar geen taphuis, of kantien," er bijge
voegd worden. J 

VORM C. 
CERTIFICAAT GEGEVEN TE WORDEN DOOR DE 001\Hf.ISSIE. 

Vorm van certifi- Wij, leden der commissie tot uitreiking van drank-licentien 
caat gegeven te h t a· t . t t"fi . h" b"" d t worden door com- VOOr e lS rlC , cer 1 ceer en 1er 1J a ge-
missie. rechtigd is eene licentie te ontvangen tot verkoop van wijnen~ 

sterke dranken, moutdranken en jopenbier, bij de groote (of 
kleine) maat, te , in de straat. En wij certifi-
ceeren verder, dat gezegde voor zulke licentie aanzoek 
gedaan heeft op den 18 , en 1net het doel een taphnis 
of kantien te houden, (of "om de voormelde dranken te ver
koopen, doch niet op den eigendom. gedronken of geconsmneerd 
te worden," of "om een hotel, her berg of logieshuis te houden," 
naar het geval zijn mocht), welke applicatie werd toegestaan;. 
de licentie te eindigen op den 31 December 18 

Geteekend te dezen dag van , 18 
(Geteekend) A.B., 

VORM D. 
B 0 R GA C TE. 

C.D., (enz.), 
Leden der Con1missie. 

Vorm van borg· Voor lll1J 1 , landdrost van , op den dag 
acte. van , 18 , cmnpareerde A. B, wonende te , 

die erkent bij deze schuldig te zijn aan den Staatspresident 
van den Oranjevrijstaat, representeerende 't gouverne1nent 
daarvan, de som van honderd pond sterling, en C. D. en E. F. 
erkennen afzonderlijk verschuldigd te zijn aan den Staats
president voornoemd, de smn van vijftig pond sterling, ge
heven te worden op hunne goederen en landerijen, onder voor
waarde dat gezegde A. B. niet frauduleuselijk zal verdnnnen 
of vervalschen eenigen drank, door hem te worden verkocht, 
en zal bij den verkoop daarvan geene 1naten gebruiken die 
niet de volle maat honden; en zal zelf niet beschonken worden,. 
noch dronkenschap of zuiperij op zijn eigendom toelaten; en. 
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zal geene do b belarij veroorlooven; noch zal hij we tens toe
laten mannen of vrouwen van bekende slechte faa1n op zijn 
eigendom te verzamelen, noch zal hij zijn huis open laten, 
noch daarin eenige drinkerij toestaan (uitgezonderd ten gerieve 
van de inwoners), tusschen de uren van acht des avonds en 
zes in den morgen, op eenigen dag; noch zal hij eenigen drank 
verkoopen op eenig gedeelte van den Zondag of op eenen 
kerkelijken feestdag, maar zal goedenregel daarin houden bij 
nacht en bij dag; zoodoende zal cleze borgacte van geen gevolg 
zijn, doch anclers anders in volle kracht blijven. 

VORM E. 
LASTBRIEF TOT AANSLAG EN VERKOOP. 

Aan , bode van het hof van den landdrost van . Vorm van vonnis 
Dewijl (naa1n des overtreders), van op den tot executit\, euz. 

dag van , 18 , voor dit hof werd schuldig be-
vonden aan het overtreden van artikel , van hoofdstnk 
CVIII van het wetboek, en gevonnisd werd tot verbeurte (als 
eene boete), van de som van £ sterling; zoo client deze 
U te autoriseeren en te gelasten, dat gij tot verhaal van ge
meld vonnis de goederen en haven van den gezegden 
in be slag nee1nt, en bij ver koop daarvan de som van £ 
doet heffen met de kosten van het proces, bedragende verder 
de somma van £ , gezamenlijk met uwe onkosten daartoe 
betrekkelijk, en relateer aan den registrateur van dit hof al 
hetgeen gij op kracht hiervan gedaan hebt, waarvoor dit uwe 
vohnacht en autoriteit zal zijn. 

Gegeven onder mijne hand te , dezen dag van 
' 18 

( Geteekend) 

Registrateur van het hof. 

HOOFDSTUK CIX. 

OVER HET BROUWEN EN MISBRUIK VAN KAFFER
BIER (JUALA). 

1.-Eenig kleurling, die wenscht kafferbier (juala) te brou- Verlof en Iicentie 
wen n1et voornemen een drink- of bierpartii te geven zal voo.r kleurlingen 

' . . .. '! · J. om Jnala te hrou-
verphcht wezen, met schnfteluke toestemnung van zunen wen voor partij. 
dienstheer, daartoe ver lof van den landdrost van het district 
of van den veldcornet of vrederechter der wijk waaronder hij 
of zij sorteert te bekomen, en eene licentie van een pond 
sterling voor elke partij uit te nemen. 

2.-Geen kleurling die een drink- of bierpartij bO'eeft en G d' 1 11 . . . . . enoo 1gc e \: enr• 
andere klenrhngen daartoe lntnood1gt, zal daarblJ toelatenlingen passen te 
kleurlingen die niet voorzien zijn van behoorlijke passen van hehhen. 
hunnen dienstheer of .ander daartoe gekwalificeerden persoon. 
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zondagsgeen bier- 3.-Geen kleuring zal het recht hebben des Zondags bier-
partijen. partijen te geven. · 

Boete voor over- 4.-Elke ldeurling zich schuldig makende aan de overtre-
treding dezer wet. diner van eenige bepaling van dit hoofdstuk is onderhevig 

aan
5 

eene geldboete van vijf pond sterling, of bij gebreke van 
betaling aan gevangenisstraf van twee 1naanden, met of zon
der harden arbeid. 

Licentievormen 5.-De veldcornetten en vrederechters zullen van gouver-
voor beambten.- · d d d' l' · verantwoording ne1nentswege voorz1en wor en van e noo 1ge went1evormen, 
door hen. in duplo gedrukt en ingebonden; zij zullen kwartaalsgewijze 

verantwoording doen aan den landdrost van hun district, 
van de door hen entvangene licentiegelden, en zullen ge
rechtigd zijn tot vijf percent. op het door hen ontvangen 
bedrag. 

Zegels voor licen• 6.-De licenties door landdrosten uitgereikt ingevolge 
ties. de bepalingen van dit hoofdstuk zullen, op de gewone wijze, 

met zegels voor het bedrag bepaald bij artikel1 belegd worden. 
Wanneer beamb- 7.-Landdrosten, veldcornetten en vrederechters zijn ge-

ten verlof bierpar- h · d h 1 f d l' · · 'k 1 1 b d ld tij knnnen weige- rec t1g et ver o en e went1e 1n art1 e e oe te 
ren. weigeren, in aile gevallen waar zij meenen da t zulk eene 

drink- of bierpartij tot nadeel of hinder van het publiek zou 
strekken. 

Gerechtsh®fvan 8.-Het gerechtshof van den landdrost heeft jurisdictie 
landdrost he eft· ll d' jnrisdictie in deze. 1n geva en van overtre 1ng der bepalingen van dit hoofd-

stuk. 

HOOFDSTUK OX. 

OVER OL UBHUIZEN. 
Uitleg van de be- 1.-V oor de doeleinden van de bepalingen van dit hoofd-

naming '·Vereeni- stuk wordt onder de benaming ''vereeniginQ"," verstaan alle ging" ..__, 
vereenigingen, societeiten of clubs, waarvan de led en door 
onderlinge contributies bijdragen tot het aankoopen van sterke 
drank en om op de plaa ts zel ve te worden geconsumeerd, en 
niet voor het oogmerk om daarmede winst of nering te drij
ven, of buiten de plaats der vereeniging te worden genoten. 

Vereeniging niet 2.-Het zal aan geen gelicentieerden handelaar in sterke 
toegelaten op erf d k 1 .i!d .. h f f · van gelicentieer- ran en geoor OOJ.I ZlJn om op et er o 1n het gebouw waar 
den handelaar. hij zijne bezigheid drijft, of in eenig naburig aan hem be-

hoorend gebouw eene vereeniging op te richten of toe te 
laten dat die opgericht worde. 

Plaats:n. wa ar 3.-Geene vereenigingen mogen worden opgericht of toe-
vereen1g1ngen l t b 't t' d d f d f k d kn:r:nen wordenop- ge a en u1 en op geves 1g e orpen o ste en, o op er en e 
gencht. gouvernements-delverijen. 

Verlof ve.reischt 4.-Geen vereeniging als voormeld zal wettigliik kunnen 
tot opnchtmg. d · h f k b .. uf wor en opgenc t o unnen estaan, tenzlJ voora de toe-

stemming tot oprichting schriftelijk zal zijn verzocht aan en 
verkregen van den landdrost van het district, alwaar de op-

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



HOOFD. CX.] CLUBHUIZEN. 677 

richting plaats heeft. Bij zoodanig aanzoek zal de acte van 
oprichting, onderteekend door minstens vijftien leden ter in
zage, alsmede eene kopie daarvan, ter bewaring door den 
landdrost, worden overgelegd, en zal de landdrost om ge
gronde red en en naar · zijne discretie gemelde toestemming kun
nen weigeren, in welk geval echter de Staatspresident op 
schriftelijk verzoek van partijen finaal zal beslissen. 

5.-Alle vereenigingen als bedoeld in artikel 1, hetzij Licentie vereischt, 

alreeds opgericht, of die welke in 't vervolg opgericht wor-
den, zullen eene jaarlijksche licentie bij den landdrost van 
hun district moeten uitnemen van tien pond sterling, welke 
licentie geldig zal zijn tot en met den een-en-dertigsten De-
cember van elk jaar, en in den vorm uitgemaakt worden als 
opgegeven in de schedule hieraan gehecht. 

6.-Geene toestemming voor de oprichting eener vereeni- Kleurlin~en niet 
. 1 b d ld . 'k 1 1 1 kl 1' k als leden m clubs g1ng a s e oe 1n artl e za aan eur 1ngen unnen toegelaten. 

worden verleend, noch zullen kleurlingen wettiglijk tot leden 
eener dergelijke vereeniging kunnen worden toegelaten. 

7.-Alle vereenigingen zullen telkenmale bij uitnemen der Cu:a~orenderver-
. . . ld 'f b" d l dd d een1gmg genoemd hcent1e voorme aang1 te lJ en an rost moeten oen van te worden bij aan .. 

derzelver verantwoordelijke curatoren voor het jaar waarvoor zoek om licentie. 

de licentie wordt uitgenomen. 
8.-Indien bij het aanzoek vermeld in artikel 4, het ver- Bedrag van licen-

. ht b d · d 1' t' ·· t t dt 1 d 1 tie bij applicatie te e1sc e e rag er 10en 1e n1e evens wor overge eg , za worden overgeleo-cl 

de landdrost zijne toestemming tot de oprichting niet mogen "' 
geven. 

9.-De landdrost zal eveneens om gegronde redenen het L~centie kan ge• 

bb d . l''k h 1. . . l l we1gerd worden. recht he en e Jaar lJ sc e 10ent1e te wmgeren, en za as-
dan de vereeniging als opgeheven beschouwd worden tenzij 
de Staatspresident op schriftelijk verzoek van belanghebben-
den anders zal beslissen. 

10.-Ieder landdrost houdt een lijst van vereenigingen ,;Landdrost hou~t 
in zijn district wettiglijk opgericht, en zendt elk jaar een ~l~~e~:n vereem

kopie daarvan met zijn rapport aan den Staatspresident. 
11.-Alle overtredingen tegen eenige der bepalingen van .TurisdiGtie vanhet 

dit hoofdstuk worden vervolgd voor het landdrosthof, het- Mr~1~~0~80~~~f~; 
welk als straf zal opleggen eene boet·e van niet minder dan ding. 

vijf pond en niet te boven gaande vijftig pond sterling, of in 
gebreke van betaling, gevangenzetting van minstens veertien 
dagen en niet te boven gaande drie maanden. 

12.-De prosecutie in het laatst voorafgaand artikel ver- Wievervolgt moet 

meld zal moeten ingesteld worden tegen den verantwoorde- worden. 

lijken curator of curatoren der overtredende vereeniging of 
tegen de eigenaren, bestuurders, curatoren of directeuren van 
eenige onwettiglijk bestaande vereeniging. 
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SCHEDULE. 
OL UB-LIOENTIE. OL UB-LIOENTIE. 

No. 

District 

den 18 

verleend aan de (club of 
vereeniging) 

te 

\vaarvan de verantwoorde
lijke curatoren zijn 

van af 18 

tot 31 December 18 

Landdrost. 

No. 

District 

den 18 

verleend aan de (club of veree
niging) 

te 

waarvan de .. verantwoordelijke 
curatoren ZlJn 

van af 18 tot 

den 31 December 18 

Landdrost. 
N.B.-Deze licentie in duplo zal 1n ZlJn geheel worden 

geschreven en niet gedrukt. 

IIOOFDSTUK OXI. 

OVER DE PLIOHTEN TUSSOHEN MEESTERS EN 
DIENSTBODEN. 

Klel!rlingen. kun- 1.-Gekleurde personen kunnen zich als algemeene dienst-
~~fai~~~~~rbmden boden verbinden, hetzij mondeling of in geschrift. 

2\iondeling hmu- 2.-Een mondeling contract, om wettig te zijn, zal moe-
~~t~~~ hoe ge- ten worden aangegaan in. het bijzijn van twee getuigen, of 

zal kunnen worden bevestigcl door de getuigenis van twee 
personen. 

Duur van dienst- 3.-Schriftelijke contracten duren niet langer dan twee 
contract. jaren, en mondelinge een jaar. 
Vorm van <lienst- 4.-De vorm van een zoodanig contract luidt ongeveer 

contract. als volgt :- . 
No. 

CONTRACT.* 

V erscheen voor mij, , van , en 
De eerste ondergeteekende verbindt zich aan den tweeden 
onclergeteekende, voor den tijcl van , als algemeen 
clienaar. 

« Omtrent zegels vereischt op scrhiftelijke huurcontracten zie schedule ge
voegt bij Hoofdstuk LXV (Over de Zegelrechten.) 
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De tweede ondergeteekende verbindt zich aan den eer
sten ondergeteekende te betalen, als loon, de som van 
per , met huisvesting, voedsel en kleeding. 

Gedaan te , op heden den dag van, 18 

Als Getuigen : 
o.-Algemeene dienstboden zijn dezulken die allerlei hand- Wa~zijnalgemee• 

werk binnen of buiten 't huis, op dorpen en woonplaatsen ne dienstboden. 

verrichten, of vee hoeden. 
G.-De respectieve hoven van landdrosten* nemen kennis Jurisdictie over 

11 h 'll t h t ~ d' tb d 11 geschillen tus-van a e gesc 1 en nssc en mees er en lens 0 e, en zu en schen meesters en 
met het oog op stand, karacter e'n gedrag in het algemeen, dienstboden. 

en in het bijzonder naar eigen discretie, de strafbepalingen 
der wet over de lagere gerechtshoven, toepassen, te weten : 
plichtverzuim, ongehoorzaamheid, . brutaliteit, rustverstoring, 
moedwilligheid, mishandeling van dieren, achteloosheid, nala-
tigheid en desertie, zoo als in de verschillende afdeelingen 
hieronder omschreven .:-

(A). W anneer de dienst bode zijn dienst niet volgens 
verbintenis aanvaardt; 

(B). Wanneer de dienstbode het werk niet doet zoo als 
door zijnen 1neester, of op diens last, aan hem op
gedragen, vol brengt ; 

(c). W anneer hij zijn meester, wegens ongehoorzaam
heid of nalatigheid, schade aandoet ; 

(D). Wanneer hij onachtzaam of zonder vlijt zijn werk 
verricht; 

(E). Wanneer hij het aan hem opgedragen werk niet 
op den bepaalden tijd aanvaardt, of hetzelve zonder 
noodzakelijkheid verlaat of verwaarloost; 

(F). W anneer hij zich door den drank onbekwaam maakt 
tot de behoorlijke vervulling zijner plichten; 

(G). Wanneer hij op de behoorlijke, door zijn meester 
aangewezen, slaapplaats niet overnacht; 

(H). \V anneer hij zonder verlof, in eigen belang, of in 
belang van anderen, iets van waarde, behoorende 
a an zijnen meester of diens h uisgenoten, ge bruikt ; 

(r). Wanneer hij zijn meester of diens huisgenoten door 
daden, woorden of dreigementen beleedigt, of diens 
rust verstoort ; 

(J). W anneer hij eenig dier, van of door zijn meester 
hem toevertrouwd, mishandelt of beschadigt, of 
eenig aan zijn meester behoorende goederen, moed
willig of door achteloosheid breekt of verwaar
loost: ** 

* Over de jurisdictiE) van Resident en Speciale Vredere(\hters. over klachten 
onder deze wet z1e Artikels 9 en 19 van Hoofdstnk IX (De wet over Vrederechters.) 

** Zie ook Hoofdstnk CXLV (Over de Mishandeling van Dieren.) 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



680 MEESTERS EN DIENSTBODEN. (HOOFD. CXI. 

(K). Wanneer een veewachter van het aan zijne zorg 
toevertrouwd, doch vermist, vee geen voldoende 
rekenscha p kan geven ; 

(L). W anneer eenig goed ter bewaring, of bezorging 
of oppassing aan een dienstbode door zijn meester' 
of door iemand anders, ten behoeve van zijn meeste~ 
afgegeven, en hij daarvan geen voldoende reken
schap kan geven, of heeft laten verloren gaan; 

(M). W anneer een dienstbode den dienst van zijnen 
meester verlaat, om deze te verklagen en de ldachte 
geheel ongegrond wordt bevonden ; 

(N). W anneer hij door zijn meester ergens gezonden 
wordt, of verlof heeft om te gaan en langer als 
noodig is verzuimt, of over zijn tijd, of geheel 
weg blijft; 

( o). W anneer hij de scha pen van zijn me ester met 
anderen, wegens nalatigheid of met opzet, door 
elkander laat loopen; 

(P). W anneer hij het aan hem ter oppassing gegeven 
rundvee met anderen aan eenige besmettelijke ziekte 
lijdende, maar hem als zoodanig bekend, door 
elkander laat loopen; 

( Q). W anneer hij alle billijke bevelen van zijn meester 
niet gehoorzaamt. 

Vonnisopklachte 7.-In geval een dienstbode door zijn meester aangeklaagd 
tegen dienstbode dt 1 d 1 dd t h t · 1 t h t naar omstandig- wor , za e an ros e vonn1s rege en me e oog op 
heden geregeld te alle feiten en omstandigheid ter zake dier klachte te weten · 
worden. veroorzaakte provocatie, kosten, moeiten en tijdv~rzuim aa~ 

zijn meester veroorzaakt. 
Vernietigi~g ':an 8.-In geval van de mishandeling eener dienstbode, of 

~~~;~ili~;.lJ nlet niet vervulling van het contract, zal hetzelve door den land
drost vernietigd knnnen worden. 

Ter~chtstelling 9.-Zoo dikwiis als de meester klachten tegen ziin dienst-
van d 1 ens t b o de .. v v . 
zonder lastbrief.- bode heeft, zal hlJ hem voor den landdrost ter terechtstelhng 
V ereffening d o or ( d 1 tb · f) k b I l ' bemiddelino- van zon er as ne unnen rengen. n geva van genng 
vrederechte"'rs en verzuim of oneenigheden van geringen aard kunnen de 
veldcornetten. . ' 

geschlllen door vrederechters en veldcornetten vereffend 
worden. 

Gratisbrocedere~n 10.-W anneer een dienstbode zijn tijd heeft uitgediend 
di~~stbo~~ 0t~~t:~ zal zijn meester hem zijn loon geven; bij gebreke of weige
heer voor loon. ring waarvan, zal zoodanige bediende, op eene verklaring 

van den veldcornet of eenig vrederechter dat hij te arm is 
om de kosten van het proces te betalen, voor den landdrost 
moeten worden toegelaten om pro deo tot verhaal van zijn 
loon te procedeeren. 

Die:r:stbodesteeds 11-Van een dienstbode wordt vereischt (gezond ziinde) 
tot d1enst gereed te · .. . .. v .. ' 
zijn. ten allen tljde tot den d1enst van ZlJn meester gereed te ZlJll. 

Contract aileen 12 G · t t 1 d b }' ' · ontbonden door .- een con rae za, wegens e es lSSlllg van een1g 
~~~~\~of overeen- geschil tusschen den meester of dienstbode, zonder vonnis 
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van den landdrost of wederzijdsche toestemming van partijen, 
als vernietigd of ontbonden beschouwd worden. 

13.-Iemand tegen wien het bewezen wordt dat hii ter Strat voor onder-
d d . b f <.~ huren te kwader kwade trouw eens an ers 1enst ode hee t trachten te onder- trouw. 

hnren, zal worden veroordeeld tot eene boete niet te boven 
gaande vijf pond sterling, of bij wanbetaling veertien dagen 
gevangenisstraf. 

14.-Aile opzettelijke verzuimde dagen zullen door den Dienst bode o:vzet-
. b d · l' d d telijk verzUimde d1enst o e lngectlen wor en. dagen in te dienen. 

15.-Alle schaden wegens eigene schuld door een dienst- Schadevergoeding 
d ·· k l 1 .. b h d d wegens schuld van bo e aan ZlJnen meester veroorzaa t, za lJ, e ou ens e dienstbode. 

op hmn gelegde straf, daartoe het vermogen bezittende, 
ge heel of ten deele moeten goed. maken, waartoe de land-
drost, na ver hoor van partijen, vonnis kan vellen, met de 
kosten, executabel met een lastbrief op de gewone wijze als 
in civiele zaken bij de lagere hoven. 

16.-Een dienstbode zal zijn meester, des vereischt op Wanneer dienst-
. b' d b lk' · z 'd Af 'k l'l bode meestermoet re1s 1nnen e evo 1ng 1n u1 - n a moeten vergeze en, vergezellen op reis, 

mits het vooruitzicht bestaat dat de meester binnen den bij ver~isseling 
huurtijd weder terug zal kunnen zijn ; ook zal de dienst-
bode den meester vergezellen en dienen wanneer deze van 
woning binnen dezen Staat verwisselt. * 

van won1ng. 

17.-Niets in dit hoofdstuk vervat zal beletten om, wan- . Prosecutie van 
k l ''k · d d d d' b d l d · d1enstbode voor neer er wer e lJ m1s a a oor ee:n.e 1enst o e gep eeg 1s, misdaden ongehin~ 

een voorloopig onderzoek ingesteld en hij deswege voor de derd. 
bevoegde gerechtshoven geprosequeerd worde. 

18.-Alle klachten gemaakt door een dienstbode tegen Wie prosequeert 
· · f d · · d' b d b · · onder deze ordon-ZlJn meester, o oor een meester tegen ZlJn 1enst o e lJ nan tie. 

den landdrost, zal vervolgd worden door de verschillende 
landdrostklerken; of waar dezulken niet zijn, door hen die 
namens den staatsprocureur ageeren. 

19.-Alle boeten verhaald onder de voorzieningen van Verantwoording 
dit hoofdstuk, zullen aan de publieke schatkist verantwoord van boeten. 
worden. 

20.-0nder de benaming van vee in dit hoofdstuk ver- Uitleg van he-
ld ll b .. d d h b kk woordin.,.en . .Jne , zu en egrepen ZlJn paar en, run vee,. sc a pen, o en, "' 

ezels, en zal het enkelvoudige ook het meervoudige getal, 
en het mannelijke ook het vrouwlijke geslacht aanwijzen. 

HOOFDSTUK CXII. 

DE OCTROOIWET. 
1.-Een persoon, die een nieuwe uitvinding op het ge- Uitsl~ite.lijkrecht 

b . d ·· h 'd d h'k 1 van lutvinder om 1e van lllJVer e1 oet, gesc 1 t om a s voorwerp van uitvinding te ex-
handel of van industrie te worden geexploiteerd zal het ploiteeren verkr~· 
-------------------------' ---- gen door octroOI• 

* Voor het geval van oorlogstijd zie Artikel 30 van Hoofdstuk XL (De Krijgs- brieven. 
en Kommandowet.) R-
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uitsluitend recht hebben die uitvinding tot zijn eigen voor
deel te exploiteeren voor zulk een tijd en onder zulke voor
waarden als hierna zal worden bepaald. 

Dit recht wordt op de hierna te noemen wijze verleend 
door "octrooi-brieven," uit te reiken door de regeering. 

Ieder ge:echtigd 2.-Elk persoon hetzii burger van den OranJ· evriistaat 
tot o<'trooi, aileen ' . v .. v 
of met anderen. of niet, kan een octro01 aanvragen en verkrugen. 

Hetzelfde geldt van corporaties of vereenigingen. Onder 
hare deelhebbers of leden moet zich echter steeds de eerste 
en ware uitvinder bevinden die ook als zoodanig in de octrooi
aanvrage moeten zijn aangewezen. 

Twee of meer person en kunnen een gemeenscha ppelijk 
octrooi a an vragen en ver krijgen. 

oct:oi,v~:;g~z~~ · 3.-Ee:rl:. aanvrage van. een octrooi zal zoo na mogelijk in 
te zijn met zekere den vorm zun als vervat 1n schedule A, en moet vergezeld 
documenten. b h .. . d . . a· zun van een esc ruv1ng er lntv1n 1ng. 

Die beschrijving kan zijn of voorloopig of volledig. 
Een voorloopige beschrijving moet het wezen der uit

vinding beschrijven, en, indien noodig, door teekening ver
gezeld gaan. 

Een volledige beschrijving moet nauwkeurig en in bijzon
derheden het wezen der uitvinding en de wijze van uit
voering uiteenzetten, en, indien noodig, door teekeningen 
vergezeld gaan. 

Beide beschrijvingen moeten aanvangen met den titel 
der uitvinding. 

Zoo na mogelijk zullen bij de beschrijvingen de formu
lieren worden gevolgd zooals vervat in schedule Ben schedule C. 

Proced~res bij 4.-In het geval eener voorloopige beschrijving zal de 
v o o rl o o p 1 g e be- d 
s<;:hr\iving van uit- aanvrager ten kantore van den staatsprocureur eponeeren 
vinding wanneer zi1'ne aanvrage en de daarbii behoorende voorloopige be-·gedeponeerd. c • • • v 

schrlJVIng. . 
De datum waarop dat geschiedt zal op dat kantoor worden 

aangeteekend, en op de aanvrage en de beschrijving genoteerd. 
Een ontvangstbewijs daarvoor zal aan den aanvrager of zijn 
agent worden afgegeven tegen betaling eener som gelds als 
genoemd in schedule K. 

De aanvrager zal alsdan voor rlen tijd van zes maanden 
van af den datum- van dat ontvangstbewijs voorloopige bescher
ming voor zijne uitvinding genieten, dat wil zeggen, de uit
vincling mag zonder nadeel voor het later uit te reiken octrooi 
worden aangewend en gepubliceerd. 

De inhoud van zulk een voorloopige beschrijving zal 
slechts door den staatsprocureur of iemand van zijnentwege 
worden ingezien. 

In geval echter de titel of de beschrijving der uitvinding 
onvoldoende of te uitgebreid is, zal de staatsprocureur het 
recht hebben om gedurende den gezegden termijn van ze~ 
maanden en voor het uitreiken van een octrooi-brief toe te 
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·staan of te eischen dat zulk een titel of beschrijving worde 
veranderd, verbeterd of volledig gemaakt. Zulk een volledig 
gemaakte beschrijving zal van af den datum dat daarvoor 
ten kantore van den staatsprocureur · een ontvangstbewijs is 
gegeven, beschouwd worden te zijn een "volledige beschrijving" 
en onderworpen zijn aan alle bepalingen dezer wet omtrent 
volledige beschrijvingen. De bescherming daardoor ver kregen 
·zal echter ophouden na verloop van den termijn van zes 
maanden van af den datum van het ontvangstbewijs van de 
voorloopige beschrijving. 

5.-In het geval eener volledige beschriiving, zal de Prod?edburesh~Jj 
<J volle · 1ge esc ry-

aanvrager ten kantore van den staatsprocureur deponeeren v~ng van uitvin-

zijne aanvrage en de daarbij behoorende volledige beschrijving. ~~~~n-:!a~eer ge-

De datum, waarop dat geschiedt, zal op dat kantoor 
worden aangeteekend en op de aanvrage en de beschrijving 
genoteerd. Een ontvangstbewijs daarvoor zal aan den aan
vrager of ziin agent worden afgegeven tegen betaling eener 
som gelds als genoemd in schedule K. 

De aan vrager zal alsdan voor den tijd van zes maanden, 
van af den datum van het ontvangstbewijs, dezelfde rechten 
en voorrechten genieten alsof een octrooi- brief voor zijne 
uitvinding op gemelden datum aan hem was uitgereikt. 

Hij is echter niet gerechtigd eene vordering ten 'dien 
opzichte in te stellen tenzij en totdat hij een octrooi-brief 
ontvangen heeft. 

6.-Indien de aanvrager met zijne applicatie voor een Procedures wan

octrooi-brief wenscht voort te gaan zal hij van dat voornemen ~~~~n:~!~i:!::t 
schriftelijk kennis moeten geven aan den staatsprocureur. zijnet ~pplicatie 

Daarbij zal hij moeten opgeven den titel der uitvinding voor e gaan. 

en den dag waarop zijne aanvrage met de bijbehoorende 
beschrijving was gedeponeerd. Tevens zal hij het ontvangst-
bewijs daarvoor en de in artikels 4 en 5 bedoelde kwitantie 
moeten over leggen en eene som gelds be tal en als verva t in 
schedule K. 

De staatsprocureur zal daarop aan den aanvrager of zijn 
agent .eene kennisgeving overhandigen, zoo na mogelijk in 
den vorm als vervat in de schedule D. 

De aanvrager moet zorg dragen dat deze kennisgeving 
zoo spoedig mogelijk worde geplaatst, eenmaal in de GouveJ·
nements- Cottrant, eenmaal in een nieuwsblad uitgegeven te 
Bloemfontein, en tweemaal in een· nieuwsblad uitgegeven op 
of nabij de plaats waar de aanvrager zijne uitvinding gebruikt 
of exploiteert, of, in geval hij zulks niet doet, waar hij woont; 
en in geval daar geen nieuwsblad wordt uitgegeven, tweemaal 
in een nieuwsblad dat daar circuleert. 

Het zal daarop aan iedereen, die er belang bij heeft, zich 
te verzetten tegen het verleenen van een octrooi-brief vrijstaan 
tegen betaling van een som gelds als vermeld in schedule K, 
een geschrift, zijne bezwaren ontwikkelend, te deponeeren ten 
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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. 

Overwegen van 7.-0p den tijd en ter plaatse in de kennisgeving ge-
aan vrage en ver- . . 
dere h andeling noemd, zal de aanvrager de n1euwsbladen overleggen, waann 
~~;1:r:. staatspro(;u- die kennisgeving is gepubliceerd. De staatsprocureur zal daarop 

die aanvrage behandelen en overwegen en evenzoo aile be
zwaren die met inachtneming van artikel 6 schriftelijk bij hem 
zijn ingediend. 

De applicant, de bezwaarmakers en hunne respectieve 
getuigen zullen afzonderlijk en in afwezigheid van de anderen 
worden gehoord. 

De Staatsprocureur ka11 d-::::_ b~:1s-LanG. ~::.woepen van des
kundigen en andere personen, en hee±t het recht te bepalen 
of en hoeveel hun door den aanvrager of door den bezwaar
maker, voor dien bijstand zal worden uitbetaald. 

Evenzoo heeft de staatsprocureur het recht om te bepalen 
dat de kosten van behandeling van eene aanvrage, een be
zwaarschrift of eene andere zaak, betrekking hebbende op he\., 
verleenen van eene octrooi-brief of het verkrijgen van be
scherming onder deze wet, zullen worden betaald, hoe groot 
het bedrag zal wezen, en door en aan wien het moet worden 
voldoen. Daarbij zal zooveel mogelijk het formulier, vervat 
in schedule E moeten worden gevolgd. Zulk een order van deu 
staatsprocureur kan gerechtelijk executabel verklaard worden. 

Uit.r~ildng van 8.-Als er geen bezwaren ziin inD"ediend of als die ten 
certdicaat voor .. tJ • o 
octrooi-hrief door gunste van den aanvrager ZlJn lntgewezen, zal de staats-
staatsprocureur. 'fi t ( 1 l"k 1 h .1! 1' procureur een cert1 caa zoovee n1oge lJ ~ vo gens et 1.0rmn 1er 

vervat in schedule F) voor de verleening van een octrooi-brief 
uitreiken op betaling van eene geldsom als genoemd in 
schedule K. Hij zal in dat certificaat alle bepalingen, voor
zieningen en voorwaarden opgeven, waarvan het wenschelijk 
of noodzakelijk is dat zij in den octrooi-brief worden opgenomen. 

Berei~ing, onder- 9.-De staatsprocureur zal zoo spoedig mogeliik na des-
teeken1ng en zege- . tJ • 

ling van octrooi- betreffend verzoek van den aanvrager een octrom-bnef doen 
brief. gereed maken overeenkomstig zijn volgens artikel 8 uitgereikt 

certificaat. 
Deze gereedgemaakte octrooi-brief zal ter onderteekening 

door den Staatspresident, ter contrasigneering door den gou
vernements-secretaris en ter zegeling met het grootzegel van 
den Staat moeten worden ingezonden bij den gouvernements
secretaris, met bijvoeging van een som gelds als genoemd in 
schedule K. 

Die onderteekening en zegeling zal zoo spoedig mogelijk 
geschieden. 

Wanneer uitrei- 10 D 't 'k' t · b · f · king van octrooi- .- e Ul re1 1ng van een oc rom- ne voor eene ult-
brief .k an worden vinding' waarvan de toepassing volgens het oordeel der 
geweigerd. regeering in strijd is met de wetten, de-openbare orde of de 

goede zeden kan geweigerd worden. .... 
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11.-De onderteekening en zegeling van den volgens artikel Bij verzuim of dood 

9 gemaakten octrooi-brief zal echter geweigerd worden: (1o.) ;~~dtao~d.!:t::;:_ 
wanneer het verzoek daartoe is ingezonden 1neer dan drie ning. en zefgeling 

d h 
. gewe1gerd o toege-

maanden na at et certrficaat van den staatsprocureurl ver- staan. · 

meld in artikel 8, is uitgereikt; en (2o.) wanneer de termijn 
van zes maanden bescherming (verkregen door het deponeeren 
der aanvrage met bescherming) reeds verloopen is. 

W anneer het verzoek om onderteekening en zegeling 
echter is gedaan, toen deze termijn van zes maanden nog 
niet verloopen was, en de onderteekening en zegeling is ver
traagd geworden buiten schuld van den aanvrager, dan kan 
die zegeling en onderteekening ook na verloop dier zes maanden 
geschieden, mits nooit langer clan een maand daarna. 

Indien de aanvrager sterft geclurende den meerbedoelden 
tennijn van zes maanden, dan kan de octrooi-brief verleend 
worden aan zijn rechtsopvolger binnen drie rnaanden na het 
overlijden van den aanvrager, al mocht ook de termijn van 
zes maanden intusschen verloopen zijn. 

12.-Elke octrooi'-brief zal opgesteld worden zoo veel Vormvanoctrooi

mogelijk volgens den vorm vervat in schedule G en zal den brief. 

datum dragen van den dag waarop de aanvrage met bijbehoo-
rende beschrijving ten kantore van den staatsprocureur werd 
gedeponeerd. 

13.-Elke octrooi-brief zal van kracht zijn voor den tijcl Hoe lang octrooi-

t . · f l d t d' b · f brieven vankracht van veer 1en Jaren van a c en a urn van 1en ne . blijven, in 't alge-
Maar elke octrooi-brief zal onderwerpen zijn aan de voor- meen en in b\jzon-

d l .. . . l .. ll h h d.ere gevallen. waar e, cat hlJ n1et1g za zun, en a e rec ten en voorrec ten 
daardoor ver kregen zullen ophouden na verloop van clrie 
jaren en zeven jaren respectievelijk, tenzij binnen die tennij-
nen de respectievelijke sommen gelds, als genoemcl in sche-
dule K, aan den thesaurier-generaal zullen zijn betaald, een 
ontvangstbewijs daarvoor door dezen ambtenaar zal zijn afge-
geven, en die betaling door hem op den octrooi-brief zal zijn 
aangeteekend. 

Indien echter de· octrooihouder door toeval, dwaling o:t 
onachtzaamheid deze voorgeschreven betalingen binnen de voor
geschrevene termijnen verzuimt, kan hij bij de regeering om 
eene verlenging van den termijn van betaling verzoeken. 
Indien de regeering overtuigd is geworden, dat het v~rzuim 
in de betaling uit een der bovengenoemde oorzaken 1s ont
staan, dan kan zij de verlenging toestaan, mits door den 
octrooihouder eene som gelds worde betaald, als vermeld 
in schedule K, en in ieder geval onder de volgencle voor
waarden: 

(A). De termijn voor eene betaling zal nooit langer dan 
clrie maanden worden verlengcl ; 

(B). Wordt een geding wegens inbrenk op een octrooi aan
gevangen na het verzuimen eener betaling binnen den 
voorgeschreven termijn en voor de verlenging van 
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dien tennijn, dan kan het hof weigeren eenige schade-· 
vergoeding toe te kennen voor zulk eene inbreuk op· 
het octrooi. 

Na. v~rle~nen van 14.-Nadat eenmaal een octrooi-brief zal ziin verleend. 
oetro01-bnefwordt . . .. u 7 
g e e n onderzoek zal het 111et wett1g meer ZlJn om te onderzoeken of de be-· 
:~e~~el~t11~·~ 6~m- palingen van artikel 6 omtrent het uitreiken en openbaar 

maken van de daarin genoemde kennisgeving behoorlijk in 
acht zijn genomen. 

Ui~reiken va;u 15.-Als een octrooi-brief is verloren gegaan of vernie-
~Z}~caat-octrool- tigd, of als ten genoegen der regeering is aangetoond dat hij 

niet kan worden overgelegd, kan een duplicaat worden nit
gereikt. 

Waar octrooi- 16.-Als uit kracht van deze wet voor eene uitvinding 
brieven buiten"s · b · f · 1 d · f d l""k · 1 an as verkregen een octro01- ne 1s ver een , en een octro01 o erge lJ ~e pn-
zijn. vilegie voor het monopolie of het uitsluitend gebruik of de 

uitsluitende exploitatie dierzelfde uitvinding buitenslands is 
gegeven voor het verleenen van een octrooi-brief daarvoor in 
dezen Staat, dan zullen aile rechten en voorrechten voort
spruitende uit zulk een octrooi-brief ophouden, en de octrooi
brief zelf nietig worden op hetzelfde oogenblik dat de termijn 
waarvoor het octrooi of dergelijk privilegie in het buitenland 
is verkregen, verloopt; en in geval meer dan een octrooi of 
dergelijk privilegie buitenslands is verkregen, zoodra de eerste 
termijn dienaangaande verloopt. 

Indien de termijn, waarvoor een octrooi of dergelijk pri
vilegie in het buitenland was verkregen, reeds was verloopen 
toen de octrooi-brief in dezen Staat werd uitgereikt, dan zal 
die octrooi-brief van den aanvang af nietig zijn. 

Bewaring van 17.-Alle beschrijvingen, lllet de daarbij behoorende teeke-
ooschrijvingen. ningen, in geval die er zijn, als voorzegd, gedeponeerd ten 

kantore van den staatsprocureur, zullen dadelijk na het ver
leenen der octrooi-brieven, of indien geen octrooi-brieven wor
den verleend, dadelijk na verloop van den termijn van zes 
maanden van af dat deponeeren worden overgebracht naar, 
en bewaard in, zoodanig kantoor als de Staatspresident voor 
dat doel zal aanwijzen, 

Hoe veranderin- 18.-Elke octrooi-aanvrager of octrooi-houder kan te eeni-
gen in bescbrij- ··a · h 'f d k 
vingen kunnen gen t~J en 1n gesc n te aan en staatsprocureur verzoe ~en 
~:~~gesteld wor- zijne beschrijvingen en de daarbij behoorende teekeningen te 

mogen veranderen bij wijze van doorhaling, verbetering of 
verduidelijking ; in dat geschrift den inhoud der verandering 
en zijne gronden daarvoor opgevende. 

De staatsprocureur zal hem daarop eene kennisgeving 
overhandigen, zooveel mogelijk in den vorm zooals voorge
schreven in schedule H. Deze kennisgeving moet gepubliceerd 
worden op dezelfde wijze als beschreven in artikel 6. V erder 
zal gehandeld worden op dezelfde wijze als in artikel 6 en 
volgende artikelen is voorgeschreven voor de behandeling van 
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octrooi-aauvragen. Alle bepalingen dienaangaande zijn ook in 
dit geval van toepassing. 

De staatsprocureur zal bepalen of en onder welke voor
waarden het verzoek om verandering kan worden toegestaan, 
Deze order van den staatsprocureur moet worden geregis
treerd in het daartoe aangewezen kantoor. 

Geen verandering zal worden toegestaan, die ten gevolge 
heeft dat de veranderde beschrijving aanspraak maakt op 
eene uitvinding die n1eer uitgebreid is dan of die verschilt 
van de uitvinding waarop de onveranderde beschrijving aan
spraak gaf. 

Het geven van verlof tot verandering stelt het recht der 
partij tot het maken dier verandering vast, uitgezonderd in 
geval van bedrog; en die verandering zal in alle hoven en 
voor alle doeleinden worden beschouwd een deel uit te rna
ken der beschrijving. 

19.-In een rechtsgeding wegens inbreuk op een octrooi Verandering kan 
d d · t' kl · t · toegelaten worden en eene proce ure voor e n1e 1gver anng van een oc roo1- in g eva 1 van 

brief kan het hof te eenigen tiid bevelen, dat het den octrooi- rechts~eding we-
h d 

.. l . OJ h . lk b . gens 1nbreuk op 
OU er VrlJ za staan, 1net 1nac tnem1ng van ZU e epahngen een octrooi. 

als het hof mocht voorstellen, de verandering zijner beschrij-
ving bij wijze van doorhaling te veranderen. Het hof kan 
tegelijkertijd bepalen dat de behandeling of beslissing der zaak 
intusschen zal worden opgeschort. 

20.-Waar eene verandering bij wijze van doorhaling, Ge~n sc?-adeve.c-
b t · f · d 'd l""k" d d t · t goedmg 1n zulk ver e enng o ver u1 e lJ 1ng on er eze we IS oegestaan geval, wanneer ter 

zal in een rechtsgeding geen schadevergoeding worden toe- goeder t~·ouw ge-
b 

. . . . d" handehl 1s. 
gestaan met etrekk1ng tot het gebnuk der tntv1n 1ng voor 
de doorhaling, verbetering of verduidelijking, voor zoover 
niet de octrooi-houder ten genoegen van het hof aantoont, dat 
zijne oorspronkelijke aanspraak ter goeder trouw en 1net ge
noegzame zorgvuldigheid en kennis van zaken was uitgedrukt. 

21.-Indien het op het verzoek van een belanghebbend Regeerin~sbesluit . dat octro01-houder 
persoon, ten genoegen der regeenng wordt bewezen dat ten vergunning zal 

l d · · t · h d d l""k verleenen.wanneer gevo ge er wmgenng van een oc rom- ou er om op re e lJ ~e · 
voorwaarden vergunning ter verleenen :-

(A). Dat het octrooi niet wordt aangewend in dezen Staat; 
(B). Dat niet voldaan kan worden aan de redelijke na

vraag van het publiek met betrekking tot de uit
vinding; 

(c). Dat iemand verhinderd is eene uitvinding,- welke in 
zijn bezit is, aan te wenden of er het voile nut van 
te trekken; 

Dan kan de regeering den octrooi-houder bevelen om 
vergunning te verleenen onder zulke voorwaarden als de 
regeering, met inachtneming van het wezen der uitvinding 
en de omstandigheden der zaak, billijk moge oordeelen. 

De uitvoering van zulk een regeeringsbesluit kan gerech
telijk worden gedwongen. 
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Procedures bij . 22.-Elke octrooi-houder mag een verzoekschrift aan den 
aanzoek om ver- S · d · h d 1 · d " l lenging van tijd" taatspres1 ent nc ten, vragen e om ver eng1ng van en tuc 
van octrooi. van zijn octrooi. Zulk een verzoekschrift moet echter worden 

Nieuwe octrooi
brief. 

ingediend minstens zes maanden voor het verloopen van 
dien tijd. 

De regeering zal het recht hebben zulk een verzoek
schrift voor consideratie te verwijzen naar hetHoog Gerechtshof. 

Minstens twee maanden voor den dag bepaald voor de 
behandeling van zulk een verzoekschrift zal de aanvrager 
openbaar maken, op dezelfde wijze als uiteengezet in artikel 
6, eene kennisgeving van den inhoud van zijn verzoekschrift, 
zooveel mogelijk in den vorm zooals vervat in schedule I. 

Iedeeren die er belang bij heeft om zich tegen het ver
zoek te verzetten, kan een bezwaarschrift daartegen indienen 
bij den staatsprocureur, mits zulks geschiede minstens een week 
voor den dag bepaald voor de behandeling der zaak. 

De aanvrager en elkeen die op wettige wijze een be
zwaarschrift heeft ingediend kan of in persoon of door een 
advocaat zijne zaak voordragen en toelichten. De aanvrager 
moet aanvangen met te bewijzen dat de hierboven genomnde 
kennisgeving op de voorgeschreven wijze is openbaar gemaakt. 

Het hof zal in zijn rapport acht geven op het we zen der 
uitvindingen en de waarde daarvan voor het publiek, op de 
voordeelen door den octrooi-houder er van getrokken en op 
de verdere omstandigheden der zaak. Het rapport zal verder 
inhouden ·of, en zoo ja, voor welken tijd en onder welke voor
waarden of beperking in de meening van het hof eene ver-
lenging kan worden toegestaan. 

23.-De Staatspresident zal het recht hebben om, na over-
weging van het verzoekschrift om verlenging, een nieuwen 
octrooi-brief te verleenen onder zulke voorwaarden en beper
kingen en voor zulk een tijdperk ( dat nooit langer zal zijn 
dan veertien jaren) als hij wenschelijk zal oordeelen. 

De nieuwe octrooi-brief zal den datum dragen van den 
dag, waarop de eerste octrooi-brief verloopt. 

Inhoudsopgaven 24.-De Staatspresident is gerechtigd om inhoudsopgaven 
van gedeponeerde l k 11 b h " · k h · f 8tukken. te c oen opma en van a e esc ruv1ngen verzoe sc n ten en 

andere geschriften in verband met deze wet ingezonden of 
gedeponeerd. Deze inhoudsopga ven zullen ter inzage liggen 
voor het publiek onder zulke bepalingen als daaromtrent nit 
kracht van deze wet mochten worden vastgesteld. 

Register van 25.-0p zulk een kantoor als uit kracht van deze wet 
octrooi-brieven. 

zal worden aangewezen, zal gehouden worden een "register van 
octrooi-brieven" waarin zullen worden opgeteekend in chrono
logische orde het deponeeren van octrooi-aanvragen en de 
daarbij behoorende beschrijvingen, alle veranderingen in octrooi
brieven, het verloopen of nietig worden daarvan en zulke 
andere feiten en omstandigheden die het van kracht zijn van 
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Dctrooi-brieven betreffen, als de Staatspresident mocht. wiilen 
.aanwlJzen. 

Dit register of een afschrift daarvan zal voor het publiek 
ter inzage liggen onder zulke bepalingen als daaromtrent nit 
kracht van deze wet mochten worden vastgesteld. 

26.-0p datzelfde · kantoor zal gehouden worden een Re~ister van 
. . . octroo1-honders. 

"register van octro01-houders" waann zuilen worden opge-
teekend op zulk een wijze als de Staatspresident zal voor-
schrijven, aile overdrachten van octrooi-brieven, of van aan-
deelen of belangen daarin, alle vergunningen, met de namen 
der rechthebbenden en der respectieve datums, en aile andere 
feiten en omstandigheden, die van belang zijn voor het hebben 
van eenig recht in een octrooi-brief of eene vergunning. 
Iedereen zal tegen betaling eener som gelds als vermeld in 
schedule K, een gecertificeerd afschrift of uittreksel van dit 
register kunnen verkrijgen. Zulk een afschrift of uittreksel is 
prima facie bewijs van ailes wat daarin volgens voorschrift 
of machtiging is opgeteekend. 

Dit register of een afschrift daarvan zal voor het publiek 
ter inzage liggen onder zulke bepalingen als daaromtrent uit 
kracht van deze wet mochten worden vastgesteld. 

27.-Rij die opzettelijk eene valsche aanteekening in een ~'alsiteit ten op
op grond van deze wet gehouden register 1naakt of doet ~~1~~1 ~~z~an regls

maken, of die een valsch afschrift of uittreksel van zulk een 
register maakt of doet maken, of die zulk eene valsche aan-
teekening of zulk een valsch afschrift of uittreksel, de valsch-
heid daarvan wetende, als bewijsmiddel voorlegt of aanbiedt 
of laat voorleggen of aanbieden, zal gestraft worden met ge-
vangenisstraf van ten hoogste vijf jaren, met of zonder harden 
.arbeid. 

28 -Ret Roog Gerechtshof kan op de applicatie van een Orders van Hoo~ · G e r e c h t s h of blJ 

Persoon die zich beklaagt over eene ongerechtvaardigde aan- klachten over on
. ' . . f h d' d gerechtvaardigde teekening In zulk een register, o een ongerec tvaar Ig weg- aanteekeningen in 

laten eener aanteekening in zulk een register een order uit- registers, enz. 

vaardigen omtrent het doorhalen, inschrijven of wjjzigen van 
zulk een aanteekening als het hof zal noodig oorcleelen. Ret 
hof kan ook de applicatie van de hand wijzen en in beide 
gevailen uitspraak over de kosten doen. 

Ret hof kan bij de behandeling van zulk een zaak uit
spraak doen over elke vraag, welker beslissing voor de ver
betering van een register noodzakelijk of wenschelijk is. 

29 -De ni'etig-verklaring van een octrooi-brief kan bii Nietigver~da~ing · u van octro01-bnef. 
wijze van applicatie aan het Roog Gerechtshof worden ge- . 
vraagd, op een of meer der volgende gronden :-

(A). Dat de octrooi-briefbedriegelijk is verkregen ten nadeele 
van eens anders rechten; 

(B). Dat de persoon, die voorgegeven werd de eerste en 
ware uitvinder te zijn, zulks niet was; 
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(c). Dat de uitvinding niet nieuw was, dat wil zeggen 
reeds voor de uitreiking van den octrooi-brief was 
gepubliceerd of toegepast in de zen Staat; 

(D). Dat de uitvinding niet geschikt is om in term en van 
artikel 1 te worden geoctrooieerd; 

(E). Dat de beschrijving betrekking heeft op theoretische 
grondbeginselen, stelsels, methodes, systemen, ontdek
kingen of concepties, waarvan de wijze van toepassing 
niet is aangevangen ; 

(F). Dat de volledige beschrijving niet voldoende is, dat 
wil zeggen dat nagelaten is melding te maken van 
een deel van het geheim of het op een onvoldoende 
wijze is aangeduid ; 

(G). Da~ de uitvinding of hare toepassing strijdig is 1net 
de wetten, de open bare orde of de goede zeden; 

(H). Dat de titel der uitvinding bedriegelijk eene andere 
zaak opgeeft dan de ware der uitvinding; 

(1). Dat de voorgeschreven betalingen niet op tijd zijn 
gedaan; 

(K). Dat de octrooi-brief nietig is geworden uit kracht van 
artikel 15 dezer wet. 

Door wien nietig- 30.-De nietigverklaring van een octrooi-brief kan alleeri 
verklaring kan d d 1 d d d· verzocht worden. oor e vo gen e personen wor en gevraag .-

(A). Den staatsprocureur; 
(B). Ieder persoon, uitdrukkelijk daartoe door den staats

procureur gemachtigd; 
(c). Ieder, die beweert da t de octrooi -brief is ver kregen 

ten nadeele van zijne rechten of de rechten van een 
ander persoon, van wien hij zijn recht a:fleidt; 

(n ). Ieder, die beweert dat hijzelf of een ander persoon, 
van wien hij zijn recht a:fleidt, de ware uitvinder der 
betrokken uitvinding was ; 

(E). Ieder, die beweert dat hijzelf of zijn vennoot of een 
persoon, van wien hij zijn recht a:fleidt, reeds voor 
den datum_ van den octrooi-brief iets, waarop de oc
trooi-houder als zijne uitvinding aanspraak maakt, in 
het openbaar heeft vervaardigd of gebruikt of heeft 
verkocht. 

Bepalin&"en om- 31.-Ten aanzien van een geding wegens nietigverklaring 
~~~~t nf:~~~;rk!:: van een octrooi-brief geld en de volgende bepalingen :-
ring. (1). De eischer moet in zijne applicatie de feiten uiteen-

zetten, 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 1net 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 bewijzen tegen de geldigheid van den 
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octrooi-brief voortbrengt, wordt de verweerder tot 
tegenbewijs toegelaten. 

32.--W anneer een octrooi-brief op grond van beclrc.g .Nieuw octrooi-
. . bnef verleend aan 

wordt n1et1g verklaard
7 

kan de regeering op aanvrage \I an d2n persoo;n slagende 
't · d d · · d In .,.edn1a op o-rond waren u1 v1n er, ge aan In overeenstemm1ng met eze wet, va~ bed~og."" 

aan dezen een nieuwen octrooi-brief uitreiken (in de plaats van 
den nietigverklaarden) die den datum zal dragen der nietig-
verklaring van den eersten octrooi-brief. Deze nieuwe octrooi-
brief zal echter ophouden van kracht te zijn bij verloop van 
den termijn, waarvoor de eerste nietigverklaarde octrooi-briet 
was verleend. 

33 -Hii die een door hem verkocht ofverhandeld artikel Stra~voor l~ande-
• <Jl len In artlkelen 

voor geoctrooieerd uitgeeft, terwijl geen octrooi daarvoor is valschelijk voorg~-
. 'k 1 lk d' f wend o-eoctrooi-lUtgerel t, za voor e ~e overtre 1ng gestra t worden n1et eene eerd t~ zijn. 

boete van ten hoogste vijf-en-twintig ponden sterling. 
34 -Hii die een door hem verkocht ofverhandeld artikel Boetewegensver-

• <Jl ' koopen van voor-
VOOr geoctrooieerd uitgeeft, terwijl aan een ander, van wien werl?en als .geoc-
d 'k 1 · fl · · d · · · trooieerde die clat at arh ~e n1et a {Omstlg 1s, aarvoor een octrom lS lntge- zijn ten behoeve 
reikt, zal voor elke overtreding verbeuren een som van v~jftig van een ander. 
pond sterling, waarvan de helft zal toekomen aan den Staat 
en de andere helft, benevens de kosten van het geding, aan 
den octrooi-houder, die deze som bij wijze van bnrgerlijke 
rechtsvordering voor schuld, van hem zal eischen. 

35 -Iemand wordt in den zin dezer wet o-erekend een Voonyendsel. van · o octroo1: wat IS. 
artikel voor geoctrooieerd uit te geven, als hij dat artikel , 
verkoopt of verhandelt met het woord "octrooi," "geoctrooi
eerd," "patent," "gepatenteerd," of een ander woord of andere 
\.voorden, welke uitdrukken of tot de gevolgtrekking leiden, 
dat daarvoor een octrooi is verleend, op dat artikel gestem-
peld, gegraveerd, gedrukt of op andere wijze er op aan
gebracht. 

36 E ht d · · b k ·t · Rech tsgeding .- en rec svor enng wegens 1n reu op een oc rom wegens inbreuk op 
kan in het Hoog Gereohtshof door een octrooi-houder worden octrooi; gronden 
ingesteld tegen iedereen die gedurende den tijd dat zijn daarvoor. 
octrooihouder de betrokken uitvinding exploiteert, verkoopt, 
gebruikt, uitvoert of die namaakt of nabootst. 

Alle gronden, waarop de nietigverklaring van een octrooi
brief kan worden gevraagd, leveren een goeden grond van 
rechtsvordering op in een rechtsgeding wegens inbreuk op 
een octrooi. 

3r7( -In een rechtso-eding weo-ens inbreuk op een octrooi sc.hriftelij_ke plei-
. b o 'doien biJ zulk 

n1oet de eischer bij zijn dagvaarding, of op order van het rechtsgeding-Pro-
f . b l .. d . b k ceskosten. ho b1nnen een te epa en termun, e 1n reu ~en, waarover 

hij klaagt, afzonderlijk opgeven. 
De verweerder 1noet in zijn antwoord, of op order van 

het hof binnen een te bepalen termijn, zijn tegenwerpingen 
afzonderlijk aangeven. 

Indien de verweerder de geldigheid van het octrooi 
betwist, dan moeten zijne tegenwerpingen aangeven op welke 
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gronden hij die geldigheid bestrijdt ; en indien een dezer 
gronden is de beweering dat de betrokken uitvinding niet 
nieuw is, dan moet hij tijd en plaats der beweerde vroegere 
pnblicatie of aanwending opgeven. 

Bij de handeling der zaak zal geen bewijs toegelaten 
worden voor een beweerden inbreuk of eene tegenwerping, 
die niet afzonderlijk op de bovengemelde wijze zijn opge
geven, tenzij met verlof van het hof. 

De opgegeven beweerde daadzaken en tegenwerpingen 
kunnen met verlof van het hof later worden veranderd. 

Bij de waardeering der kosten zal acht worden geslagen 
op deze beweerde daadzaken en tegenwerpingen, opgegeven 
door eischer en verweerder. De partijen zullen geen kosten 
\Vorden toegestaan met betrekking tot eene beweerde daad
zaak of tegenwerping, waarvan het niet door het hof wordt 
Yastgesteld, dat zij bewezen is en gegrond was en tot de 
zaak afdeed ; onafhankelijk van de algemeene kosten van 
het geding. 

Inroepen van 38.-In eene procedure voor nietigverklaring van octrooi-
zaakkundige door b . f f . h a· . b k . 
gere(·htshof. ne o 1n een rec tsge 1ng wegens 1n reu op een octrom 

kan het hof nit eigen beweging of op verzoek van een of beide 
der partijen, de hulp van eenen zaakkundige inroepen, 1net 
wiens bijstand het geding geheel of gedeeltelijk zal worden 
behandeld en beslist. 

De eventueele betaling van zulk een zaakkundige zal 
door het hof geregeld worden. 

Zekere maatrege- 39.-In een rechtsgeding wegens inbreuk op een octrooi, 
len bij zulk rechts- k h h f k d .. } h 
gedi:ng. 7 an et o op verzoe 7 van een er partlJen 1et sc orsen 

van of opho.uden met arbeid, het overleggen van rekeningen 
of het houden eener inspectie bevelen, en hiervoor en voor 
de geheele behandeling der zaak zulke maatregelen treffen, 
als noodzakelijkheid en wenschelijkheid mogen vereischen. 

Gevoloo van ver- 40 I ht a· . b k t . klaring~angeluig- :- n een rec sge 1ng wegens 1n reu- op een oc rom, 
heid van ?ctrooiin kan het hof verklaren, dat de geldigheid van het octrooi een 
toekomst1ge g e- b l' · h f • k \TT a· kl d dingen. punt van es 1ss1ng ee t u1tgemaa t. vv anneer 1t ver aar 

is, heeft de eischer in elk volgend rechtsgeding wegens inbreuk 
op zijn octrooi, voor zoover de eindbeslissing in zijn voor
deel is, aanspraak op voldoening van de volle kosten, onkosten 
en uitgaven tusschen procureur en client, tenzij het hof uit
drukkelijk verklaart dat he1n deze vordering niet toekomt. 

sl~~~soc~~~~ibrief 41.-Een octrooibrief zal voor slechts eene uitvinding 
nitvinding. een worden verleend. Niemand is echter gerechtigd eene objectie 

tegen een octrooibrief in te brengen op grond dat dit meer 
dan eene uitvinding omvat. 

Aanzoek om oc- 42 Al d b 'tt 't . a· f d trooi bij den uood .- s e ez1 er van eene u1 v1n 1ng ster t, zon er 
van uitvinder. eene aanvrage voor een octrooi-brief te hebben gedaan, kan 

z~jn rechtsopvolger die aanvrage doen en een octrooi-brief 
voor die uitvinding verkrijgen. 
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Ieder zulke aanvrage moet worden gedaan binnen zes 
maanden na den dood van zulk een persoon, en moet inhouden 
eeue verklaring van zijn wettigen rechtsopvolger dat hi.i den 
overl~dene voo1 deh eer.:;ten en waren uitvinder houdt." 

43.-Een octrooi-brief die verleend is aan den eersten en Octrooibriefniet 

waren nitvinder zal niet krachteloos gemaakt of vernieticrd geaffecteerd door 
' b latere aanvraag, 

worden door eene met inbreuk op zijne rechten ingediende enz. 

octrooi- aanvrage, noch ook door de daarop verkregen voor-
looptge bescherming, noch ook door gebruik of openbaarmaking 
der uitvinding na het deponeeren van zulk eene aanvrage. 

44.-Een octrooi-houder kan zijn octrooi voor eene plaats Over.d~acht van 
in of voor een deel van dezen Staat aan een ander over·- octrool In gedeelten van den Staat, 
dragen, evenals of het octrooi alleen met betrekking tot zulk 
een plaats of deel van den Staat was verleend. 

45.-De tentoonstelling eener uitvinding op eene inter- Te:J?-to.ons.telling 

nationale of eene niiverheids-tentoonstelling of de openbaar- van mtvmdmg; ge• u volgen daarvan. 
making eener beschrijving der uitvinding gedurende den 
duur der tentoonstelling, of het gebruik der uitvinding voor 
doeleinden der tentoonstelling 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 den uitvinder niet. daartoe gemachtigd persoon, bena
deelt niet het recht van den uitvinder of zijn rechtsopvolger 
om voorloopige bescherming en eenen octrooi- brief voor de 
uitvinding te vragen en te verkrijgen noch ook de geldig
heid van den op die aanvrage verkregen octrooi-brief mits 
altijd de twee volgende voorwaarden in het oog zijn ge
honden:-

(A). De tentoonsteller moet, voordat hij zijne uitvinding 
tentoonstelt, aan den staatsprocureur schriftelijk kennis 
geven van zijn voornemen om dat te doen; 

(B). Zijne aanvrage om een octrooi-brief moet voor of 
binnen zes maanden na de opening der tentoonstelling 
worden ingediend. 

46.-De regeering kan te eeniger tijd van een octrooi- Regeering kan 

l d d h d l .. 't · d' t 1 modellen vorderen 
lOU er vor eren aar een mo e ZlJner U1 v1n 1ng e everen der uitvinding. 

tegen betaling der vervaardigingskosten, waarvan het ,bedrag, 
in geval van dispuut, bepaald zal worden door arbiters. 

De bestemming dezer modellen zal door de regeering 
bepaald worden. 

47.-Indien iemand door jeugdigen leeftijd, krankzinnig- Mind~.rjarigen en 

l 'd f d b k h 'd · t · t t · dergellJken vette-1E'l o an ere on e waam e1 , n1e 1n s aa 1S om eene ver- genwoordigd door 

kilning te doen of eene handeling te verrichten, die door v:?ogden en derge-, . d h llJken. 
deze wet of de uitvoeringsbepahngen wor t voorgesc reven, 
dan kan zijn voogd of zijn curator, of als geen van deze 
beiden ~r is, dan een persoon, door het Hoog Gerechtshof 
aangesteld voor dat doel, op applicatie van iemand ten be
hoeve van den onbekwamen persoon of op applicatie van 
eenen mede- belanghebbende, zulk eene verklaring en eene 
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haar zoo na mogelijk komende verklaring afleggen of zulk 
eene handeling in den naam en ten behoeve van dien be
doelden persoon verrichten. Alle handelingen over zulk een 
vertegenwoordiger voor het doel van deze wet gedaan, zullen 
dezelfde kracht hebben alsof zij door den vertegenwoordigde 
zelf waren verricht. 

Oeldelijl<ei:r;kom- 48.-De sommen gelds, genoemd in schedule Ken betaald 
sten gaan 111 de d c1 · d k 11 d l 't k Staats kas. voor e aann genoem e za en, zu en een ee Ul ma en 

van de inkomsten van den Staat. 
l\Iaat.regelen en 49.-De Staatspresident wordt hiermede gemachtigd en 

voorschriften ter ht' d t a· . t t . d 't uitvoering de z e r gerec 1g om, me a v1es en oes emm1ng van en Ul voe-
. wet. renden raad, zulke maatregelen te treffen en zulke voor

schriften lJ.it te vaardigen als noodig en wenschelijk zullen 
zlin voor de uitvoering dezer wet. 

Benaming clezer 50.-Deze wet mag in het kort worden aangehaald als 
~et. 

S<'!lledule A. 

Formulier A. 

.Formulier!B. 

" de octrooi-wet." 

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 em ware uitvinder daarvan ben; dat die uit
vinding, voor zoover ik weet en geloof, niet toegepast of ge
bruikt wordt door eenen anderen persoon of andere personen: 
en ik verzoek met verschuldigden eerbied, dat mij voor ge
zegde uitvinding eene octrooi worde verleend. 

den dag der maand 
van het jaar onzes Heeren 

(1). Vul 1n: naam en woonplaats van uitvinder. 
(2). Vul 1n: beroep van uitvinder. 

(4) 

(3). Vul in: titel der uitvinding (bijvoorbeeld; "verbete
ring van naaimachines." 

( 4), Handteekening van den uitvinder. 

B.-FORMULIER VAN VOORLOOPIGE Ji3ESCHRIJVING, 

Ik, 
van beroep 
verklaar hierbij, dat het wezen muner uitvinding 

(1) 
(2) 

van (3) 
IS als volgt: (4} 

V 8r klaard op heel en den 18 
(1). Vul in: naam en woonplaats van uitvinder, 
(2). Vul 1n: berop van uitvinder. 
(3). Vul 1n: titel der uitvinding. 
(4). Vul 1n: voorloopige beschrijving der uitvinding 
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0.-FORMULIER VAN VOLLEDIGE BESCHRIJVING. 

Ik, 
van beroep 

(1) Formulier C. 

(2) 
verklaar hierbij, dat het wezen muner uitvinding 
van (3) 
en de wijze van uitvoering daarvan nauwkeurig en in bij
zonderheden worden uiteengezet door de volgende beschrij-
ving: 

(1.) Vul in: titel der uitvinding. 
(2.) Vul in: naam en woonplaats van uitvinder. 
(3.) Vul in: beroep van uitvinder. 
(4.) Vul in: voiledige beschrijving. 

\4) 

D.-OCTROOI-AANVRAGE VOOR (1) 
Ter algemeen naricht wordt hiermede bekend gemaakt Formnlier D. 

d~ ~ 
van beroep (3) 
op den dag der maand 18 ten munen 
kantore heeft gedeponeerd eene aanvrage voor een octrooi 
voor bovengenoemde uitvinding met bijbehoorende beschrijving. 

N ademaal 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 aile bezwaren daartegen zuilen worden behan
deld ten mijnen kantore op 
den dag der maand 18 ten ure 
's middags. 

Ik roep daarom aile personen op, die er belang bij heb
ben zich te verzetten tegen het uitreiken van een octrooi
brief, om v66r genoemden datum van behandeling ten mijnen 
kantore te deponeereri een geschrift, waarin zij hunne bezwa
ren ontwikkelen, daar zij anders uitgesloten zuilen zijn die 
voor te brengen. 

Aldus den dag der maand "!.8 

Staa tsprocureur. 
(1). Vul in: titel der uitvinding. 
(2). Vul in: naam en woonplaats van den aanvrager. 
(3). Vul in: beroep van den aanvrager. 

E. 
Na gehoord te hebben het bezwaar van (1) 

tegen het verleenen van een octrooi-brief voor (2) 
aan (3) 
beveel ik hierbij dat de gezegde (1) 
zal betalen aan den gezegden (2) 
voor kosten van behandeling dezer zaak de som van (3) 
(of: aan (4) 

Formulier E 

.• 
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Formuher G. 
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Vul 1n: 
Vul 1n: 
Vul 1n: 
Vul 1n: 

Staa tsprocureur. 
G. 

Nademaal 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 eene ander wordt 
aangewend; 

N ademaal de genoemde uitvinder met verschuldigen eer
bied verzocht heeft dat hem, zijn executeuren, administra
teuren en rechtverkrijgenden (hierna te noemen, de octrooi
houder), een octrooi-brief voor de uitsluitende exploitatie dier 
uitvinding moge worden uitgereikt ; 

N ademaal de genoern,de uitvinder door en in zijne volle
dige 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 octrooi-brief wordt verleend uit kracht van 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 nietigheid is verbonden. 

Verder zij nog bepaald dat de rechten door den octrooi-brief 
verleend, niet de mogelijkheid uitsluiten, om aan anderen ver
gunning te verleenen. 
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Ter getuigenis waarvan het grootzegel van den Staat 
hieraan is gehecht. 

Bloemfontein, Staatspresident. 
Gouvernements Secretaris. 

H.-:-OCTROOI-BRIEF VOOR (1) 
Ter algemeen naricht wordt hiermelde bekend gemaakt Formulier H. 

dat .. (2) 
aan m1J een verzoek heeft gericht om de beschrijving van 
bovengenoemde uitvinding te mogen veranderen bij wijze van 

de bijzonderheden waavan hieronder 
zijn vermeld. 

Ik heb bepaald dat dit verzoek en alle bezwaren daar
tegen zullen worden behandeld ten mijnen kantore op 
den dag der maand 18 
ten ure 's middags, en ik roep daarom alle 
personen op, die er belang bij hebben zich te verzetten tegen 
het toestaan van dit verzoek om voor genoemden datum van 
hehandeling ten mijnen kantore te deponeeren een geschrift, 
waarin zij hunne bezwaren ontwikkelen, daar zij anders uit
gesloten zullen zijn die voor te brengen. 

Aldus den dag der maand 18 

(1). Vul in: titel van uitvinding. 
Staa tsprocureur. 

(2). Vul in: naam en woonplaats van uitvinder. 
De verandering die ik wensch te maken in 

(1) 
is als volgt: (De aanvrager moet hierin duidelijk zijn wensch 
en zijn gronden daarvoor opgeven en dit" onderteekenen). 

I.-OCTROOI-BRIEF VOOR (1) 
r_rer algemeen naricht wordt hiennede bekend gemaakt r. _ vorm 

dat ik een verzoekschrift heb gericht aan ZHEd. den Staats- octrooibrief. 
president, vragende om verlenging van den termijn van boven
genoeinden octrooi-brief, en dat dit verzoekschrift voor con-
sideratie is verwezen naar het Hoog Gerechtshof. 

De behandeling van dit verzoekschrift is vastgesteld op 
den dag der maand 18 

des 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 voor genoemden 
datum van behandeling ten kantore van den staatsprocureur 
te Bloemfontein deponeeren een geschrift, waarin zij hunne 
bezwaren ontwikkelen, daar zij anders uitgesloten zijn ·die 
voor te brengen. 

, den dag der n1aand 18 
(2) 

(1). Vul in: titel der uitvinding. 
(2). Onderteekening van den aanvrager. S• 

van 
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K. 
ge• Bij het deponeeren van aanvrage en beschrijving £1 1 0 

Bij het deponeeren van een bezwaarschrift ... 1 1 0 
Bij uitreiking van certificaat in termen van artikel8 1 1 0 
V oor onderteekening en zegeling van den octrooi-

brief, het bedrag door den Staatspresident te 
worden bepaald, naar mate van het octrooi, 
en niet minder dan £10 en niet meer dan £50-
te zijn 

5 Voor of bij verloop van den termijn van drie jaren 0 0 
Voor of bij verloop van den termijn van zeven jaren 10 0 0 
Bij verlenging van den termijn van betaling volgens 

5 0 0 artikel 13 
V oor afschrift of uittreksel per bladzijde 0 2 0 
Bij de kennisgeving van voornemen om voort te 

0 5 gaan met a an vrage volgens artikel 6 ... 0 
V erandering van beschrijving 0 10 6 
V oor het uitreiken van eene kennisgeving 1 1 0 
Elke inzage 0 1 0 
Inschrijving van overdracht of vergunn1ng 0 5 0 
Certificaat daarvan 0 5 0 

HOOFDSTUK CXIII. 

DE WET OVER HET REGISTREEREN VAN HANDELS
]_\JfERKEN. 

Geenverhaalvoor 1.-Een register van handelsmerken, zooals in dit hoofd-
jn breuk o p han- t k b 1 d · d 1 d d delsmerken onge- s u esc lreven, en van e mgenaren aarvan, za oor en 
registreerdop.aan- registrateur van acten in het registratie- kantoor gehouden 
g-ehouden register. d 1 h · d ·· · wor en, en geen persoon za gerec t1g zun een1ge gerechte-

lijke stappen te nemen om te voorkomen, of schadevergoeding 
te ontvangen voor, eenige inbreuk op eenig handelsmerk 
zooals in dit hoofdstuk wordt omschreven, aleer en tenzij 
zulk handelsmerk in termen van dit hoofdstuk geregistreerd 
wordt. 

Handelsmerken 2.-Een handelsmerk zal geregistreerd worden als aan 
onderscheiden be- k b 11 t .!r f f t t .!r f P a a 1 a e stoffen of ze ere epaa c e s ouen o ·waren o so or en van s ouen o 
waren, en v~rbo~- waren behoorende en kan na registratie aileen overgemaakt 
den aan bez1ghe1d ' . . . . . 
daarin; re&"istratie en overgedragen worden 1n verband met de bez1ghe1d d1e 1n 
staat gehj k met 11 t .!r f f t t .!r f gebruik. zn ~e s ouen o waren o soor en van s ouen o waren ge-

dreven wordt, en zal met het ophouden van zulke bezigheid 
eindigen, doch, onderworpen aan deze be per king zal regis
tratie van een handelsm~rk beschouwd worden gel~jk te staan 
.met het openbaar gebnuken van zulk handelsmerk. 

Bew'is va;n recht\ 3.-Het registreeren van den naam van eenigen persoon 
van g-e bru1k van l l · h 1 1 k · A • 

han<lelsmerk as c e eerste mgenaar van een anc e smer ~ zal przrna facze 
4 ·bewijs zijn van zijn recht tot het ge brniken van zulk handels-
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merk, en zai na verioop van vijf jaren van af den datum 
zniker registratie besiissend bewijs zijn van zijn recht tot het 
uitsiuitend gebrnik van zuik handeis1nerk, onderworpen aan 
de bepaiingen van dit hoofdstuk, wat aangaat de bezigheid 
daarmede in verband. 

4.-Ieder eigenaar, wiens naam wettig geregistreerd wordt Rechten van eer

met betrekking tot een handeismerk, nadat de eerste regis- sten voortgezet ?P . a· d h' d . I b k . . verderen ~eregiS-tratle Ienaangaan e gesc Ie Is, za , met etre lnng tot cht treerclen e1genaar. 

merk, dezeifde rechten hebben aisof die rechten eene voort-
zetting war en van die _van den eersten geregistreerclen eigenaar. 

5.-Indien de naam van eenigen persoon die niet ge- Beslissingvanhet 

l t . 1 • t t h t 't I 't 1 b 'k h 1 I k hof op verschillen rec 1 Iget IS 0 e UI S UI enCL ge flU van een anne smer -, om trent reristrn,-
in termen van dit hoofdstuk of anders in termen der wet tie,, en tot re~tifi-

. . ' catle vu..n reg1stew1 

op het register, ais een mgenaar van zuik handeismerk, voor- -
komt, of indien de registrateur van acten weigert in het 
register den naam te schrijven van een persoon die, in termen 
van dit hoofdstuk of in termen van de wet het uitsiuitend 
recht heeft op zuik handeismerk, of indien eenig n1erk ais 
een handeismerk geregistreercl worclt zonder in termen van 
dit hoofdstuk daartoe gerechtigd te z~jh, 1nag eenig persoon 
op de bevoegde wijze bij het hof a ppiicatie maken tot eene 
order van het hof tot rectificatie van het register, en het 
hof mag of zuike appiicatie weigeren of indien van hare recht-
vaardigheicl overtuigd, eene order maken tot rootificatie van 
het register, en mag schadevergoeding toekennen aan den 
persoon die daardoor schacle geieden heeft. W aar meer dan 
een persoon aanspraak maakt om geregistreerd te worden ais 
eigenaar van hetzeifde handeismerk, heeft de registrateur 
het recht zijne toestemming te weigeren totdat, omtrent de 
rechten van de verschillende aanspraakmakende partijen door 
het hof besiist wordt, en heeft de registrateur het recht 
zeif de diverse rechten voor het hof te brengen of door de 
aanspraakmakende partijen voor het hof te doen brengen. 
Ret hof heeft het recht in eenige procedure in termen van 
dit hoofdstuk te beslissen of een merk ai dan niet gerechtigd 
is ais handeismerk te worden geregistreerd, alsook aangaande 
het recht van eenige partij die in die procedure betrokken is 
om zijn naa1n geschreven te hebben in, of den naam van een 
ander persoon geschrapt te hebben van, het register van 
handeismerken; ais ook eenige verdere kwestie die tot recti-
:f1catie van het register behoort besiist te worden. Zoo dik-
wlils eenige order gemaakt wordt zai het hof in zijne order 
gelasten dat kennis daarvan aan den registrateur gegeven 
word e. 

()-De registrateur zai niet dan na speciaai verlof van R;~gistra~ie van 
• .. ? gehJksoortige,cloor 

het hof op de bevoegde WlJZe te hebben verkregen, een het h~f niet. ver-

h · b c • .1Y' ·f · oorloofcl. en van ancleismerk In ver and met emuge stouen o waren regis- misleiden<le of on-

treeren, waar er alreeds een geiliksoortig of gei\ikiuidend aeels~~!~1~~~r~~~.~~: 
handeismerk in verband met geiijksoortige stoffen of waren den. 
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of som·ten van stoffen of waren geregistreerd is; en de 
registrateur zal niet in verband met eenige stoffen of waren 
een handelsmerk registreeren dat op een handelsmerk alreeds 
in verband met die stoffen of waren geregistreerd zooveel 
gelijkt dat er gevaar van n1isleiding voor het publiek bestaat. 
Het zal niet wettig zijn eenige woorden als gedeelte van een 
handelsmerk te registreeren, waar er gevaar bestaat dat door 
het uitsluitend gebruik daarvan het publiek misleid kan 
worden. Ook kunnen geene onwelvoegelijke deviesen of teeke
ningen geregistreerd worden. 

Regulaties; leges 7.-De registrateur mag van tijd tot tlid, met goed-
en zegels. 1 k f keuring van den Staatspresident, rege s rna en o herroepen 

omtrent de publicatie van advertentien voor het registreeren 
van een handelsmerk, en omtrent het rangschikken van stoffen 
of waren voor de doelein.den van dit hoofdstuk, en omtrent 
het recht van personen om het register te inspecteeren, en 
omtrent eenige in verband met dit hoofdstuk voor het 
hof te dienen procedure, en over 't algemeen regels die noodig 
mogen zijn 0111 de bepalingen van dit hoofdstuk ten uitvoer 
te brengen. Deze regels zullen van tijd tot tijd in de Gouve1'
nements-Courant worden gepubliceerd; zullende leges en zegels 
voor registratie van handelsmerken geheven worden overeen
komstig schedule hieraan gehecht. 

Certificaat van 3.-Het certificaat van den registrateur omtrent eenige 
registratie bewijs · · f d d t h" ht' d · · t daarvan en van reg1strat1e o aa waar oe lJ gerec 1g 1s, 1n ermen van 
~~~~elver inhoud, dit hoofdstuk of van de regels krachtens artikel 8 van dit 

::..wofdstuk gemaakt, zal voldoende bewijs zijn dat znlke re
gistratie geschied is en van den inhoud daarvan en van het
geen in verband hiern1ede gedaan is. 

Essentieele;b(i.zon- 9.-Voor de doeleinden van dit hoofdstuk moet een han-
d.erheden:van han- d 1 k b t 't f c1 c1 1 c1 · 1 delsmerken. e smer es aan u1 een o. an er er navo gen e essenhee e 

bijzonderheden, dat wil zeggen :-

(1). Een naam van een individu of firma op eene tijzon
dere en onderscheidende wijze gedrukt, ingeprent of 
ingeweven; 

(2). Een geschreven handteekening of eene kopie eener 
geschrevene handteekening van een individu of firma ; 

(3). Een onderscheidend kenteeken, merk, opschrift, naam
briefje, of kaartje: met dien verstande echter dat in 
ieder der voorafgaande gevallen zekere onderschei
dende letters, woorden ofnommers, ofzamenvoegingen 
van letters, woordet1 ofnommers daarbij kunnen worden 
gevoegd; 

,4). Eenig bijzonder en onderscheidend woord of woorden 
of zamenvoeging van. nomn1ers of letters dat als een 
handelsmerk voor het van kracht worden van dit 
hoofdstuk in ge bruik geweest is en welk ook in ter
m en van dit hoofdstnk geregistreerd kan worden. 
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Verder zal het woord registrateur waar ook in dit hoofd
stuk gebruikt beteekenen registrateur van acten. 

SCHEDULE, 

1. Bij het deponeeren van beschrijving 
2. Verandering van beschrijving ... 
3. Certi:ficaat van registrateur van acten 1 
4. Elke inzage... ... ... 0 

£1 

5. Inschrijving van overdracht 0 

0 
10 
0 
1 
0 

6. Certi:ficaat daarvan... 0 o 

0 Schcdulo 

6 
0 
() 

0 
0 

Alle andere documenten worden volgens bestaande wetten 
met zegels belegd. 

HOOFDSTUK OXIV, 

OVER HET IJKE:ij VAN ~IATEN EN GEWICHTEN, 
1.-Het ijken van maten en gewichten is opgedragen aan Ijken ol?g!ldra;ge~ 

d · · d · · 1· · lk 1 · · · aan municipahtei• · e comm1ssanssen van e mnnw1pa 1tmt van e n1stncts- ten. 
hoofdstad waar zoodanige municipaliteit bestaat; alsmede aan 
de commissarissen van de municipaliteit van eenig dorp of 
stad, geene districts-hoofdstad zijnde, echter onder de hierna-
volgende voorschriften en bepalingen 

2.-Het is aan den Staatspresident opgedragen, om 1ndien Aanschaffing van 
d. k · f d 1 b" d d d standaard maten noo 1g eene op1e o mar e te ont 1e en van het stan aar en gewichten. 

pond avoirdupois, gemaakt van zoodanig metaal o~ zoodanige 
materialen als best bestand znllen zijn tegen den invloed van 
de lucht en van verslijten; van de standaard yard, de stan-
daard gallon, de standaard bushel en de standaard van zulk 
onderdeelen derzelve als thans in de kolonie de Kaap de 
Goede Hoop, onder de bepalingen van acte van parlement 
No. 11, 1858, ten kantore van den thesaurier-generaal, of den 
ambtenaar daarmecle belast, bewaard worden. 

3.-De kopien of mod ellen in het vorige artikel vermeld z~rgvuldige be-. ' wanng van model-
znllen ten kantore van den thesauner-generaal gedeponeerd len voor standaar-
en zorgvnldig bewaard worden in eene kist, waaraan twee den. 
slaton zullen zijn met afzonderlijke sleutels, waarvan de eene 
bij den gouvernements-secretaris en de andere bij den the
~?anrier-generaal zal berusten; en deze kopien of modellen 
znllen zijn, en worden mits deze verklaard te wezen, de ori-
gineele en echte standaard van alle maten en gewichten door 
cleze bepalingen ingevoerd. En de thesaurier-generaal zal, op 
sohriftelijk verzoek van een der landdrosten, met toestemming 
van den Staatspresident, na redelijke kennisgeving en op re-
delijke tijden, eene of meer der gezegde maten en gewichten 
vertoonen, ten einde de juistheid van zoodanige maat of ge-
wicht te beproeven en te onderzoeken. 
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Stanclaarclen voor 4.-Er zal van de kopien en m.odellen in artikel 2 van 
Landclrosten. dit hoof<il.stuk vermeld, eene voldoende hoeveelheid van de-

standaard maten en gewichten gemaakt worden, zoodat er 
een genoegzaam getal i~ om elk der landdrosten van de ver
schillende districten daarn1ede te voorzien. 

Stancla!'ndmatel?: 5.-De Staatspresident wordt gemachtigd, op aanzoek van 
en gewiChten biJ · · · · · 1' 't '' f 
stadsklerk te be- de c01111111ssanssen van een1ge n1un1q1pa 1te1 , een o 1neer 
rusten. stellen van standaard maten en gewichten, onderzocht en 

beproefd a an den stadsklerk van zoodanige. municipaliteit, of 
aan zoodanig ander persoon ten behoeve van de municipaliteit, 
als in artikel 1 hierboven vermeld, te verschaffen, ten einde 
bij zoodanige municipaliteit, stadsklerk of eenig ander persoon 
door de n1unicipaliteit daartoe behoorlijk aangesteld in be
hoorlijke bewaring gehouden te worden, en dergelijke maten 
en gewichten, aldus verschaft, zullen, totdat het tegendeel zal 
bewezen worden, gehouden en geacht worden overeen te 
komen n1et de kopien der, of het 111odel van de standaarcl 
m~ten en gewichten van dezelfde soort en benaming in het 
thesaurier-generaals kantoor, volgens artikel 3 bewaard, en 
geschikt en nauwkeurig te zijn on1 de juistheid van andere 
n1aten en gewichten te toetsen en te beproeven, met dien 
verstande nochtans dat zoodanige 111aten en gewichten aldus. 
verschaft, niet beschouwd en gehouden zullen worden onge
schikt te zijn voor het gezegde doel, 0111 rede dat dezel ve of 
eenige daarvan niet gemaakt zijn van dezelfde stoffen of ge
lijkaardig metaal als de kopien en 111odellen, welke zoo als. 
hiervoren gezegd in het kantoor van den thesaurier-generaal 
gedeponeerd en bewaard worden. 

Vergelijking met 6.-De commissarissen van de 111unicipaliteit, de\velke 
standaards door k ·.. f J 11 b h 1'"1 b fd } · '1 1 '"' private personen ~op1en o 1110Cte en e oor lJ { eproe , zooa s 1n arh i:.e o 
toegelaten. hierboven vermeld, zullen hebben verkregen, zullen na rcde-

lijke kennisgeving en ten allen redelijken tijde, eenige daarvan 
verschaffen aan eenigen persoon of personen, die daarmn 
aanzoek 111ogen doen, ten einde de juistheid hunner eigene 
1naten en ge,vichten te onderzoeken, tegen betaling van zes
pence sterling voor elke kopie of 111odel, dewelke door zoo
danig persoon of personen mocht worden verlangd, en zoo
danige gelden znllen strekken ten behoeve van de nlunici
paliteit alwaar aanzoek desaangaande wordt gedaan. 

Ijkmeesters en 7.-De commissarissen van elke municipaliteit zullen het 
dergel:ijken. l l bb rec 1t 1e en om een stads- of dorps-ijkmeester of eenig 

ander persoon aan te stellen, zoo als het geval moge zijn,. 
0111 de 111aten en gewichten ten allen redelijken tijcle ~e ijken 
en t.~ ste111pelen, op aanzoek van eenig persoon of personen. 
De :ukmeester aldus aangesteld door de commissarissen van 
eenige municipaliteit of den landdrost waar het geval zijn 
1nocht dat geene behoorlijke 111unicipaliteit in eenige districts
hoofdstad of dorp mocht bestaan, zullen in handen van den 
landdrost van het district in hetwelk hij mocht zijn aange-
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steld, eenen ambtseed afieggen, om zonder aanzien des per
soons zijne ambtsplichten als ijk1neester ten uitvoer te brengen. 

8.-Het uitvoerend gezag zorgt voor stempels ten koste Stempels. maten 

van eenige municipaliteit, die daarom verzoekt, waarmede enz. 

maten en gewichten zullen worden geijkt, overeenkomstig de 
bepalingen van dit hoofdstuk, en bepaalt de hoedanigheid 
van zoodanige stempels, zooals 1net de behoefte van elk dis-
trict, aangaande letters, enzoovoorts mocht zijn vereischt. 

9.-Er zal ten 1ninste eenmaal in het jaar een onderzoek Jaarlijkschonder-

11 t · ht l h_ bb d · "d zoek van maten. van a e rna en en gewlC en p aats e en op zoo an1ge tlJ , enz.-Verplichting 

Phi,ats of plaatsen als door den landdrost van het district zal van handelaars, 
enz, om dan en 

worden bepaald, znllende echter door genoemden landdrost daar te versebij-

geene andere plaatsen kunnen worden bepaald dan zulke waar nen. 

eene behoorl1jke municipaliteit in behoorlijke werking zijnde, 
zal bestaan, en zullende van zoodanige tijd en plaats waar het 
voorzegde onderzoek zal geschieden, 1ninstens eene maand in de 
Gouvernements-Courant door publicatie worden kennis ge-
geven; en zal tevens zoodanige kennisgeving aan de buiten-
zijde der deur van het landdrostkantoor, stad- en n1.arkthuis, 
of andere publieke gebouwen worden aangeplakt, eene maand 
voor den dag zoodanig onderzoek bepalende, en alle personen die 
binnen z·oodanig district, in de stad of dorp, maten en gewichten 
gebruiken voor den handel of eenige publieke bezigheid, znllet1. 
gehonden en verplicht zijn tegenwoordig te zijn op den be-
paalden tijd en plaats, bij gebreke waarvan zij onderhevig 
zullen zijn aan eene boete van niet minder dan vijf pond 
sterling en niet l1.0oger dan vijf-en-twintig pond sterling. 

10.-De kosten van het ijken van elke n1.aat en gewicht Kostenvanijken 

zal van tijd tot tijd worden bepaald door den landdrost van hoe bepaald. 

het district alwaar geene behoorlijke municipaliteiten zullen 
bestaan, doch in steden of dorpen alwaar eene behoorlijke 
en wettige mi1nicipaliteit zal bestaan, aldaar zal het aan de 
commissarissen van zoodanige municipaliteit zijn overgelaten, 
om het tarief voor het ijken van maten en gewichten van 
tijd tot tijd te bepalen. 

11.-In geval er geene municipaliteit in eenige districts- Landdrost ijk

hoofdstad mocht bestaan, alsdan zal het aan den landdrost ~~!1~:1~~aa~~~e1~! 
van zoodania district ziin opgedraaen om eenen iikmeester n:.unicipaliteiten 

b u b u ZlJll. 

of eenig geschikt persoon daartoe aan te stellen, mn de maten 
en gewichten te ijken, op dezelfde wijze · als in artikel 4 van 
dit hoofdstuk aan de commissarissen van eenige 1nnnicipaliteit 
is opgedragen ; doch zal zoodanige benoeming of aanstelling 
in geen gevallanger van kracht zijn dan totdat in zoodanige 
hoofdstad wederom eene behoorlijke 1nunicipaliteit zal in 
werking zijn. · . 

12.-In geval, zooals in artikel 11 venneld, geene mun1- v~~rl~~:ad':oc;~ti~ 
cipaliteit mocht bestaan, alsdan zal de landdrost van dat zulk geval. 

district met alle macht bekleed zijn, welke in dit hoofdstnk 
aan commissarissen van eenige mnnicipaliteit is verleend, en 
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zullen de gelden, zooals bij artikel 6 van dit hoofdstuk be
paald, in 's lands kas worden gestort. 

Resident vrede- 13 0 · d 1 1 dd t ht' · rechter op dorp . .- p een1g orp, a waar geen an ros woonac 1g 
~Zftd~~~~~~~iii~kt is en geene ~nnicipa1iteit is opgeric~th, zal hedt ijken.dvan 
en stelt ijkmeester maten en gew1ehten staan onder toezlC t van en res1 ent 
aan. vrederechter, die verplicht zal zijn iemand als ijkmeester 

aantestellen. Znlke ijkmeester zal gerechtigd zijn tot het 
ontvangen van znlke belooning voor ijken, als van tijd tot 
tiid zal \Vorden bepaald door den Landdrost van het district 
waarin het dorp is ge1egen, en verder zn1ke machten en 
plichten he b ben als in dit hoofdstuk aan iikmeesters is . toe
gekend. 

staa~spresident 14.-0p dorpen waar geen landdrost rAsideert en geen 
stelt lJkmeester . . . 
aan w a ar gee n res1dent vrederechter 1s aangesteld, za1 de Staatspres1dent 
lancldrost of resi- · d 1 "'k k t 11 d lk · t t' a en t vrederech- 1eman a s lJ meester nnnen aans e en, on er zu e 1ns rue wn 
ter is. en tegen znlke belooning voor het ijken als hij van tijd tot 

tiid zal bepa1en, en zoodanig aang'jste1d persoon za1 dezelfde 
machten en plichten hebben als in dit hoofdstnk aan iikmee
sters is toegekend. 

Do~pen hebbende 15.- Op dorpen waar geen 1anddrost woonachtig is, 
resident vrede- l''k 'd d h 'd t rechter en munici- n1aar te ge lJ y een res1 ent vre erec ter res1 eer en eene 
paliteit. municipa1iteit is opgericht, zullen commissarissen zich moeten 

gedragen naar de voorschriften van dit hoofdstuk omtrent 
Clorpen waar er landdrosten zijn, met die verandering even
wei, dat waar claarin wordt gesproken van landdrost, zal 
moeten ge1ezen worden "resident vrederechter." 

Ijken vo?rhande- 16.-Handelaars wonende buiten de dorpen zullen ver-
~~~s lnuten dor- plicht zijn hunne maten en gewichten te 1aten ijken op het 

dorp naast aan hunne woonplaatsen in hun district ge1egen. 
ntreiking van 17.-De standaard rna ten en gewichten verme1d in ar-

stanclaards. tike1 5 zullen door het uitvoerend gezag worden verschaft 
aan de resident vrederechters of den persoon vermeld in 
artike1 14 van dit hoofdstuk. 

Landdrost v e r- 18.-De landdrosten van de verschillende districten zullen 
1Jlicht toe te zien t · c1 t h t d k 11 t · ht over onderzoek oezlen a e on erzoe van a e rna en en gewlC en, zoo 
vanmaten,enz.,en als bepaa1c1 bii artike1 9 van dit hoofdstuk zoo vee1 moge1iik 
rapport te ver- . <J • ' • '-' 
zenden. gesch1ecle gedurende de maand J annan van elk Jaar, en 

znller~ verp1icht zijn van zoodanig onderzoek rapport in te 
zenden aan den gouvernements-secretaris op of voor den 
eersten dag van l\1aart van elk jaar . 

. Lal_lddrosten in 19.-Tot tijd en wijle dat de commissarissen van de muni-
zeker geval, kun- . 1. . ll .. . d . . 
nen maten, enz., e1pa 1te1t zn en ZlJU voorz1en van zoo an1ge kop1en van stan-
op hun kantoor d d t . ht . 1 . t'k l 2 a· h .L'.J bernsten(le ten ge- aar rna en en gewlC en, a s 1n ar 1 e van 1t OOlu-
brui~e. ge~eT~ aan stuk verme1d zullen de landdrosten geautoriseerd ziin om 
mnnimpahteiten. ' . . . . · . <J 

op aanzoek der comm1ssanssen van de mun1c1paht81ten van 
zoodanige districts - hoofdstad of dorp, die kopien van de 
s~andaard rna ten en gewichten, we1ke volgens artikel . 4 van 
cht. hoofdstuk, ten hunnen kantore blijven bewaard, ten ge
bnuke te geven voor het doel zooals in artikel 6 van dit 
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hoofdstuk vermeld, met dien verstande nochtans, dat ze niet 
van het landdrostkantoor zullen worden vervoerd, en de 
·commissarissen van zoodanige municipaliteit tot vergoeding 
van eenige schade zullen gehouden zijn welke aan dezelve 
mocht worden toegebracht, gedurende den tijd dat zoodanige 
kopijen van standaard maten en gewichten in hun gebrnik 
mogen zijn geweest. * 

20.-Ieder landdrost zal verplicht en gehouden zijn zoo- Beproeving -:an 

d · d ll · d b · h d 11 maten en gew1eh· . antge mo e en 1n goe e ewanng te ou en en ten a en ten b\i Landdrost· 

redelijke tijde en na redelijke schriftelijke kennisgeving van kantoor. 

·eenig persoon daarom verzoekende, zoodanig model of modellen 
ter onderzoek of ter beproeving de juistheid van eenige maat 
-of gewicht te verleenen, tegen betaling van zespence. 

21.-De gewichten, gewoonlijk genoemd hollandsche ge- Boe~en voor het 
· 1 t 1 d c1 t 1 h 1 d c1 11 gebru1ken van on-WlC 1 en, a sme e e ma en van e , sc epe , mu en ou ega on geoorloofde maten 

worden afgeschatt ; en indien iemand iets ver koopen zal en gewichten. 

anders dan volgens de standaard maat en gewicht, ten kan-
tore van den thesaurier-generaal gedeponeerd, zal hij-daarvan 
overtuigd zijnde-onderhevig zijn aan eene boete geene veertig 
shillings te boven gaande, met dien verstande nochtans, dat 
zulks niet op den verkoop van land zal toepasselijk zijn, 
11och ook in den verkoop van goud, zilver, edelgesteente ot 
van medicamenten, bij de kleine maat. 

22.-Ieder landdrost en stads-ijkmeester, of eenig ander Bevoegdheid van 

d l 
. · . · · 1. · beam bten om ma-persoon oor c e comm1ssanssen van een1ge munw1pa 1tmt, ten en gewichten 

in c~ezen Staat bestaande, benoemd, en schriftelijk aangesteld te onderzoeken. 

door volmacht, ten minste door drie wettig in functie zijnde 
·commissarissen onderteekend, en ieder vrederechter of hoofd-
constabel zal het recht hebben, om op alle redelijke tijden, 
eenige plaats binnen de limieten van zijn district, waar 
goederen ter verkoop worden gehouden, of waar eenige handel 
bij maat en gewicht wordt gedreven, binnen te gaan, en 
daar alle maten, gewichten, weegschalen, stalen yards of 
andere · weegmachines, die daar zijn, te onderzoeken en te 
vergelijken, en te beproeven met de standaard model-maten en 
gewichten die door den thesaurier-generaal, of de verschillende 
lancldrosten, zooals in artikels 3 en 4 bepaald, gehouden worden. 

23.-Indien na het in het vorige artikel vermelde onder- Inbeslagneming .. ' . f . h · van ongeoorloofde zoek bluken mocht, dat een1ge maat o geww t n1et overPen- maten en gewich-
stemt met de standaard maten en gewichten in dit hoofdstuk ten; e_n straf voo.r 

vastgesteld, of te licht bevonden wordt, of anderszins onrecht-
matig is, zal dezelve in beslag genomen kunnen worden, en 
de persoon of p~rsonen in wiens bezit dezelve mocht ge-
vonden worden, zal na overtuiging, dezelve verbeuren en 
daarenboven strafbaar zijn met eene boete de som van vijt 
pond sterling niet te boven gaande. 

* Zie ook Artikel 43 van Hoofdstuk LXXXIV (Over het Bestuur van Steden 
·en Dorpen.) 

gebrm.k Cl a a rvan. 
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_Straf voor in be- 24.-Eenig persoon, die eenige weegschaal, stalen -yard, 
~~;A~~~1~en van de- of andere weeg1nachine, in zijn bezit heeft, welke, na zoo

danig onderzoek als in artikel 22 vermeld, blijken zal onjuist 
of onrechtmatig te zijn, of die, na daartoe gevraagd, weigeren 
zal alle maten, gewichten, weegschalen, stalen yards of 
andere weegmachines, die in zijn bezit zijn, voor te brengen, 
of anderszins zoodanig onderzoek verhinderen of belem1neren 
zal, zal zoodanige. weeg1nachine, als zij onjuist of onrecht
matig bevonden zal worden, of die hij geweigerd of nagelaten 
heeft tot onderzoek te produceren, of waarvan hij het onder
zoek verhinderd of bele1nmerd heeft, verbeuren en daaren
boven strafbaar ziin met eene boete niet te boven gaande vijf 
pond sterling. 

Vervolging voor 25.-Niets hierin vervat zal beletten dat iemand onder 
~~~~og voorbehou- gewonen loop des rechts vervolgd kan worden voor bedrog 

of eenige andere misdaad begaan door middel van valsche 
1naten, gewichten en weegschalen. 

verhaal van 26.-Alle boeten en verbeurdverklaringen door deze wet 
hoeten; s.traf bij opgelegd, kunnen verhaald worden voor het landdrosthof 
wanbetalmg. binnen wiens jurisdictie zoodanige handeling of weigering, 

welke zoodanige boete of verbeurdverklaring ten gevolge heeft, 
plaats gevonden heeft, en kunnen verhaald worden door eenig 
persoon die daarom eene vordering brengt, en de eene helft van 
zoodanige boete en verbeurdverklaring zal gaan naar den per
soon die daarvoor eene actie brengt 1net zijne kosten als hierna 
vermeld, en de andere helft aan het gouvernem.ent; en indien de 
overtreder niet dadelijk de boete 1net de redelijke kosten van den 
persoon die de actie brengt, voldoet of genoegzame zekerheid 
ten genoegen van den landdrost voor de betaling daarvan · 
geeft, zal de landclrost de macht hebben zooclanigen over
treder te straffen 1net gevangenisstraf voor den tijd van niet 
1neer dan eene maand. 

Opllrekenen ver- 27.-Eenig maat, gewicht, schaal, stalen yard of weeg-
lwop van inh_eslag- 1nachine. welke onder de bepalingen van deze wet verbeurd genomen art1kelen ' . 

verklaard wordt, zal 1n stukken gebroken worden; en indien 
dezelve verkoopbaar is, zal dezelve verkocht worden en de 
helft der opbrengst daarvan aan den persoon die den eisr~h 
van verbeurdverklaring heeft ingesteld en de andere helft in 
's lands schatkist betaald worden. 

Voorstelling van 28.-Boven op elk gewicht, onder de bepalingen van deze 
getal ponden op wet in gebrnik, zal in dnideliike leesbare ciife.rs gestemr)eld gewichten. '-' Ll u 

of gegoten zijn het getal ponden of onderdeelen van het pond 
we lke het voorstelt. 

Gewich~en van . 29.-Het zal ?-iet veroorloo.~d zijn gm.v:ichten te gebrniken 
~~~toooll.tm onge- che van lood of tin gemaakt zun, met ellen verstande noch

tans, dat men een looden of tinnen prop zal kunnen inzetten 
in een gewicht, 0111 · het bon&-fide te regelen, mits dat hetzelve 
niet in eene grootere hoeveelheid gebruikt wordt voor het 
regelen daarvan dan als volgt :-V oor gewichten van tien 
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tot vijftig pond tot een twee-honderdste gedeelte van het ge
'vicht, dat zoo geregeld moet worden, en in gewichten onder 
tien pond tot een-honderdste gedeelte van zoodanig gewicht 
dat geregeld moet worden. Een ieder die dit artikel over
treedt, zal strafbaar zijn met eene boete de som van vijf pond 
sterling niet te hoven gaande. 

HOOFDSTUK OXV. 

OVER DEL VERIJEN VAN EDELE l\1:ETALEN EN 
EDELGESTEENTEN (UITGEZONDERD DIAl\1:ANTEN.) 

APDEELING I.-ONDERZOEKEN NAAR EDELE METALEN, ENZ. 

1.-Het recht van iederen grondeigenaar wordt mits deze R e c h .ten van 
erkend om vrij en ongehinderd en zonder licentie binnen de ~~1~~~~~~1~1~e~~~!~ 
grenzen van zijn eigendom onderzoekingen in te stellen of metalen, enz. 
te doen instellen naar. edelgesteenten of edele n1etalen en op 
zijne gronden 1nijnen te exploiteeren, of te laten exploiteeren, 
hetz~j onder concessie door compagnien of anderszins, zooals 
h~j mag goed vinden. 

Het zal hem echter niet veroorloofd zijn zijn grond voor 
het publiek open te stellen, zonder vooraf toestemming van 
het uitvoerend gezag te hehben bekomen. 

Niets later in dit hoofdstuk vervat zal beschonwd of uit
gelegd 'iVOrden eenige inbrenk te 1naken op, of wijziging daar 
te stellen in, hierinvoren erkend recht van grondeigenaren 
op hunne eigendommen. 

~.-Ieder meederjarig manspersoon, 1net nitzondering ,;,ran . Onc~erzoekings-
d . d' h b"" d f · 1 · d kk l"'k hcent1es kunnen 1egenen 1e et lJ eze o . ee111ge atere wet 111t ru ~ ~e lJ ~ uitgenomen ·wor-
wordt verboden, is gerechtigd om bij den landdrost of eenig den tegen betaling. 
hie1·in later beschreven, aangevraagd zal worden, een licentie 
mijn-inspectenr in het district waarin de onderzoekers-licentie 
nit te nemen tot prospecteeren naar edele metalen of edele-
gesteenten, binnen zulk district op gronden den Staat toebe-
hoorende, tegen betaling van licentiegelden .van tien shillings 
per maand vooruit betaalbaar. 

3.-H~j die van eenen eigenaar van gronden, die in ge- Vergunningomte 
s0hrift verklaard heeft gewillig te zijn zulke gronden tot pu- ~:,~~~l~~~~~~~~a~·a 
blieke delveriJ"en te hebben opengesteld eene schrifteliike ver- als yublieke del-. . . . ' . '-' · . verlJen tegen beta-
gunning he eft on1 op d1ens e1gendommen onderzoek1ngen te lin~ v o o. r o1~der-
d 1. · d ·· · zoe1~ers-hcent1e. oen, zal eene onderzoekers- wen he van en m:un- 1nspecteur 
of landdrost van het district waar hij onderzoeken wil moeten 
verkrijgen, voor het tijdperk in zoodanige schriftelijke ver-

- gunning vermeld den tijd van zes 1na;anden niet te boven 
gaande, tegen betaling van licentiegelden berekend tegen vijf 
shillings per maand, voornit betaalbaar, waarvan de helft aan 
den eigenaar zal toekomen. 
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Onderzeekingen 4.-0p eenige den Staat toebehoore.nde gronden die ver-
·op verhuurde aan .. · 1 · d den Staat toebe- hnurd zun mogen geene onderzoek1ngen p aats Vln en, zon-
hoorende gronden. der dat of voorafgaand schriftelijk verlof van den huurder 

zal zijn verkregen, of securiteit ten genoegen van den land
drost van het district zal zijn gesteld voor aan den huurder 
te betalen compensatie, voor eenige directe schade of verlies 
dat hem wegens het onderzoeken naar Qf exploiteeren van 
1n\jnen op die gronden, gedurende zijn huurtijd mocht wor
den berokkend. 

Aanzoekdoener 5.-Eenig persoon, aanzoek doende omeen onderzoekers-
onl onderzoekers-1· · 1 . }' h .. d l t l"k d licentie moet op- went1e, za verp lC t zun e p aa s en zoo na moge lJ , e 
gave do e ~a van localiteit waar hii van plan is naar edele metal en of edelege-plaats en tlJ voor u .. 
voorgenomen on- steenten te zoeken op te geven aan den landdrost of mun-
derzoek. inspecteur (zooals het geval mocht zijn.) 

Lijst aanzo.ek- 6.-De landdrost of mijn-inspecteur (naar het geval mag 
doeners om cla1ms .. l .. k }" d k 1 
bli, aanstaand.e pn- Zl)ll) za ten Zljnen antore eene lJSt oen opma en en CtOen 
bheke rlelveru. onclerteekenen door alle mannelijke meerderjarige blanke per-

sonen die wenschen eerst in aanmerking te komen bii het 
nitreiken van claims op eenige bepaalde plaats of localiteit 
waarvoor een onderzoekers-licentie zal zijn uitgereikt, bij geval 
znlke plaats of localiteit tot publieke delverij wordt gepro
clalneerd. Ieder zoodanig onderteekenaar zal zijnen naam moe
ten teekenen onmiddelijk onder dien van den persoon die 
voor hem heeft geteekend en zal verder verplicht zijn bij 
zulke onderteekening twee shillings en zespence te betalen 
aan gemelden landdrost ot mijn-inspecteur. 

Waa,r men mag 7.-Niemand zal gerechtigcl ziin om krachtens eene onder-onder z o e k en op . . u 
plaa,tsen waar an- zookers-hcenbe te zoeken naar edele metalen of edelegesteen
deren reeds bezig t · 1 t 1 1 d 't k 1 t zijn. en op emuge p aa s a waar een aneter persoon ree s u1 rae 1 

van eene onderzoekers-licentie aan het prospecteeren of del
ven is (tenzij met toestemming van den persoon die aldus 
reeds aan het zoeken of clelven is) binnen vijf honderd tre
den van af de localiteit, en in geen geval binnen een mijl 
op hetzelfde rif alwaar zulk persoon als hierboven vermeld 
alreeds prospecteert ot delft ; zullende in geval van over
treding van dit artikel zoodanig persoon door het landdrost
hof be boet worden met eene boete niet te boven gaande vijftig 
pond sterling of bij niet betaling gestraft worden met ge
vangenzetting, met of zonder dwangarbeid, voor een tijdperk 
niet te boven gaande zes maanclen. 

Plekken waar men 8.-Niemand zal gerechtigcl zijn om uit kracht van een 
niet onderzocken d k l' · k ' f ' d 1 mag. on erzoe ers- went1e, te zoe en naar o te e ven voor edele 

metalen of edelegesteenten binnen een afstand van twee hon
derd treden van eenig reeds bestaand huis of gebouw, of op 
eenig bebouwd land of grond benoodigd voor besproeiings
doeleinden,-tenzij met schriftelijke toestemming van den eige
naar van voormelde huizen, gebouwen, land of grond. Ook 
is het prospecteeren op openbare pleinen, straten, wegen, 
spoorwegen en begraafplaatsen verboden. In geval van overtre-
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ding van dit artikel is eveneens van toepassing de strafbe
paling vermeld in het voorgaande artikel, de straf door 
hetzelfde hof te worden opgelegd. 

9.-Het zal de plicht zijn van eenig persoon, die onder Houdervai.1.onde:~ 
d k l .. t' · d 1 · 1 f d 1 zoekers-hcent1e eene on erzoe ers- wen 1e emuge e e e meta en o e e ege- edele metalen of 

steen ten ontdekken moge onmiddeliik daaromtrent eene plech- gesteenten ° 11 t-
. . ' v d e k ken d e moet 

t1ge verklanng af te leggen en te·bezorgen aan den land-zulks rappor~ 
drost van het district alwaar die ontdekking is gescheid; en teeren. 
eenig persoon nalatende zulks te doen zal, indien hij schuldig 
wordt gevonden voor eenig landdrosthof, voor zulk nalatig-
heid onderhevig zijn aan eene boete niet tebovengaande vijf-
tig pond sterling, of bij niet-betaling daarvan tot gevangenis-
straf 1net of zonder dwangarbeid voor een tijdperk zes 1naan-
den niet tebovengaande. 

10.-De Staatspresident zal, zoodra 1nogelijk nadat de Staatspresi<lentop 
kl · · h t d t'k 1 ld 1 .. f 1 d rapport moet stap-ver anng 1n e voorgaan ar 1 e verme za ZlJn a ge eg pennemenontdek-

en in handen van den landdrost gesteld als voonneld stap- king te bep.roeven. . ' - Aanstelhng van 
pen nemen tot het toetsen van de betaalbaarhe1d der edele Staatsmineraloog. 
metalen of edelegesteenten waarvan in de verklaring 1nel-
ding wordt gemaakt, en zal tot dat doel de n1acht hebben 
een behoorlijk gekwalificeerd persoon aan te stellen, hetzij 
als vaste staatsmineraloog, hetzij om enkel in het bijzonder 
geval de metalen of gesteenten te toetsen, de edele metalen 
of edelegesteenten houdende grond of kwarts te onderzoeken 
en daarover rapport nit te brengen, zullende de Staatspresi-
dent tevens de macht hebben de noodige gelden voor salaris-
sen of onkosten daarmede verbonden te doen uitbetalen-n1et 
dien verstande · echter, dat indien een vaste staatsmineraloog 
en essayeur, zooals voonneld, door den Staatspresident mocht 
aangesteld worden, zulke aanstelling, evenals die van andere 
staatsambtenaren, onderworpen zal zijn aan de bekrachtiging 
van den volksraad. 

11.-Eenig persoon die, met bedoeling om te misleiden,' Valsche verkla
eene verklarino- zooals in artikel 9 van dit hoofdstuk vern1eld ring strafhanr nls 

b . . . merneed. 
zal maken, wetende dat dezelve valsch 1s, zal onderhev1g · 
zijn aan de straf door de wet bepaald wegens de misdaad 
van 1neineed. 

12.-Eenig persoon die, met bedoeling om te misleiden, l\Iisleidemle plaat
eenio- edele 1netalen of edeleo-esteenten op eenio·e plek zal sing van ~11 etalen. 

5 b • .. 5 enz., stra±lmar als 
plaatsen of doen plaatsen, zal onderhev1g ZlJn aan de strafbedriegerij. 
door de wet bepaald op de misdaad van bedriegerij. 

. 13.-Door publie~e delverijen worden :versta~n slechts V'itlegvan hewoor

d1e welke als zoodan1g door den Staatspres1dent 1n overleg cling' puhlieke del, 

met den uitvoerenden raad zijn geproclameerd en onderworpen venJ 
zijn aan de bepalingen van deze of eenige la-tere dienaan-
gaande tr-> maken wet. 
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AFDEELING II.-PROCLAMEEREN OF OPENSTELLING VAN PUBLIEKE 

DEL VERI.TEN. 

Proclameeren van 14.-De Staatspresident heeft de 1nacht om-op rapport 
publiekedelverijen l"fi d f van zulk hehoorlijk gekwa r ceer en persoon o staatsminera-

loog als in artikel 10 van dit hoofdstuk vermeld, en met 
advies van den uitvoeJ.:enden raad, en na overleg met en met 
toestemming van den ei~enaar van private gronden (in geval 
de edele 1netalen of edelegesteenten op privaten grond zijn 
ontdekt)-ten eenigen tijde zulke plaats, gronden of uitge
strektheid gronds te proclameeren en open te zetten als een open
bare delverij; tenzij de eigenaar daarin toestemt zal even wei 
geen cleel eener plaats aileen 1naar de geheele plaats al~ 
publieke delverij kunnen worden opengezet. 

Prospecteeren en 15.-W enscht de regeering de plaats of gronden zooals 
delven niet belet · h d t"k 1 Il I · t t I <loor · niet procla- 1n et voorgaan e ar 1 ~e verme c voora snog n1e . e proc a-
meeren. meeren, dan zal het verder prospecteeren en delven op de 

plaatsen en gr01iden voormeld daardoor niet belet worden, 
1net dien verstancle echter, clat zoodra later de regeering, 
na verkregen toestemming van en in overleg met den eigenaar, 
goedvinden n1ocht de plaatsen en gronden voormeld als eene 
openbare clelverij te proclameeren, zulks der regeering zal 
vrijstaan te cloen, onder en met dezelfde wetsbepalingen en 
voorwaarclen als bestaan met betrekking tot plaatsen en 
gronden die onmiddelijk na het rapport in het laatste vooraf
gaand artikel vermeld zullen worden geproclameerd. 

Voorred1ten van 16.-De houcler van een onderzoekers-licentie zal dadelijk 
hon<lers van on- c1 ·· t d k · d . d dflrzoekers-li cen-na at op ZlJn rappor on erzoe IS ge aan, en omtrent e 
tieu. betaalbaarheid van het edel metaal of edelgesteent.e in de 

door hem ontdekte gronden door de regeering is beslist gelijk 
in het voorlaatste artikel is bepaalcl, wat betreft gouver
nements-gronden, aile rechten van eenen gewonen delver 
genieten behalve z~jn bijzonder recht als zoeker; en deze 
rechten zal hij ook hebben op private gronden, mits daarom
trent tusschen hem en den eigenaar schriftel~jk is overeen
gekomen, al worden deze niet tot eene publieke delver~j 
geproclaineercl. 
. Hij zal in clat geval, om zijne aanspraken te kunnen 
bewerken, gerechtigd zijn tot het gebruik van water op de 
plaats aanwezig, zooals tusschen hen1 en den eigenaar van de 
plaats schriftelijk zal z~jn overeengekomen. 

Dit artikel zal niet van toepassing zijn, wanneer een 
grondeigenaar iemand speciaal huurt om voor hem onder
zoekingen te doen, of ook wanneer er een afzonderlijk accoorcl 
gen1a~kt :wordt_ voor ·het verleenen v_~n de schriftelijke ver
gnnning 1n art1kel 3 vermeld, waarb11 de zoeker ten einde 
de schriftelijke vergt1nning te bekome~, schriftelijk afziet van 
de voordeelen van dit artikel. 
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17.-De ontdekker van betaalbaar edel metaal of edel- Zoekers-aanspra-
. l f ken gesteente op pnvate p aatsen o op gouvernementsgronden · 

ten minste zes mijlen verwijderd van eene reeds bewer kte 
localiteit zal, bij proclameering van zoodanige plaats of grond, 
behalve tot datgene wat in geval van private plaatsen in ge
schrifte tusschen hem en den eigenaar is overeengekomen, 
gerechtigd zijn tot het hebben en afbakenen van een aan
spraak (claim), hetzij rif of alluviaal, die genoemd en geregis
treerd zal worden als "zoekers-aanspraak." Bovendien zal hij 
zonder licentie daarop mogen wer ken zoo lang als hij daarvan 
bezitter bllift. 

18.-De registratie van een zoekers-aanspraak zal geschie- Registratie van 
den door een mijn-inspecteur wanneer de ontdekte edel metaal zoekers-aanspra-

1 h 
. ken. 

Df ede gesteente oudende grond b1nnen de grenzen van 
zijne jurisclictie ligt, of anclers door den landdrost van het 
district waarin genoemde grond gelegen is, zullende voor elke 
registratie vijf shillings moeten betaald worden. 

19.-De eigenaar of eigenaren van eene geproclameerde Eigenaars-aan
plaats of plaatsen, tenzij door hem of hen voor de proclamatie spraken. 
andere of meerdere rechten zijn voorbehouden, zal of zullen 
gerechtigd zlin voor zichzelven een aantal aanspraken (claims), 
hetzij rif of alluviaal, die " eigenaars- aanspraken " znllen 
genoemd worden, af te bakenen, namelijk voor een stuk grond 
van vijftig morgen of daar beneden een aanspraak, voor een 
stuk grond van vijftig tot twee honderd morgen twee aan-
spraken, en voor elke twee honderd en vijftig morgen daarboven 
een aanspraak meer, met een maximum van vijftien aanspraken 
voor eene plaats, met recht om die, zoolang hij persoon~ijk 
eigenaar der plaats en dier claims blijft, zonder licentie te 
bewerken, znlke afbakening te geschieden nadat de zoeker 
die het betaalbaar edel metaal of edelgesteente heeft gevonden 
zoekers- en delvers- aanspraak afgebakend heeft. N a deze 
afbakening van zoekers- en eigenaars-aanspraken, zullen andere 
delvers voor zichzelven aanspraken (claims) kunnen afbakenen 
volgens wet. 

20.-De regeering zal aan den eigenaar van de plaats of ~ennisgeving ann 
h lk .. h d e1genaar van voor

et stnk gronds we e ZlJ wensc t open te zetten, eene maan genomen 1Jrocla-
voor de proclamatie van openzetting geschiedt, kennis geven matie. 
van haarvoornemen, teneinde den eigenaar instaat te stellen zijn 
eigenaars-aanspraken volgens het voorgaande artikel nit te nemen. 

21.-Van de opbrengst van zoekers- en delvers-licentien verdee1ing van 
zal de eigenaar van den privaten grond waarop gezocht oflicentie-gelden. 
gedolven wordt, die toegestemd heeft die tot publieke del-
verijen te hebben opengezet, de helft ontvangen bij het eincle 
van iecler kwartaal. Alle gelclen van stancllicentien, insluitende 
de licentien voor bezigheids-, woonplaats- of machinerie-stancls, 
en voor vergunningen tot het ka ppen van hout, grazen van 
vee of graven naar kolen op privaten groncl, komen den 
eigenaar aileen toe. 
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~aterrechten van 22.-W aar private plaatsen, na gebleken toestemming 
e1genaar.- Bescha- . bl" k d 1 .. 1 d d 
diging van tuinen, van den mgenaar, tot pu 1e e e verlJen geproc ameer wor en, 
enz .. verboden. of bij proclamatie aan reeds geproclameerde delverijen gehecht 

worden, zal er zonder schriftelijke toe stemming van den 
eigenaar geen schade worden toegebracht aan of inbreuk 
gemaakt mogen worden op zijne huizen, gebouwen, dammen, 
fonteinen, watervoren, tuinen of landerijen. Onder alle om
standigheden zal er genoegzaan1 water vrij blijven t~n gebruike 
van den eigenaar, zijn gezin, zijn vee, en voor de besproeiing 
van alle tijdens de proclamatie bestaande tuinen en landerijen. 

Onteigenen van 23.-Het gouvernement heeft het recht 0111 te eenigertijd 
~~:nde~ nt!~t~1~i~ private gronden ten algemeenen nutte te onteigenen en als 
v.~ blieke delve- publieke delverijen te proclameeren zonder dat daardoor echter 
ruen; en compen- . . d k 1 d 1 d 
satie daarvoor. een1ge 1nbreuk mag wor en gemaa ~t op a ree s ver een e 

onderzoekers- of mijnrechten, mits den eigenaar vergoeding 
worde gegeven voor zulke hem onteigende gronden. De te 
geven vergoeding wordt door onderlinge overeenkomst of bij 
gebrek daarvan door het Hoog Gerechtshof bepaald, en zal 
niet minder bedragen dan een pond sterling per morgen voor 
de volle uitgestrektheid der onteigende gronden met en be
nevens een-derde der globale inkomsten door het gouvernement 
van tijd tot tijd te ontvangen op alle claims en standplaatsen 
licenties, zullende zulke eigenaar bovendien bij eenige latere 
verkooping door het gouvernement, van claims of stand
plaatsen, gerechtigd zijn tot een -derde van de opbrengst 
daarvan. 

AFDEELING III.-OVER DE AANSPRAKEN (CLAIMS) EN DE 

LICENTIEN. 

Wie delvers en 24.-Elk meerderjarig blank persoon, die zich onderwerpt 
fi~e~~fe~ 0 ! ~~res~ a an de wetten des lands, zal het recht he b ben eene "delvers
verkrijgen. licentie" te verkrijgen om op een publieke delverij te delven 

of te mijnen naar edele metalen en edelegesteenten. V oor 
welke licentie maandelijks vooruit betaald zal moeten worden 
zoodanig bedrag als door den President en uitvoerenden 
raad, na de omstandigheden in overweging te hebben ge
nomen, van tijd tot tijd zal bepaald worden. Zoodanig bedrag 
zal echter niet minder mogen zijn dan vijf shillings of meer 
dan een pond sterling per maand. 

~oorkeurrechtbij 25.-In het uitgeven der aanspraken (claims) op eene 
u1tgeven van b d 1 ·· 11 d k · l claims. open are e verlJ zu en - na at overeen omst1g c e voor-

gaande bepalingen aan onderzoekers en eigenaren hnnne 
aanspraken zijn toegekend geworden, - mn twisten en ver
warring te voorkomen, aan de volgende personen in de hier
volgende rangorde aanspraken worden toegekend :-

(A). De personen in artikels 5 en 7 bedoeld die behalve 
den onderzoeke: in artikel 9 genoemd, onde~ licentie 
tot onderzoek zwh, v66·r het proclan1eeren der delverij, 
zoekersaanspraken op dat terrein hebben afgebakend; 
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(B). De personen, die op de lijst in artikel 6 vermeld hunne 
namen hebben onderteekend en de daarop bepaalde 
leges van twee shillings en zespence sterling hebben 
betaald; 

(c). Burgers van den Oranjevrijstaat die bij het uitgeven 
der aanspraken persoonlijk op de plaats tegenwoor
dig zijn; 

(n ). Blanke personen, geene burgers zijnde, die bij het uit
geven der aanspraken op de plaats aanwezig zijn; 

(E). Burgers van den Oranjevrijstaat, die bij het uitgeven 
der aanspraken niet aanwezig zijn, doch door eenen 
procuratie-houder vertegenwoordigd worden; 

(F). Blanke personen, geene burgers zijnde, die door eenen 
procuratie-houder bij het uitgeven der aanspraken ver
tegenwoordigd worden. 

26.-Geen kleurling, van welk land ook de in boor ling Kleurlingen niet 
zijnde, zal licentiehouder kunnen zijn of op eenigerlei wijze g:erec:htigd tot 

b d k 
.. f hcenties. 

ver on en unnen z:gn met het bewerken der goudvelden o 
mijnen van edelgesteenten, tenzij als werkvolk in dienst van 
blanken. 

27.-Ieder gelicentieerde delver zal gerechtigd zijn, onder Ied.er delver ge· 
·· 1· t' 11 · 1 "f. rechtigd tot allu-z:gn 1een 1en eene voor a uv1a e en eene voor een r1 -aan- viale, en rif-aan-

spraak te hebben. Het zal hem evenwel vriistaan een aantal spraak.-Rechten 
. . . v ' v a n aanspraak • 

aanspraken (claims) van andere gehcent1eerde aanspraakhouders houders van amal-

t k gameerd blok. 
~e -oopen. 

W anneer de gezamenlijke aanspraakhouders van een ge
amalgameerd blok hunne respectievelijke aandeelen voor het 
doel van dit artikel bij den mijn-inspecteur tegen betaling 
van vijf pond sterling hebben laten registreeren, zal elk hunner 
vrij zijn om op nieuw een aanspraak af te bakenen en eene 
licentie daarvoor te verkrijgen. 

28.-Een alluviale aanspraak (claim) zal groot zijn hon- G;rootteenafbake

derd bij honderd voet en zal met duidelijke zichtbare pennen k~~g e:a1~eaa~~;~: 
en voren in rechthoek in de richting van de aanspraak afge- meerde blokken. 

bakend worden. 
Een kwartsrif-aanspraak zal lang zijn honderd voet ( da t 

is, in de richting van het rif) en drie honderd voet breed, 
de breedte genomen aan een of aan beide zijden van het rif, 
naar verkiezing. Ten aanzien van een kwartsrif-aanspraak 
zullen voor de eerste zeven dagen twee middelpuntspennen 
voldoende bakens zijn. N a verloop van dien tijd zullen vier 
hoekpennen in de plaats moeten zijn gesteld en de richting 
aangewezen worden door goed bepaalde bakens. . 

Bij kwartsrif-blokken van bijeengevoegde en lneenges
molten (geamalgameerde) aanspraken zullen voor elk blok 
vier hoekpennen voldoende wezen, maar de namen der respectie
velijke aanspraakhouders in het blok moeten lees~aar op elke 
pen gemerkt worden, met datu1n van amalgamatie. 

T-
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Grootteenhoogte 29.-De hoekpennen van een aanspraak (clai1n) zullen 
van hoekpennen. niet minder dan twee duim in middellijn mogen zijn, en moeten 

minstens twee voet boven den grond uitkom~n. 
Aanspraken voor- 30.---Alle aanspraken moeten genommerd wezen en de 

zien te worden van namen van den claimhouder lees baar in geschrift dragen, ter-
nolnmer, naam en .. f · b h l"'k d 
datum. w:ul de datum der a penn1ng e oor :u op e pennen moet 

gemerkt zijn. 
Kennisgevingvan 31.-Alle nieuwe ontdekte rifs of alluviale gronden zullen 
~i~uw ontdek.te aan den miin-inspecteur moeten ziin bekend gemaakt voor en 
nfs,enz., te gesch1e- '-' · '-' 1 k ' 
den v6~r verkoop aleer er een aanspraak ( cla1m) daarop za unnen verkocht 
van claims. \VOrden. 

ReCihtvan delver 32.-Ieder gelicentieerd delver zal gerechtigd zijn, be-
tot standplaats. halve zijne aanspraken, eene standplaats op eene door de 

m~jn-inspecteur goedgekeurde plaats voor zijne woning te 
hebben, echter niet op een bekende edel metaal of edelge
steente houdende localiteit. Hij zal hiervoor niet behoeven 
te betalen, doch zijne standplaats moeten verlaten op order 
van den mijn-inspecteur. 

stof uit claims 33.-Geen houder van een hooggelegen rif-aanspraak zal 
anderen nie.~ tot het recht hebben om de stoffen uit zijn aanspraak een ander 
overlast te zun. d .. f h d' b d k h' d tot last de oen z:un o em 1e ene en wer te 1n eren. 

standlicentien 34.-Elk meerderjarig blank persoon die op eene gepro-
voor huizen, enz. clameerde delverij een winkel, huis of huizen, of woning 

wenscht op te richten, zal van den mijn-inspecteur een of 
meer standlicentien kunnen verkrijgen voor eigen gebruik, 
alsook eenige delver of standhouder op eene door den mijn
inspecteur aangewezen kleurling-locatie van een of meer stand
licenties voor kleurlingen in zijne dienst. Elke zoodanige 
licentie zal hem het recht geven een stuk gronds af te bakenen 
groot vijftig bij vijftig -voet op eene door den mijn-inspecteur 
goedgekeurde localiteit, doch niet ter belemmering der delverij 
op een bekend edel metaal of edelgesteente bevattend terrein. 
Deze standlicentie, hetzij eene maandelijksche of jaarlijksche, 
naar verkiezing -van den aanvrager, zal van t~jd tot tijd -ver
nieuwd moeten worden. De kosten van zulke licentie zullen 
van tijd tot tijd door de regeering bepaald worden. 

Be1mipzaaml1eid 35.-Ieder del-ver of licentiehouder zal, daartoe opge-
vereischt van del- d · t b t b 1 t t } t t ver~. enz., in hou- roepen oor een1g gou-vernemen s- earn e e as me le oe-
den va~ orde .. - zicht op de bewaring van rust en orde, hulp verleenen ter 
Boete biJ verzu1m b . bl' k d li.' l' . . ewanng -van pu 1e e or e, op straue -van ver 1es der licentie 

en van eene boete de som van vijf-en-twintig pond sterling niet 
te bo-ven gaande, en te worden opgelegd door het landdrosthof. 

Bewiis van licentie 36.-Een ieder die naar edele metal en of edelgesteenten 
te I:ebben. graaft, hetzij voor eigen of anders rekening, zal, indien zulks 

verlangd wordt door den mijn- inspecteur of ander door de 
regeering daartoe benoemden persoon, zijne licentie toonen, 
zullende hij geacht worden geene licentie te hebben indien 
hij dezelve niet toont of geen ander bewijs levert die te hebben 
uitgenomen. 
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37.-H\j die zich schuldig maakt aan moedwillige veran- Beschadigingvan 

dering, verplaatsing, wegneming of vernieling van de pennen ~t~~f~~s, enz., ge

of bakens van eene aanspraak (claim) met een kwaadwillig 
of bedriegelijk oogmerk zal, indien voor het landdrostho± 
schulclig gevonden, gestraft worden met eene boete de som 
van vijftig pond sterling niet te hoven gaande, en b~j gebreke 
van betaling 1net·gevangenisstraf met of zonder harden arbeid 
voor eenen •tijd van niet meer dan zes maanden. 

38.-De houder eener licentie zal een stuk oversch1e- In bezit n.emen 
. . van overs clueten-

tende grond · tusschen twee of meer aanspraken 1n bez1t den g r o n d tus-
ffiOO'ell nemen schen twee aan-

b • . spraken. 
De vorm van dezen grond wordt niet bepaald, doch de 

oppervlakte zal niet overtreffen het aantal vierkante voeten 
bij deze wet vastgesteld voor de uitgegeven claims. Ook zal dit 
stuk gronds door een blank persoon onder licentie moeten 
vertegen woorcligd ·worden. 

39.-Delvers, zijnde houders van aan elkander grenzencle Vereeniging van 

k t t l · t · d d · a an s p r a ken· en aanspra en, en ge .a e van n1e m1n er an zes en van n1et certificaat aa'ar-
meer dan twaalf, die hunne aanspraken wenschen te ver- van. 

Benigen, zullen gemelde aanspraken als vereenigd knnnen 
laten registreeren met alle waterrechten aan zulke aanspraken 
behoorende, door aanvrage ten kantore van den mijn-inspecteur. 
B~j registratie (waarvoor vijf shillings betaald moeten worden), 
zal klaar en cluidelijk het aandeel van iederen delver moeten 
omschreven worden. 

Bij verleening van certificaat van zulke vereeniging onder 
zegel van twee pond sterling, zullen de houders der vereenigde 
aanspraken de gewone voorrechten van vereeniging genieten 
bij desbetreffende regulatien op de delverij waar zij gelegen z~jn. 

40.-De houder, of in geval van vereeniging, de houders Protectie-eertifi· 

van eene of meer dan eene rif-aanspraak zal of zullen recht eaten. 

van protectie op hunne aanspraken hebben voor den tijd van 
zes tot twaalf maanden na schriftelijke a an vrage claarvan a an 
den mijn-inspecteur, vermeldende . dat de protectie gevraagd 
wordt om tijd te hebben machinerien in te voeren ter betere 
bewerking der aanspraken. Dit voornemen van invoer van 
machinerien zal gestaafd moeten worden door eene beeedigde 
ver ldaring. 

Het certificaat, waarbij protectie verzekerd wordt, zal een 
zegel moeten dragen ter waarde van een pond sterling voor 
-elke maand van protectie. De delver zal echter tevens de 
gewone licentie-gelden moeten aanzuiveren. 

Zoodra de aanvrager ophouclt gelicentieerd delver te zijn, 
zal de protectie als vervallen beschouwd worden. 

41.--Alle licentie-gelden moeten maanclelijks vooruit be- Licentie -gelden 

ld 1 •· · f l ld t h t maandelijks be-taa . worden aan c en mun-1nspecteur o anc ros , n!lar e taalbaar; boete of 

geval moge ziin · indien niet betaalcl voor afloop der 1naand verbe_nrte bij wan-
..., ' . . . betalmg. 

voor welke de betaling moest gesch1eclen, clan zal de hcentw 
·verdnhbelcl~worden, en indien twee maanden onbetaalcl blijvende 
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zal de licentie mogen vervallen en de verkregen aanspraak 
verbeurd verklaard worden, en deze kan op · nieuw worden 
uitgegeven, tenzij ten genoegen van den mijn-inspecteur goede 
redenen voor niet-betaling worden gegeven te eeniger tijd 
voor het weder uitreiken der aanspraak. 

Gevolg van niet- 42.-Ieder gelicentieerd delver is verplicht zijne aanspraak 
bewerken vanaan- of aanspraken te bewerken beginnende binnen zes maanden 
spraak. na datum van uitreiking. "' 

Indien (uitgezonderd in gevallen van protectie in het 
volgend artikel te worden genoemd, en uitgezonderd de ge
vallen van amalgamatie hiervoren vermeld) het mocht blijken · 
dat eenige aanspraak gedurende een tijdperk van drie maanden 
na den hierboven vermelden tijd niet is bewerkt · geworden, 
dan zal zoodanige aanspraak vrij, en de licentie om op die 
aanspraak te delven vervallen, verklaard worden. 

Gemelde aanspraak kan alsdan door iemand anders in 
bezit genomen worden, en deze kan eene licentie uitnemen 
om daarop te mogen delven, alles op de hiervoren be
paalde wijze. 

Certificaat van 43.-Het zal aan eenigen gelicentieerden delver vrijstaan 
protectie. om na gedane aanvrage in geschrift, vergezeld met een of 

meer beeedigde ver klaringen, van den mijn - inspecteur een 
certificaat van protectie onder een zegel van een pond te 
verkrijgen, op grond van ziekte, noodzakelijke afwezig-
heid, gebrek aan werkvolk of eenige andere genoegzame 
reden (ten genoegen van den mijn- inspecteur). Gedurende 
den tijd, voor welken zoodanig certificaat wordt verleend, 
zullen de aanspraken van zulken delver niet onderhevig zijn. 
aan verbeurdverklaring of bezitneming (jumpen) door derclen; 
echter zal zoodanig certificaat aangaande rif-aanspraken voor 
niet langer dan zes maanden verleend worden, en aangaande
alluviale aanspraken voor niet langer dan vier maanden; in 
ieder geval te rekenen na afioop van de zes maanden in het 
eerste gedeelte van het vorig artikel vermeld. 

·Wanneerin be?'it- 44.-De Staatspresident zal de macht hebben om, wan-· 
nemen van claims · · d 1 · · · f 11 · 1 tegen wil vaneige-neer naar ZlJn oor ee een1ge mlJn o a uv1a e gronden reeds 
naar onwettig ver- genoegzaam beproefd ziin o-eworden en het hem gebleken is klaard kan wor- . u b .. "' 
den. . dat de aanspraken 1n gemelde mlJn of alluviale gronden eene 

marktwaarde van minstens twee honderd pond sterling hebben, 
bij proclamatie in de Gouvernements-Courant te verklaren dat 
het in bezit ne1nen van aanspraken zonder weten of tegen 
den wil van den geregistreerden eigenaar (jumpen) van af 
een door hen1 te bepalen dag, niet meer zal plaats vinden 
of wettig zijn. 

Verlaten van 45.--Wanneer op eene P.ublieke delverij een delver zijne 
~i~\~~r~"k:~~' ot~ aanspr3:ak of aanspraken w1l verlaten of opgeven o1n zich 
bakenen. eene n1euwe aanspraak of aanspraken af te bakenen, zal hij 

het recht hebben zulks te doen, 1nits hij de pennen van de 
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aanspraak die hij verlaten wil uittrekt, en eene kennisgeving 
gedurende ~ene week op dien grond stelt dat dezelve ver
laten is, en den mijn-inspedeur daarvan schriftelijk kennis geeft. 

AFDEELING IV.-OVER DEN MIJN-INSPECTEUR EN ANDERE 
BEAMBTEN EN HUNNE Pl·ICHTEN. 

46.-Voor ieder geproclameerde delverij zal door de ~at;tstelling van • • a· a· b d ld IDlJn-InSpecteur en regeenng, In 1en noo 1g, een evoeg persoon aangeste assistent-land-
worden als miin-insnecteur wiens salaris door den Staats-drost. en derzelver 

, . '-' !l' ' salar1ssen. 
pres1dent bepaald zal worden tot nader besluit dienomtrent 
door den volksraad. 

De regeering zal eveneens het recht hebben om, indien 
noodig, voor ieder geproclameerde delverij een assistent land
drost aan te steilen onder de bepalingen van afdeeling rv van 
hoofdstuk IV (De wet over de lagere gerechtshoven.) 

Omtrent het salaris van den specialen landdrost zal de
zelfde bepaling gelden als gemaakt met betrekking tot den 
mijn-inspecteur. 

Niets in dit hoofdstuk zal beletten de betrekkingen van 
mijn-inspecteur en assistent-landdrost te vereenigen. 

47.-De mijn-inspecteur zal soortgelijken eed afl.eggen Eedvanbeambten. 
als de landdrost. Aile beambten, op welke delverij ook aan-
gesteld, zullen behoorlijk beeedigd worden bij aanvaarding 
hunner betrekkingen. 

48.-Aan den assistent-landdrost zal een klerk worden Klerk van assis
toegevoegd, die secretaris zal zijn van het delverscomite, ~ie~~ 1::t~~is~st.
publieke aanklager en registrateur van het hof van den assis
tent-landdrost. Omtrent zijne salaris geldt dezelfde bepaling 
als in artikel 46. 

49.-Indien vereischt, zal de regeering een ofmeer klerken .Klerkenvanmijn-
h d d 

·. . 1nspecteur. 
toevoegen aan et epartement van en mun-1nspecteur, en 
01ntrent hunne salarissen gelden dezelfde bepalingen als ge-
maakt ten aanzien van den mijn-inspecteur. 

50.- De regeering heeft de macht om, indien noodig, Aat;tstelling en 
lk d 1 .. " k . t , t t ll salans van aan-VOOr e ~e e veru eenen aanspraa -1nspec eur aan e s e en, spraak-inspecteur. 

en omtrent diens werkzaamheden zulke regulatien te maken 
als zij noodig mogen achten. Omtrent het salaris van den 
aanspraak-inspecteur gelden dezelfde bepalingen als in het 
voorgaande artikel vermeld. 

ol._____:De mijn-inspecteur zal het toezicht hebben over de Plichten en ~a~h
delverij of delverijen waarover hij is aangesteld. Hij zal ~~~ct~~~ IDIJn-m
tevens bekleed zijn met de macht om aile zaken aangaancle 
de clelverijen te regelen en te besturen overeenkomstig de 
bepalingen van dit hoofdstuk, en aile regulatien die krachtens 
de bepalingen van clit hoofdstuk later door de regeering ge-
publiceerd mogen worden. Hij zal ook letten op de grieven 
der delvers en ailes doen wat strekken kan tot bevordering 
van den bloei der delverijen en van den gezondheids-toestand 
harer bevolking. De regeering zal de macht hebben. hein 
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het innen van belastingen binnen de grenzen zijner juris~ 
dictie op te dragen, onder zulke regulatien als de regeering 
noodig zal achten vast te stellen. Hij zal ex-officio een vre
derechter zijn voor den geheelen Staat. 

De b~ambten op 52.-Het is den mijn-inspecteur, assistent-landdrost, aan-
·~:~ve;i~~~re~e}1~~: spraak-inspecteur, en hunne klerken op een:ige geprocla1neerde 
del te drijven, enz. delverij verboden, om of direct of indirect aanspraken te 

hebben, eenigerlei handel te drijven, eenig ag(3ntE$chap van 
welken aard ook waar te nemen, of eenig aandeel te hebben 
in een vennootschap van delvers of handelszaak.* • 

Uitreiken van 53.-De mijn-inspecteur zal onderzoekers-licentien knnnen 
li~~~ti:;.oekers- uitreiken, die geldig znllen zijn binnen de wijk waarin hij. 

inspecteur is. 
Ieder Landdrost zal mede zooda1iig licentien, geldig 

binnen de grenzen van zijn district, buiten de wijken waar 
een 1nijn-inspecteur is, kunnen uitreiken. 

Administratie van 54.-De 1nijn-inspecteur zal verplicht zijn -behoorlijk boek 
mijn-inspecteur. te houden van alle inkomsten en uitgaven. 

Hij zal tevens behoorlijke registers houden van alle licen
tien en rechten door hem ~an personen of ·vennootscha ppen 
verleend en wel op de volgende wijze :-

(A). Een register van alle handels-licentien; 
(B). Een register van alle licentien uitgereikt aan delvers 

op de delverij; · 
(c). Een register van alle onderzoekers -licentien uitge

reikt aan delvers op private gronden, 1net vermelding 
van den eigenaar en de plaats waarop gegraven wordt. 
Geene onderzoekers -licentie om op private gronden 
te delven zal door hem verleend worden dan aileen 
met schriftelijke toestmnming van den eigenaar die 

· zich gewillig heeft verklaard zijne plaats voor publieke 
delverij open te stellen ; 

(n). Een register van alle toegekende rechten op water
leidingen, aanspraken enzoovoorts ; 

(E). Een register van aile protectien volgens wet ver
leend; 

(F). Een register van alle ovennakingen van aanspraken 
of andere mijnrechten, alsook van verbanden daarop 
rustende; 

(a). En znlke andere registers als de regeering mocht 
voorschrijven. 

Ve?-'antwoording 55.-De miin- inspecteur zal verr)licht ziin maandeliiks van 1nkomsten en . . '-' · '-' · '-' 
g~lden aan thesau- ZlJn staten van verantwoord1ng te zenden aan den _the-
rier-generaal. . l h t •tt d l d ld sa uner - generaa , en a an em e rem1 . eeren e an sge en 

in zijn bezit. 
Oplettendheid 56.-0p het volo-ende zal door den miin-insr)ecteur nanw-omtrent zekere . b u 

?-laken van mijn- kenng gelet worden : 
!~~E:.cteur ver- ___________________________________________ __ 

~ Zie ook Artikel 26 van Hoofdstuk XLVII (Over de Civiele Ambtenaren.) 
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(A). Dat niemand zonder behoorlijke licentie handel drijve, 
prospecteere, of delve ; 

(B). Dat zijn klerk of klerken behoorlijk boek en notulen 
houden van aile zaken in zijn hof behandeld of 
beslist; en dat zijn onderhoorige en ondergeschikte 
ambtenaren hunne plichten vervuilen en verantwoor
ding doen van ailes hun opgedragen en van gelden 
hun toevertrouwd; 

(c). Dat aile gouvernements-gebouwen, goederen, tenten, 
enzoovoorts, in goede or~e worden gehouden ; 

(n ). Dat het zegelrecht aan de regeering verschuldigd 
op aile overmakingen of verbanden van aanspraken 
behoorlijk voldaan wordt; 

(E). Dat aile leges of andere gelden den Staat toekomende 
volgens deze wet of latere wetten en regulatien 
promptelijk betaald worden, en dat de vereischte 
zegels op aile officieele documenten geplaatst worden. 

57.-De Staatspresident zal de 1nacht hebben maatregelen Policie-macht en 

t d · ht' l't' h t d goede orde op oel-to e opnc 1ng van eene po 1 1emac t e nemen, en ver er verijen. 

zulke stappen te nemen in overeenstemming met de· bepa-
lingen van dit hoofdstuk als hij noodzakelijk 1nocht achten 
voor het algemeen welzijn ·en de goede orde der delverijen. 

Genoemde politimnacht zal staan order bevel van den 
assistent-landdrost, zoo die er is, anders van den mlJn-1n
specteur. 

AFDEELING V .-OVER HET DEL VERS-COMITE. 

58.-0p iedere als zoodanig geproclameerde delverij zal Kiezing. van 

d .. . ··a b l h k' delvers- com1te.-e ID1Jn-1nspecteur een tlJ epa en voor et ~1ezen van een Quorum. 

comite van negen leden, die gekozen moeten worden uit en 
door de houders van delvers-licentien vailende onder de juris...: 
dictie van den mijn-inspecteur, en dat voor den tijd van 
twaalf maanden, waarna de leden, tenzij zij herkozen wor-
den, zuilen moeten. aftreden. 

Van deze verkiezing zal de 1nijn-inspecteur kennis geven 
minstens veertien dagen van te voren in de Gouvernernents
Oourant, alsmede door aanplakking aan zijn kantoor en op 
andere publieke plaatsen. 

Vijf leden van het delvers-comite znilen een quorum 
vormen. 

59.-Wie tot lid van het delvers-comite gekozen wordt Kwalific3;tie en .. l 1. . h d . t eedvanlulvan 
zal moeten toonen dat h~J de vers went1e- ou er 1s, en voor. s comite. 

den eed van getrouwheid aan den Staat moeten a:fieggen 1n 
handen van den mijn-inspecteur. 

60.-Ieder grondeigenaar wiens grond tot eene publieke Eigenaarop"Y:iens . . ' . . . d d grond del veru be-
d~lver\J geproclameerd wo~dt of blJ J?:t;~:)Clamatle gevoeg . .w~r t stal?-tt is lid van 

blJ reeds opengestelde pubheke delve~lJ,en, .. zal, zoo~~ng hlJ mge- coml e. 
naar blijft, lid van het delvers-com1te ZlJn en bllJven. 
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Deze grondeigenaren zullen boven en be halve de gekozene 
leden zitting nemen. 

Benaming van 61.-De naam van het comite zal zijn "delvers- comite 
comite. van de publieke delverij te in den Oranjevrijstaat." 
Gekozene comite- 62.-Een delvers- comitelid dat verzuimt drie achtereen-

Ieden ve~vane.~ uit volgende vergaderingen bij te wonen wordt beschouwd afge-
betrekkmg blJ af- ·· ·· h"" 1 f f · h "d h d 1 wezig~eid zonder treden te z:un, tenz:u :U ver o tot a wez1g e1 van et e vers-
verlof. comite heeft gekregen. 

Deze bepaling geldt niet voor grondeigenaren bedoeld in 
artikel 60. 

Mijn-inspecteur 63.-De mijn-inspecteur zal voorzitter zijn van het delvers-
vo.orzitter van. co- co mite en zal met het co mite voormeld van tiid tot tiid zulke 
mite.--Regulatien. . ' . ll l '-' "k '-' ·· bepahngen en regulat1en samenste en a s gesch1 t zullen ZlJn 

voor de plaatselijke behoeften der delvers. Zulke regulatien 
zullen eerst in concept in de Gouvernements-Courant gedurende 
eene maand worden gepubliceerd, en daarna aan de goed
keuring van het uitvoerend gezag worden onderworpen, en 
na goedkeuring tot algemeen naricht worden gepubliceerd in 
de Gouvernements- Courant. 

Inwerkingtreding 64.-Bijzondere bepalingen en regulatien zullen van kracht 
en w\jzi~ingen van zijn op elke geproclameerde delverij, onmiddelijk na publicatie 
regulat1en. . d G rr D S "d d · 1n e ouvernements-vourant. e taatspres1 ent, met a v1es 

en toestemming van den uitvoerenden raad, zal de macht 
hebben eenige wijziging in, of toevoeging aan, gemelde bij
zondere bepalingen te maken, op voordracht van het delvers
comite op eenige geproclameerd delverij. Zulke veranderingen 
of wijzigingen zullen van kracht zijn veertien dagen na publi
catie in de Gouvernements-Courant. 

Machten vanmijn- 65.-In geval er geen delvers-comite kan worden geconsti
inspecteu~ bij ont- tueerd of zoodanig comite zal ophouden te bestaan zal de stenten1s van ' ' 
c?.mite.-Kiezingmijn-inspecteur de voile macht hebben en plichten vervuilen 
biJ vacatnres. b"" d · · d" h .L'..J k h d 1 · ' :u e voorz1en1ngen van 1t 001.ustu aan et e vers-com1te 

opgedragen. 
In geval er eene vacature in het comite ontstaat, zal de 

mijn-inspecteur die onverwijld doen aanvullen door eene in 
het publiek te houden verkiezing, waarvan veertien dagen van 
te voren kennisgeving zal moeten geschieden volgens artikel 58. 

Regnlaties over 66.-Met betrekking tot de waterleiding en andere zaken 
:n~~~~~:;ka~~~ en van publiek belang wordt het aan het delvers-comite van elke 

geproclameerde delverij overgelaten, zulke regulatien te maken 
als naar de omstandigheden van zoodanige delverij billijk en 
redelijk mogen geacht worden, met inachtneming va~ aile 
rechten van private eigenaren. 

Straf voor delven 
zonder licentie. 

AFDEELING VI.-OVER HANDELS-LICENTIEN EN RET RANDELEN IN 

RUWE EDELE METALEN EN EDELGESTEENTEN, UITGENOMEN RUWE 

OF ONGESLEPEN DIAMANTEN, 

67.-Ieder, zonder handels-licentie handel drijvende op 
eene publieke delverij, zal onderworpen zijn aan de strafbe-
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palingen van 's lands wet; en ieder die zonder licentie be
komen te hebben delft of graaft naar edele metalen of edel
gesteenten op gouvernements- gronden of publieke delverijen 
zal door het hof van den landdrost, assistent -landdrost ot 
mijn - inspecteur ( naar het geval moge zijn) gestraft worden 
met eene boete van niet minder dan vijf pond en niet meer 
dan vijf-en-twintig pond voor elke overtreding, of bij ge
breke van betaling, met gevangenisstraf met of zonder har
den arbeid, van niet minder dan eene maand en niet meer 
dan zes maanden. 

68.-Niemand zal eenigen handel hoegenaamd mogen drij- Licen.tie voor 
ven in ruw edel metaal of ongeslepene edelgesteenten hetzii handel m edele 

' Ll metal en of ge-
koopen of verkoopen, ruilen of verruilen, tenzij hij daartoe steen ten; straf 

· 1 l' · h bb h" · d l' voor handel zon• eene spema e 1eent1e e e, waarvoor lJ t1en pon ster 1ng der licentie. 
per kwartaal zal moeten betalen. Met dien verstande echter, 
dat de enkele delver of eene maatschappij geene zoodanige 
licentie noodig heeft voor den verkoop van het door hem of 
haar persoonlijk of op zijn of haar last gedolven of gevon-
den ruw edel metaal of ongeslepen edelgesteenten. De regee-
ring heeft het recht om de werking van het eerste gedeelte 
van dit artikel ten aanzien van een of meer edele metalen 
of edelgesteenten geheel of gedeeltelijk op te he:ffen. 

Op overtreders van dit artikel worden de stratbepalingen 
van het voorgaande artikel toegepast. 

69.-Een gelicentieerde handelaar in ruw edel 1netaal of Handelaarinedele 
ongeslepene edelgesteenten zal zoodanige boeken van zijne mtetatlen enk ge· 
h d l b . . h d l d . .. d s een en z e ere an e s ez1ghe1d moeten ou en a s e regeer1ng van tu tot boeken te hou~en; 
t "d 1 d · d t b 1 d d h d 1 zekere verphch• lJ · za goe Vln en e ·epa en, en e genoem e an e aar tingen dienaan• 
zal maandelijks, op den eersten dag van elk maand, aan den gaande. 
auditeur- generaal moeten opzenden een waar en bezworen 
kopie van zoodanige boeken en in zoodanigen vorm als de 
auditeur van tijd tot tijd zal voorschrijven, op st...Q:ffA hii nala-
tigheid van verbeurd-verklaring zijner licentie. 

70.-De boeken in het vorig artikel vermeld, zullen op Vertoon van boe• 
d d · t d t d · ken aan beambten1 e eerste vor enng moe en wor en ver oon aan een1gen .. 
landdrost, assistent-landdrost, mijn-inspecteur, landdrostklerk, 
klerk van den assistent-landdrost of vrederechter, terw\jl bij 
weigering zoodanig handelaar onderworpen zal zijn aan de 
strafbepalingen van artikel 67. 

71.-Niemand zal zijne kleurling dienstboden mogen be- Be~alin.g van 
. l f l d 1 t t kleurlmg-dienst-talen 1n ruw edel metaa o onges epen e e ges een en op boden in ruw edel 

straffe zooals vermeld in artikel 67 van dit hoofdstuk. mt e tat a 1 obfdg e-s een e ver o en. 
72.-Iemand, die ruw edel metaal of ongeslepen edelge- ontvangen van 

steenten koopt ruilt of aanneemt van kleurling personen ruw, edel metaal 
l .. . ' of gesteeten v a n 

hetzij op eene geproclameerde delveru of elders b1nnen de ldeurlingen verbo-
grenzen van den Oranjevrijstaat zal door eenig lager. hof ~e-den. 
boet worden met eene som een honderd pond sterling n1et 
te hoven gaande, of in gebreke van betaling met gevangenis-
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zetting met of zonder dwangarbeid gestraft worden den tijd 
van een jaar niet te boven gaande. 

Handel. enz.,door 73.-Een kleurling, van welk land ook de inboorling 
kleurling in ruw, .. d a· d 1 t 1 f 1 d 1 t t k edel metaal of ge- ZlJn e, 1e ruw e e me aa o onges epen e e ges een en ~oopt, 
steen ten verboden. verkoopt, ruilt, verruilt, overhandigt, of die in bezit van rnw 

edel 1netaal of ongeslepen edelgesteenten gevonden wordt, 
vervalt onder de strafbepalingen van artikel 67, zullende het 
hof echter de macht hebben nog bij te voegen geeselslagen 
geen vijf-en-wintig te boven gaande. 

Wetoverdiamant- 7 4.-De bepalingen van deze afdeeling in zooverre strij-
handel door dezea· f .. · d · · · f b 1' 
afdeelino- niet ge- 1g met o WlJZlgen e een1ge voorz1en1ng o · epa 1ng van 
affecteer~l. eenige bestaande wet aangaande den handel in diamanten, 

zullen op zoodanige wet niet van toepassing zijn, znllende 
niets hierin vervat beschouwd of uitgelegd kunnen worden 
eenige verandering of wijziging daar te stellen in bestaande 
wetten betreffende handel in ruwe of ongeslepen diamanten. 

AFDEELING VII.-SLOTBEP ALING EN. 

wanneer aan 75.-Eigenaren en gebruikers van gronden langs eene 
eige;Jnar

1
en vap. rivier of anderen waterloop zullen geen recht van actie heb

gron<+en angs r1- . · f · .. · f 
vie~en, enz., geen ben tegen de regeenng 0 eenlge gondmljn-compagnle 0 
act1etoekomtvoor dd 1 f d · d b 
bemoddering. gou e vers o an ere compagn1en en personen, on er e-

scherming van 's lands wetten, m~nen exploiteerende of del
vende, omtrent schadevergoeding wegens het troebel maken 
of vermodderen van het water in gemelde rivieren of water
loopen door het te ge bruiken voor de mijnen, mits tot zulk 
gebruik wordt verlof verleend door den mijn-inspecteur of het 
delvers-comite . 

. : Delvers he bben 76.-:-Met betrekking tot pnblieke delverijen wordt uit
geen ~igendoms- drukkeliik verklaard dat geen delver onder welke omstandig-
recht 111 water van u . ' ' 
permane1~tl;l stroo- heden ook, eenig e1gendomsrecht zal hebben in het water van 
men en r1v1eren.- · · · f t t t M 1 1 ht h t water-rechten en ee1uge nv1er o permanen e wa ers room. en za sec s e 
schadevergoeding. recht van gebrnik van genoemd water hebben volgens wet 

of regula tien . 
. ~ In gevallen waar, Gnder sommige omstandigheden schade 

moet vergoed worden, zal de waarde van het water niet in 
aan1nerking komen. De regeering zal echter bij overeenkmnst 
bijzondere waterrechten kunnen toekennen op gouvernements
gronden. 

. Onteig~ning en 77.-W anneer het noodig mocht bevonden worden in het 
1ntreklung van l b l bl' . . 
rechten. a gemeen e ang voor pu 1eke doelmnden, zooals voor spoor-

wegen, groote waterleidingen, enzoovoorts, eens afgestane 
rechten in het geheel of ten deele in te trekken, zal gehandeld 
worden overeenkomstig hoofdstuk LXXV. (De onteigeningswet.} 

StrafvoC!r opstand 78.-Ieder, binnen de grenzen van eene geproclameerde 
ofrebelhe. d l .. . h h ld' k d e verlJ, z1c sc u 1g ma ?en e aan opstand of rebellie tegen 

de regeering, zal, boven en behalve de straf door de wet 
daarvoor bepaald, al zijn rechten en goederen op genoemde 
delver\] gelegen verbeuren ten faveure van den, Staat. 
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79.-Ielnand die op eenige geprocla1neerde delverii een ·watervoren over 
•• • t.1 wegen overbrugd 

watervoor door een ruweg of voetpad, dat gebnukt wordt, te worden. 

graaft, zal daarover een voldoend veilige brug leggen; zoo 
niet, zal hij onderhevig zijn aan eene boete niet te boven gaande 
vijf pond sterling, bij wanbetaling te vervangen door eene 
ge7angenisstraf geen acht dagen te boven gaande. 

80.-Ieder, die zich schnldig n1aakt aan moedwillige be- ~tt:afvoorhe~cha-
h d. · f · 1· ·· k h" · cho-1ng van mlJnen sc a 1g1ng o vern1e 1ng van een lnlJn, aanspraa ~, 1nac 1nene, en~. · ' 

waterloop of andere bezitting, of ook maar schuldig zal z~jn 
aan eene poging daartoe, zal door eenige der lagere gerechts-
hoven in dit hoofdstuk vermeld, gestraft knnnen worden met 
eene gevangenisstraf geen zes maanden te boven gaande, 1net 
of zonder harden arbeid, of eene boete geen een honderd 
pond sterling te boven gaande, of bij gebreke van betaling 
gevangenisstraf, 1net of zonder dwangarbeid, geen jaar te boven 
gaande, znllende hij bovendien gehouden zijn tot vergoeding 
der door hem veroorzaakte schade. 

81.-Niemand mag hont kappen op gouvernmnents-gronden Hout-kappen. 

of pri:vaat eigendom, een publieke delverij zijnde, zonder 
schriftelijk verlof van den mijn-inspectenr of eigenaar (naar 
het geval 1noge zijn.) 

Overtreders zijn onderhevig aan de strafbepaling vermeld 
in artikel 79 van dit hoofdstuk. 

82.-Alle licentien in dit hoofdstuk venneld zullen uitge- . Vo_rmen van 

k d l . d . h d l A d"t hcenhen. maa t wor en vo gens e vormen 1n sc e u e aan 1 
hoofdstuk gehecht. 

83.-Alle wetsbepalingen in strijd n1et de bepalingen van Herroeping van 

dit hoofdstuk worden mits deze herroepen; echter zal deze wetten. 

we~ niets afdoen aan reeds bestaande wetten betre kking 
hebbende op diamanten, die van volle kracht blijven. 

SCHEDULE. 
I. 

ONDERZOEKERS-LICENTIE. 

(Wetboek, Hoofdstuk CXV, Artikel 2.) 

Schedule A. 

N 0. 1.-0nderzoekers-

Hiermede wordt licentie gegeven aan om te zoeken licentie. 

naar edelgesteenten en edele metalen op de gouvernements~ 
plaats · gedurende den tijd van waarvoor betaald 
1s de som van zijnde het licentiegeld berekend naar 
£ per maand, vooruit betaalbaar. 

Kantoor van den landdrost of mijn-inspecteur, 18 
Landdrost (of 1nijn-inspecteur.) 

II. 

ONDERZOEKERS-LICENTIE OP PRIVATE GRONDEN. 

(Wetboek, Hoofdstuk CXV, Artikel 3.) 
2.-0nderzoekers-No. 

A an 
mgenaar 

"f .. . d d licentie op private , de schn teluke vergtuuung aartoe van en gronden. 

vertoond hebbende, wordt hierbij licentie ver-
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leend om op de plaats voor den ltijd van onder
zoek te doen naar edelgesteenten en edele metalen, waarvoor 
betaald is de som van £ zijnde berekend naar per 
maand. 

Kantoor van den landdrost of mijn-inspecteur, 18 
Landdrost (of mijn-inspecteur.) 
III. 

STANDPLAATS-LICENTIE. 

(Wetboek, Hoofdstuk CXV, Artikel 34.) 
lic:~ti~:andplaats No. 

Hierbij wordt eene standplaats-licentie voor eene stand
plaats groot 50 bij 50 voet op de delverij te verleend 
aan Hierop betaald £ voor maanden tegen 

per maand. 
De licentie is vernieuwbaar. 

l\fijn-inspecteur. 
Kantoor van den mijn-inspecteur te 18 

IV. 

DELVERS-LICENTIE. 

(Wetboek, Hoofdstuk CXV, Artikel 24.) 
4. - D e l v e r s- N 0. 

licentie. Hierbij wordt licentie verleend aan om op de 
publieke delverij te te mijnen of te delven naar edelge
steenten of edele metalen gedurende de maand of de 
maanden (indien vooruitbetaling plaats vindt), van af 
18 tot 18 en om alle voorrechten te genieten bij 
de wet aan gelicentieerde delvers verzekerd. 

Hiervoor is betaald pond sterling, zijnde het bedrag 
voor maanden, tegen pond per maand.J 

Kantoor van den mijn-inspecteur te 18 
Mijn-inspecteur. 

HOOFDSTUK CXVI. 
DE w·ET OVER DELVERIJEN VAN EDELGESTEENTEN 

Wat ei~enaar die (DIAl\1:ANTEN.) 
-delveqjen wil 1 D · f b 1 f d <>penen,doenmoet. .- e e1genaar o ewoner van eene p aats o stuk gron 

waar edelgeste.enten ontdekt mogen worden, zal die ontdek
king terstond bekend maken bij den landdrost van het district, 

· . binnen welks jurisdictie de plaats zal gelegen zijn, in geval 
Handelmg van d · d 1 " " l t 'l landdrost op beko- e mgenaar e veruen Op zune p aa S Wl openen. 

men informatie. 2.-De landdrost voormeld, op bekomen informatie van 
den eigenaar of bewoner van den grond, zooals in het vorige 
artik.el vermeld, of op eenige andere wijze, betrekkelijk de ont
det~ring van edelgesteenten, zal dezelve onmiddelijk, bij wijze 

Staatspresident van schriftelijk rapport, bekend maken aan den Staatspresident. 
!:JJ.f~~:eur aan te 3.-De Staatspresident, zoo spoedig als doenlijk, na in-

formatie te hebben bekomen betrekkelijk de ontdekking van 
edelgesteenten als in artikel 2 vermeld, zal voor rekening 
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van de regeering een geschikt persoon, woonachtig in de 
nabijheid van de plaats waar zoodanige ontdekking is gedaan, 
afvaardigen naar de bedoelde plaats, die van zijne bevindingen 
schriftelijk rapport zoo spoedig mogelijk zal inzenden aan den 
Staatspresident. 

4 -De Staatspresident wordt gemachtigd om na on tv angst st~atspres;ident · . · . . • beshst:.:;.over he-
van zoodan1g rapport als 1n het voorgaand art1kel 1s vermeld, stuur ot ~a~nkoop 
met advies en consent van den uitvoerenden raad te besluiten van delv ... ru. 

of's lands belangen vorderen, dat het land of vast eigendom, 
waarop edelgesteenten als voormeld gevonden zijn, "naar vol-
doening der waarde, " van den eigenaar door aankoop zal 
worden overgenomen, mits de eigenaar daarin toestemt, dan 
wel of de regeering van den Oranjevrijstaat slechts toezicht 
zal houden over de graverijen, aldaar te worden gevestigd. 
De waarde van het opgemelde land of vast eigendom zal 
worden bepaald tegen een pond sterling per morgen of meer, 
voor den grond aileen, te weten, buiten de daarop gemaakte 
verbeteringen, welke verbeteringen gewaardeerd zullen worden 
door drie taxateurs, waarvan twee door den Staatspresident 
en een door den eigenaar van de plaats zelve zullen worden 
benoemd, zullende de waardering van de drie taxateurs aan 
geen hooger beroep onderworpen zijn. 

5.-In geval de Staatspresident en uitvoerende raad mocht d Aan.~.:oop ·rn.n 

besluiten, krachtens het voorgaande artikel, om het land of elveru. 

vast eigendom, waarop edelgesteenten als voormeld zijn ge-
vonden, voor het gouvernmnent van dezen Staat van den 
eigenaar in te koopen, zal de eigenaar van opgemeld land 
of vast eigendom, "naar voldoening der waarde," hetzelve aan 
het gouvernement van den Oranjevrijstaat transporteeren, 
echter zonder heffing van heerenrecht, zegelgelden en kantoor- t 

penningen, en zal hetzelve alsdan als gouvernements-eigendom 
in de Gouvernements-Courant door den Staatspresident worden 
geproclameerd. · 

6.-De Staatspresident met den uitvoerenden raad wordt Open~.telling van 
. . . . ' . ' del veriJ onder re-

blJ deze gmnacht1gd om namens de· regeer1ng het land of gnlaties. 

vast eigendom door het gouvernement als bovengemeld in 
eigendom overgenomen, alsmede die waarvan de eigenaar 
overeenkomstig artikel 4 geweigerd heeft afstand te doen, 
tot delverij voor het algemeen open te stellen, onder zoo-
danige regulaties als bij de bepalingen van dit hoofdstuk zijn 
bepaald, of hierna nog bepaald mogen worden, en zal daarvan 
bij procla1natie algemeen kennis geven. 

7 .-Aan den Staatspresident en uitvoerenden raad wordt Regnlaties ,·oor 

opgedragen zoodanige regulatien voor de delverijen te ver- vee. enz. 

vaardigen, betrekkelijk hout, water, en grazing voor vee, als 
verder voor gebouwen, landerijen en standplaatsen voor handel, 
als zij noodig mogen achten, en de eigenaren van plaatsen 
waarop zoodanige delverijen zijn, moeten zich aan de regn-
latien onderwerpen. 
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Bepalingen over 8.-In geval de Staats president met den uitvoerenden raad 
0-ouvernemen ts- mocht besluiten eeri eigendom tot delverii open te stellen zal 1nspecteur. v l 

een gouvernements-ambtenaar onmiddelijk aldaar worden ge-
plaatst, te worden genaamd "de gouvernements.:.inspecteur," 
aan wien het gezag van vrederechter krachtens de bepalingen 
van dit hoofdstuk wordt opgedragen. De gouvernements
inspecteur zal algemeene controle houden over zoodanig eigen
dom, en zal namens het gouvernement, op last van den Staats
president en uitvoeerenden raad, handelen in het verhuren 
van delverijen ( aanspraak). 

Borgstelling van 9.-Elk gouvernements-inspecteur zal borg stellen, alvorens 
dien beambte. de aanvaarding van zijne plichten, wegens zijne geldelijke 

verantwoording krachtens dit hoofdstuk ten genoegen van 
het uitvoerend gezag in de somma vah vijf honderd pond 
sterling, en zal geregeld op of voor den tienden dag van elke 
1naand aan den auditeur-generaal verslag doen van zijne ge
houdene geldelijke administratie gedurende de voorgaande 
maand, en hij zal het geld aan den thesaurier-generaal remit
teeren, en voorts handelen betrekkelijk geldelijke administratie 
en aangelegenheden zooals door den Staatspresident van tljd 
tot tijd zal worden bepaald. 

V oorts zal hij gehouden zijn maandelijks schriftelijk rap
port in te zenden naar den Staatspresident, van zijne ver
richtingen en van den algemeenen toestand van zaken bij 
de delverij.* 

Inspecteur _yan 10.-Voor het geval delverijen op a parte plaatsen mogen 
i:;;~1ui~.el veq en worden gevestigd, welke plaatsen echter niet verder van 

• 
elkander zijn verwijderd dan twee uren te paard, zal een en 
dezelfde gouvernements-inspecteur op zoodanige plaatsen juris
dictie m<?gen uitoefenen. 

Aanstelling van 11.-In zaken van dringende noodzakelijkheid zal de gou-
plaa~svervanger vernements-inspecteur het recht hebben mn een lid van het 

an mspecteur. comite van bestuur, in het volgend artikel vermeld, tijdeliik 
in zijne plaats te stellen, mits daarvan dadelijk rapport doencle 
aan den Staatspresident, door wien verdere voorzieningen 
zullen worden gemaakt, indien noodzakelijk. 

Com.ite van 12.__:.Qp elke plaats waar een · delverij 1s opgericht, zal 
bestnur: voorzit- 't b l c ll b d · 
ter: qnornm; be- een com1 .e van estuur wore en samengeste c, estaan e u1t 
slissen.te stem. zes leden, waarvan de gouvernements-inspecteur of zijn plaats-

Regula ties 
comite. 

Vft11 

vervanger ex- officio voorzitter zal zijn; de leden van het 
comite van bestuur zullen worden gekozen nit en door de 
aanwezig zlinde delvers; vier leden van het comite van bestuur 
znllen een quorum. uitmaken; de voorzitter zal bij staking van 
stemmen eene beshssende stem hebben. 

13.-Het co mite van bestunr zal zooclanige regulatien 
mogen vervaardigen als noodig zullen bevonden worden voor 

* Zie ook Artikel13 van Hoofdstuk CXX (Over bet onderzoekingssijsteem 
op <~e diamantdelverijen.) 
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de goede orde, plaatselijke aangelegenheden en maatscha ppelijk 
bestuur der delverijen, doch zullen dezelve dadelijk rappor-
teren aan den Staatspresident en onderworpen zijn aan de 
goedkeuring van den uitvoerenden raad. 

14.-In geval geen comite van bestuur, als bepaald bij Machtvaninspe~
artikel 9, samengesteld kan worden, of in geval zoodanig ~i~rv~~ ~~~f:~te
comite van bestuur zal ophouden te bestaan of onbevoegd zal 
worden, zal de gouvernements-inspecteur het voile gezag 
hebben, en de plichten vervullen aan een comite van bestuur 
bij cleze wet opgedragen. 

15.-De leden van het comite van bestuur zullen het recht Geen belooning 

niet hebben om voor hunne diensten belooning te eischen. leod:n~iensten van 

16.-Bij vertrek, resignatie, dood, zware ziekte, of af- Aanvnlling van 

wezigheid van een of meer der leden van het comite van vacatures. 

bestuur, mogen de vacaturen door de aanwezig zijnde delvers 
worden opgevuld door andere leden, uit hun midden te kiezen. 

17.-De bepalingen van de laatste zes artikels hebben Art.11 tot 16 niet 

geene betrekking op de delverijen te J agersfontein. En niet- i~;!:t~~1~!}t;{ ~If 
teO'enstaande de bepalingen van genoemde zes artikels zal waar Staatspr~si-

b . . . dent regnlat1es 
de Staatspres1dent de macht hebben om ten opzwhte van vervaar<ligt. 

eenige diamant-delverij regulaties te vervaardigen voor zoo-
danige delverij, alsmede voor eenig dorp in verband staande 
met zulke delverij; welke regulaties, met de noodige naams-
verandering, anderszins gelijkluidend zullen zijn met die be-
paald voor J agersfontein bij het hoofdstuk over het bestuur 
der J agersfonteinsche delverijen, en van het dorp J agets-
fontein. 

18.-Het uitvoerend gezag zal het recht hebben, indien constabels. 

zulks voor de publieke veiligheid volstrekt wordt vereischt, 
een getal, echter niet te boven gaande zes, gouvernements
konstabels te plaatsen op elke gouvernements- of private delverij, 
tot hulp en ondersteuning van den gouvernements-inspecteur 
en comite van bestuur; in ~ijden van gevaar echter mag de 
Staatspresident en uitvoerende raad den gouvernements-inspec-
teur met verdere hulp ondersteunen. 

19.-Elke aanspraak zal zijn niet grooter dan dertig voeten Groottevanclaims 

in het vierkant. · 
20.-Aanspraken worden verhuurd tegen eene maande- z~l~!~1ti~~0e1~~~~~~ 

lijksche licentie van tien shillings of meer, en onder de na- den. . 

volgende voorwaarden, namelijk :-

(A). Dat de persoon of personen, bij den gonvernements
inspecteur aanzoek doende om te worden toegelaten 
te graven, indien geen inwoner van den Oranj~
vrijstaat, een schriftelijke belofte van gehoorzaamheHl 
aan 's lands wetten zal of zullen afieggen voor den 
gouvernements- inspecteur, alvorens hij of zij toege
laten .zullen worden, om edelgesteenten te zoeken; 
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(B). Dat de huurlieentien maandelijks vooruit aan den gou
vernements-inspecteur bovengemeld ten behoeve van 
het gouvernement zullen worden betaald; 

(c). Dat aile gouvernements-licentien en belastingen drie
maandelijks vooruit aan den gouvernements-inspee
teur, ten behoeve van het gouvernement, zullen worden 
betaald; 

(n ). Dat de gouvernements-inspeeteur een register zalopenen 
en aanhouden, waarin de namen en toenamen en laa tste 
woonstede van den persoon die aanzoek doet om als 
delver te worden toegelaten, ingesehreven zullen worden 
voor dat hij als zoodanig kan worden toegelaten; 

(E). Dat de gouvernements-inspeeteur, handelende namens 
het gouvernement, het reeht zal hebben om een of 
meer der delvers aan te zeggen, en, indien vereiseht, 
te noodzaken, om van eenige delverij, waarover hij 
toezieht heeft, te vertrekken, zoodra hij zulks voor 
de rust en veiligheid moeht noodig aehten; 

(F). Dat elk delver zieh moet verbinden om aan den gou
vernements-inspeeteur gratis hulp te verleenen in het 
uitoefenen vanzijne pliehten, wanneer zijne hulp wordt 
geeiseht, ten einde geweld of oproer te keeren, en 
oproermakers of ander misdadigers te arresteeren, en 
te stellen in handen van de reehterlijke macht; 

(G). Dat geen delverij (aanspraak) door een delver zal 
worden overgemaakt aan een ander zonder toestem
ming van den gouvernements-inspeeteur; 

(H) .Dat elke delver gehouden en verplieht zal zijn o1n 
de bovengemelde regulatien, en zoodanige verdere 
regulatien als nog door de autoriteiten van den Oranje
vrijstaat ·mogen worden vervaardigd ter regeling van 
diamantzoeken, te onderteekenen en te gehoorzamen. 

Licenties voor 21.-Niets zal een geregistreerden claimhouder beletten 
langere tijdperken voor een langeren termiin dan voor eene maa·1d ziine lieentie-toegelaten. . '-' ~ '-' 

geld en vooru1t te betalen, doeh zullen eenmaal betaalde 
licentiegelden niet terug kunnen geiseht worden. 

'Delverijen onder 22.-In geval de Staatspresident en de uitvoerende raad 
Gouvernements-b 1 't h · k h 'k 1 4· d' h .!!d t k toezicht. es Ul en moe t, u1t ~rae t van art1 e van 1t 001., s u ~, 

dat het gouvernement de plaatsen, waar edelgesteenten zijn 
gevonden, niet tegen eompensatie wil overnemen, zal het 
gouvernement noehtans op zoodanige plaatsen delverijen toe
laten, onder gouvernements-toezieht, en voorts onder zoo
danige regulatien als reeds zijn of hierna mogen worden 
gemaakt, betrekkelijk plaatsen door het gouvernement voor 
eompensatie overgenomen. 

Verdeeling van 23.-0p plaatsen waar delverijen ziin opgerieht, en vallende 0purengsten. d '-' d on er degenen gmneld in het voorgaande artikel, zullen e 
gouvernements-inspeeteurs de helft van de geldelijke opbrengst 
van alle lieentien voor aanspraken storten in handen van de 
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eigenaren dier plaatsen, of hunne gevolmachtigden, onder 
afgifte van kwitantie, en de andere helft zal door die ambte
naren worden verrekend, zooals bepaald bij artikel 9 van dit 
hoofdstuk, ten einde gouvernements-kosten gepaard met het 
houden van toezicht over de delverijen te dekken. 

24.-Wanneer een stuk grond in diamant-delverijen, welke _Yerkoop van 
onder de voorgaande bepalingen van dit hoofdstuk onder meuwe claims. 
bestuur van het gouvernement staan, later blijken mocht, 
meer grond te bevatten welke in aanspraken (claims) kan 
opgemeten worden, en zoodanige aanspraken (claims) op last 
of met toestemming van den Staatspresident en den eigenaar 
of eigenaars der plaats zijn opgemeten en in kaart gebracht, 
zullen dezelve bij publieke veiling aan den meestbiedende 
verkocht worden. 

25.-Zoodanige aanspraken (claims) zijn eveneens onder- Licen~ie voorzul· 
worpen aan eene licentie van tien shillings per maand of ke claims. 
meer, als bepaald in dit hoofdstuk. 

26.-De gouvernements-inspecteur zal ten dien einde ten Kennisgeving 
minste vier weken vooraf in de Gouvernements-Courant en v~)Orafvan verkoo• . pmg. 
zoodanige andere bladen als noodig zullen worden geacht 
van zulke publieke veiling kennis moeten geven. 

27.-Na aftrek der kosten zal de helft der gelden bij Verdeeling ..-an 
lk bl. k '1' b h d · d opbrenC7st zu e pu 1e e vm 1ng opge rae t, aan en e1genaar van e "" · 

plaats waarop de mijnen gelegen zijn, worden overgemaakt, 
de andere helft zal in 's lands kas worden gestort. 

28.-In geval op eene veiling bedoeld in artikel 24 geen v.erhu~u van 
b d d dt d k · · t k l t h bb c l a 1m s 1uet ver· o ge aan wor , en e ver oop1ng n1e . ~an p aa s e en, kocht. 
kan de Staatspresident den inspecteur machtigen de aan-
spraak te verhuren onder de voorgaande bepalingen, en zullen 
applicatien van inwoners van den Staat de voorkeur genieten. 

29.-0p eenige plaats waar zich eene delverij bevindt Registerengrond· 
voor het publiek opengesteld overeenkomstig de bepalingen van plan van mijn voor 

• ? • • oogmerken van de 
d1t hoofdstuk, zal de gouvernements-1nspecteur worden voorz1en registratie. 
van een door een gouvernements-landmeter vervaardigd grand-
plan der mijn, en een register zal worden geopend waarin 
de aanspraken van iederen delver behoorlijk zullen worden 
geregistreerd door den gouvernements-inspecteur, van welk 
register en grondplan een duplicaat zal worden opgemaakt 
Pn opgezonden naar het registratie-kantoor te Bloemfontein. 

30.-Dit register zal bevatten het nommer van iedere aan- Inhoull van regis
spraak, de voornamen en namen van den claimhouder ot ter. 
diens opvolger of rechtverkrijgende, als ook een alphabetisch 
register van de claimhouders. 

31.--Bij het einde van iedere maand zal de gouverne- Rapportvantrnns-
. . .. h 'f l"k t · porten en verhan-ments-lnspecteur verphcht Z~Jn een sc n te U- rappor 111 .te den door inspec-

zenden aan den registrateur van acten, bevattende de reg1s- tenr. 
tratie van aile aanspraken (claims) en verbanden voor hem 
in de afgeloopen maan9- gepasseerd, ten einde in het register 
f,p Bloemfontein te worden ingedragen. 

u-
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Overmaken van 32.-Iedere aanspraak (claim) kan worden overgemaakt 
claims. door den geregistreerden aanspraak-houder of claimhouder 

met in achtneming van artikel 20, ~ G, van dit hoofdstuk, 
en zal zoodanige overdracht slechts dan wettig zijn, wanneer 
de registratie daarvan geschied is ten kantore van den gouver
nements-inspecteur. * 

Zegels vereischt 33.-Bij het registreeren van iedere overdracht moet de 
~~a~~\~ van over- acte van transport worden belegd met de zegels bepaald bij 

hoofdstuk LXV. De zegels als bepaald in dit artikel worden 
berekend zooals bepaald. voor transporteeren van h uizen en 
andere vaste eigendommen. 

vereischten van 34.-De transportacte van eenige aanspraak moet worden 
overdracht. gestaafd door verklaring van verkooper en kooper, de koop

som en datum van verkoop meldende, en daarop moet eene 
be lasting l van een ten honderd door den kooper worden be
taald op het koopsbedrag van zulk eene aanspraak ten behoeve 
van het gouvernement. 

. De bepalingen van artikel 6 van hoofdstuk LXVII (De 
wet betreffende het heerenrecht), zun ook van toepassing op 
het betalen van deze belasting. 

Volmacht van 35.-Geene overdracht van eenige aanspraak zal ge-
overdracht. ~mhieden tenzij in tegenwoordigheid of op eene behoorlijk 

gezegelde volmacht van den geregistreerden claimhquder, 
welke procuratie, in dat geval bij de verklaringen in voor
gaand artikel vermeld, zal worden gevoegd. 

- verbanden op 36.-Iedere geregistreerde aanspraak (claim) zal door den 
claims. geregistreerden claimhouder kunnen worden bezwaard door 

het passeeren van een verband persoonlijk, of door eenen 
gevolmachtigde voor den gouvernements-inspecteur, die daar
van op het claim-register aanteekening maakt, zullende het 
duplicaat van gemeld verband door den gouvernements-inspec
teur moeten worden bewaard. 

zegelrechtenvoor 37.-De zegelrechten bepaald voor verbandbrieven voor 
verband brieven. notarissen gepasseerd bij hoofdstuk LXV (Regelende het ta-

rief yan: zegelrechten), zijn ook voor deze verbanden van toe
passing. 

Toestemming van 38.-Geene aanspraak, bezwaard op de wijze in het voor
verb!l'ndhouder gaande artikel vermeld zal aan anderen kunnen worden over-verelscht voor .. ' . 
overdracht. gedragen, tenzu met toestemmlng van den geregistreerden 

ver bandhouder. 
Baljuw bewerk- 39.-In geval van gerechtelijke verkooping zal de ge-

d.!:~1;aJex~c~1~fe~rechtsbode of baljuw van het district de overdracht van eenen 
geregistreerden claim kunnen bewer kstelligen op de wijze 
hier boven bepaald. 

Voorkeur van 40.-Wanneer door den geregistreerden claimhouder ver-
verbanden. schillende verbanden, op de wijze als hiervoren bepaald, op 

* Over overdracht van claims te Jagersfontain zie artikels 21 en ~4 van 
Hoofdstuk CXXI (Over het bestuur der Jagersfonteinsehe delver~jen). 
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zijne aanspraak (claim) mochten zijn geregistreerd, zoo zal 
bij gerechtelijke verkooping het oudste of eerst geregistreerde 
verband de voorkeur hebben, om uit de opbrengst der ver-

. kooping te worden voldaan na aftrek der onkosten en vor
deringen van het gouvernement, die altijd preferent zullen zijn.* 

HOOFDSTUK CXVII. 

OVER DE RANGSCHIKKING VAN VERBANDEN 
OP DIAMANT-AANSPRAKEN. 

1.-De volgorde van preferentie voor bedragen die nu Volgordevanpre-

h ld. d b t lb ·· f h" 1 h ld" d ferenties voor be, verse u 1g en · e aa aar zun o 1er na ater verse u 1g Q,:Fagen verschul-
en betaalbaar zullen worden op of met betrekking tot eenige digd ten aanzien 

k ( I . ) . . ·' a· d l .. f .. van aanspraken .aanspraa c aim lll eenlge lamant- e veru 0 mun, waar (claims.) 

deze wet zal zijn afgekondigd door den Staatspresident, in 
overleg met den uitvoerenden raad, en met inachtneming van 

· den wensch der delvers, met uitzondering van zoodanige 
bedragen verzekerd door verbanden voor het in werking treden 
dezer wet en omtrent welke verbanden de bepalingen der 
a.lgemeene wet van toepassing blijven, wordt hierbij vastgesteld 
.al.s volgt :-

( 1). A an spraak (claim )-licentien; 
(2). Belastingen wettiglijk opgelegd en geheven me0 be

trekking tot eenige zoodanige aanspraak (claim); 
(3). De onkosten van en voor werk gedaan 1net betrek

king tot eenige zoodanige aanspraak (claim) door 
eenig delvers-comite of commissie va·n bestuur van 
zoodanige diamant-delverij; 

(4). Legale hijpotheken verkregen voor werk gedaan aan 
of op' eenige zoodanige aanspraak (claim) of aan of 
met betrekking tot grond, ingestort nit de aanspraak 
(claim) of aanspraken (claims) van eenen eigenaar, in 
eenige aanspraak (claim) van eenen anderen eigenaar, 
krachtens deze wet, of krachtens eenige andere wet of 
plaatselijke regulatie op wettige wijze voor· zoodanige 
diamant-delverij reeds vastgesteld of hierna te worden 
vastgesteld en gepromulgeerd; 

(5). Legale en conventioneele verbanden, in volgorde, 
volgens 's lands wet; 

(6). Boeten opgelegd door eenig competent gerechtshof, 
met betrekking tot eenige zoodanige aanspraak. 

2.-Eenig persoon gerechtigd onder de voorzieningen van RE;~istratie van 

d f . d · · f l t" l cert1ficaten van · eze wet o van een1ge or onnant1e, wet, o regu a 1e van c e legalehijpotheken. 

commissie van bestuur van zoodanige diamant-delverij, nu 
reeds van kracht, of hierna later te worden gepromnlgeerd, 
tot het registreeren van een legaal hijpotheek, overeenkomstig 

* Zie tevens het volgend hoofdstuk. 
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onderafdeelingen 3 e:r: 4 :ran het l~atst .voorgaan~ artikel op 
eenige aanspraak (claim) In .zoodanige diamant-mun, zal aan
vrage moeten doen bij den secretaris van de commissie van 
bestuur van .zoodanige mijn, en van hem verkrijgen een certi
ficaat .zoodanig hijpotheek omschrijvende in den vorm van 
schedule A hiernav:olgende, welk certificaat zal worden ge
registreerd in het register van verbanden op aanspraken 
(clai1ns) in zoodanige mijn, door den bevoegden ambtenaar,. 
en deze ambtenaar .zal aan zoodanig pe:rsoon uitreiken een 
certificaat in den vorm vervat in schedule B hiernavolgende, 
en ieder .zoodanig certificaat zal met vijf shillings zegels 
belegd worden. 

Legale hijpothe- 3.-Alle legale hijpotheken, overeenkomstig onder-afdee-
~en binnehn 

1
een lingen 3 en 4 van het eerste artikel, reeds geregistreerd of hier 

Jaar te ver a en. d · d · k ( 1 · na later te wor en gereg1streer op eenige aanspraa ~ c aim) 
in .zoodanige diamant-mijn zullen den persoon ten wiens faveure 
zoodanig hijpotheek is geregistreerd het recht geven ten 
eenigen tijde binnen den tijd van een jaar na derzelver regis
tratie zijne vordering onder voldoend bewijs van bedrag en 
wettigheid derzelve ten · genoegen van het hof te verhalen 
tegen den eigenaar of geregistreerden houder van de aanspraak 
(claim) of aanspraken (claims) waarop zoodanig hijpotheek 
rust, door actie in te stellen in eenig competent gerechtshof, 
n'lits nochtans, dat bijaldien hij in gebreke blijft actie in te 
ste lien binnen den tijd van een jaar gerekend van af den 
datum van registratie van zoodanige hijpotheek, zijn recht 
van preferentie krachtens die hijpotheek, door verloop van 
tijd zal zijn vernietigd en verjaard, en met dien verstande 
dat geene grootere som verhaald .zal kunnen worden, dan het 
bedrag gerealiseerd door den verkoop van de aanspraak (claim) 
of aanspraken (claims) waarop zoodanig hijpotheek is gere
gistreerd, n1et voorbehoud echter van de voorziening omtrent 
gevonden diamanten hie rna volgende; en zoodanige aanspraak 
(claiin) of aanspraken (claims), en geene andere goederen van 
den geregistreerden houder van zoodanige aanspraak (claim), 
of aanspraken (claims), zullen aileen onderworpen zijn, met 
uitzondering der gevonden diamanten bij wijze zooals hierin'
later omschrevei1, on'l verkocht te worden, in executie van 
eenig vonnis gegeven in eenige actie of rechtsgeding als 
voormeld, tenzij voor eenig cmnpetent gerechtshof bewezen 
worde dat. de onkosten veroorzaakt \verden door n'loedwillig 
verzuim, grove nalatigheid . of ongehoor.zaan'lheid a an de be
velen op wettig gezag gegeven. 

Diamanten ge- 4.-Bijaldien krachtens de regulatien van zoodanige dia-
vonden door een ll1ant-delverii 01) vvettio·e \viize o·er)r01nulgeerd eenio·e aansr)raak 
persoon grond . v . b .v b .. . ' b . . 
wegruimende. ge- (clann)-houder 111 zoodanio·e delveru den grond u1t een1o-en 
stort van aan- k ( l . ) ~ · '·· . 0 f' 
spraak v::n een aanspraa ~ c a1111_ van anneren Ill z:une aanspraak (clann) o 
:~~)e~~ }·1!~f! ~e;-ie; aanspral~en. ( elaims) gestort uithaalt .of wegruimt, of b~jaldien 
daarop. de comm1ssie van bestuur van zoodanige delverij eenigen grond 
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ingestort als voormeld doet wegruimen of eenige gevaarlijke 
aanspraak (claim) veilig maakt of doet afwer ken, zullen de 
diamanten bij het wegruimen of veilig maken, in den wegge
ruimden of veilig gemaakten grond gevonden, den eigenaar 
van den grond toebehooren; doch zal de aanspraak (claim)
houder of commissie van bestuur, naar het geval moge zijn, 
die dien grond heeft weggeruimd of veilig gemaakt, buiten 
en behalve eenig recht van hijpotheek op de aanspraak (claim) 
of aanspraken (claims) waaruit de grond gevallen is, of die 
veilig gemaakt zijn, een eerste verband en preferentie hebben 
op alle diamanten gevonden als voormeld, voor de kosten van 
wegruiming of veiligmaking van den grond, benevens voor 
de schade veroorzaakt door, of winstderving geleden ten ge'
volge van, de instorting of wegruiming van dien grond, 
.zoomede voor de kosten van eenig rechtsgeding ter bekoming 
van verhaal tegen den eigenaar van zoodanigen weggeruimden 
of veilig-gemaakten grond; zullende de aanspraak- (claim) 
houder of commissie van bestuur, naar het geval moge zijn, 
die den grond ~eeft weggeruimd of veilig gemaakt, gerechtigd 
zijn al dan niet, · eerst executie te do en nemen tegen eenige 
aanspraak (claim) gehijpothekeerd als vermeld in artikel 2 
dezer wet en later voor eenige balans, tegen de diamanten 
gevonden als voormeld. 

SCHEDULE A. 
CERTIFICAAT VAN LEGAL HIJPOTHEEK. 

Hiermede wordt gecertificeerd dat aanspraken (claims) Schedule A. 

Nos. in de diamant-miin geregistreerd 
-ten name van door de 
·commissie van bestuur, in derzelver vergadering van den 

18 werden bevonden onderworpen te 
zun a an een legaal hijpotheek ten fa veure van 

in de som van £ wegens 
Kantoor van de commissie van bestuur van de 

heden den 18 
Voorzitter der comm1ss1e van bestuur. 

Secretaris. 

SCHEDULE B. 
CERTIFICAAT VAN REGISTRATIE VAN HIJPOTHEEK. 

J\Iits dezen wordt .gecertificeerd dat 
de geregistreerd houder is van een legaal hijpotheek op_ aan
spraken (claims) Nos. gelegen 1n de 

diamant-mijn, ten bedrage van £ 
ten laste van wegens 

welk hijpotheek heden door mij werd geregistreerd. 
Kantoor van den gouvernements-inspecteur van . 

heden den 18 ... , ... 
Gou vern em en ts-Inspecteur. 

Schedule B. 
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HOOFDSTUK OXVIII. 

TRANSPORTEEREN EN REGISTREEREN VAN 
STANDPLAATSEN. 

Register van 1.-0p eenige plaats · waar een dorp is ontstaan of daar-· 
~!t~:a]-d.~t.:;~n. op gesteld zal worden bij eenige publieke delverij die, krachtens. 

de bepalingen van hoofdstuk OXVI of eenige andere wet 
omtrent delverijen reeds gepasseerd, of hierna later te wor-· 
den gepasseerd onder het bestuur van de regeering staat, 
zal de gouvernements-inspecteur, assistent landdrost of ander· 
ambtenaar, naar het geval 1noge zijn, die de regeering te 
dier plaatse vertegenwoordigt, voorzien worden van een grond
plan van het dorp, vervaardigd door een gouvernmnents
landineter, en een register zal worden geopend en gehouden 
waaronder de standplaatsen van iederen bezitter van stand-
plaatsen behoorlijk zullen worden geregistreerd door den 
gouvernements-inspecteur, assistent landdrost of ander amb-·. 
tenaar, naar het geval moge zijn, als voormeld, en een du
plicaat van dit grondplan en register zal worden opgemaakt 
en gedeponeerd ter registratie-kantore te Bloemfontein. 

Inhoud van regis- 2.__:_zoodanig register zal beva tten het nummer van iedere· 
ter. standplaats, de voornamen en namen van den bezitter der 

standplaats, alsook een alphabetisch register van de bezitters. 
van standplaatsen. 

Transport g~wet- 3.-Iedere standplaats kan worden getransporteerd door 
!f:.d door registra- den geregistreerden bezitter van zoodanige standplaats, doch 

zoodanig transport zal slechts dan wettig zijn wanneer 
hetzelve geregistreerd is ten kantore van den gouvernements
inspecteur, assistent landdrost of ander ambtenaar, naar 
het geval moge zijn, die de regeering te dier plaatse ver
tegen woordigt. 

vereischten voor 4.-Bij het registreeren van eenig transport van eenige· 
r
1
egtistrattied; 

1
onbte: standplaats als omschreven in artikel 3 van dit hoofdstuk zal as e s an p aa s, . . 

eigenaars- certifi- de gouvernements - 1nspecteur, ass1stent landdrost of ander 
caat dat licentie- bt h t 1 .. · h · f h gelden betaaldzijn; a1n enaar, naar e geva m.oge ZlJn, z1c voora van et 
blijken van bijzon- volgende moeten vero·ewissen :-dere rechten en . 5 

vaorrechten, enz. (A). Dat zoodanige standplaats niet met eenig geregis-
treerd speciaal verband of schepenkennis belast is; 

(B). Dat alle licentie-gelden, indien eenige, op zooda
nige standplaats te worden betaald aan den eige
naar van de plaats, waarop zoodanig dorp en del
verij als voormeld in artikel 1 bestaan, betaald 
zijn tot aan het einde der maand gedurende de
welke h~t transpor~ geschiedt. Ten bewijs waarvan 
a an een1g zoodan1g transport een certificaa t ten 
dien effecte, door den eigenaar der plaats of zijnen 
"":':ttigen vertegenwoordiger verleend, gehecht moet 
ZlJn i 
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(c). Dat, waar onder eenig geval door den eigenaar 
van eenige plaats als voormeld -bijzondere rechten 
zijn uitgehouden of bijzondere voorrechten zijn ver
lee~d met betrekking tot eenige standplaats, zqo
dan1ge rechten of voorrechten uit het certificaat 
verleend door of namens den eigenaar als onder 
letter B van dit artikel vermeld moeten blijken en 
in de acte van transport moeten zijn opgenomen ; 

(D). Dat aan alle vereischten van dit hoofdstuk be
trekkelijk het transporteeren van standplaatsen is 
voldaan. 

5.-Bij het registreeren van iedere overdracht moet de Zegels vereischt. 

acte van transport worden belegd met zegels te worden 
berekend zooals bepaald bij hoofdstuk LXV, voor het trans-
porteeren van huizen en andere vaste eigendommen. 

6.-Het transport van eenige standplaats moet worden _Yerkoopsverkla· 

t .t:d d kl · k · k d r1ngen en trans• ges aa.v oor ver anngen van ver ooper en ~ooper, e portbela;;ting. 

koopsom en datum van verkoop meldende, en op de koop-
som moet een transport-belasting van een ten honderd door 
den kooper zijn betaald ten behoeve van het Gouvernement 
alvorens zoodanig transport kan worden geregistreerd. 

7.-Geen overdracht van eenige standplaats zal geschie- Volmacht in af· 

d .. . a· h ·a f b h l .. k weziO'heid van be· en tenzu 1n tegen woor 1g e!l. , o op eene e oor lJ ~ ge- zitte~. 
zegelde vohnacht, van den geregistreerden bezitter, welke 
volmacht in dat geval bij de verklaringen in artikel 6 voor-
meld zal worden gevoegd. 

8.-De transacties waarop, de tijd waarin, en de boeten Transa~~ieswaa.r· 
· b 1· d · t• k 1 6 ld b 1 t• op. en trJd waar1n wegens n1et- eta 1ng van e 1n ar 1 e venne e e as 1ng, men be lasting 

en kwiitschelding van belastino- zullen dezelfde ziin als die moe.~ betalen;. en 
tJ o? . tJ k w:ytscheld1ng 

bepaald bij hoofdstuk LXVII, met betrekk1ng tot heeren- daarvan. 

rechten, zullende de belasting worden betaald bij den inspec-
teur der delverijen waar de standplaats is gelegen. 

9.-Ieder geregistreerde standplaats zal door den geregis- Registrati" van 

b · k d b d d h t v e r b an d fl n 011 reerden ez1tter unnen wor en ezwaar oor e passee- standpl~>ahleP, 
ren van een verband, persoonlijk of door eenen gevolmach-
tigden, voor den gouvernements- inspecteur, assistent land-
drost of ander ambtenaar, naar het geval moge zijn, ter dier 
plaatse, die daarvan op zijn standplaat~-register aanteeke;t:-ing 
maakt, en het duplicaat van zoodan1g verband ten zunen 
kantore zal moeten bewaren. 

10.-De zegelrechten bepaald voor verbandbrieven voor Zegels opverban· 

notarissen gepasseerd bij hoofdstuk LXV, zijn ook voor deze den. 

verbanden van toepassing. · 
11.-Geene standplaats bezwaard met eenig verband za] Verban~houders 

d t · · t t toestemmmg noo-aan anderen kunnen worden overge ragen enzu me oe- dig vo;or over· 

'stemming van den geregistreerden verbandhoi:tder. ~~~c~;a~~'l!~~~~-
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Preferenties op 12.-W anneer door den geregistreerden bezitter van eenige 
verkoopvanstand- d 1 b d d ·· 1 h' b ld plaats. stan p aats ver an en op e w:uze a s 1ervoren epaa , op 

zijne standplaats mochten zijn geregistreerd, zoo zal bij ge
rechtelijke verkoop of in geval van insolvent verklaring van 
zoodanigen bezitter, eerst uit de opbrengst der standplaats 
worden betaald alle licentiegelden verschuldigd aan den 
eigenaar van de plaats waarop zoodanig dorp en delverij 
als voormeld in artikel 1 bestaan, voorts de onkosten en 
vorderingen van het gouvernement, en daarna zal preferentie 
op het saldo gegeven worden aan crediteuren volgens alge
meene landswet. 

Overdracht in ex- 13.-In geval van gerechtelijke ver kooping' zal de ge-
ecutie. rechtsbode of baljuw van het district de overdracht van eene 

geregistreerde standplaats kunnen bewerkstelligen op de wijze 
hiervoren bepaald . 

. Rapport~eren van 14.-Bij het einde van iedere maand zal de gouverne-
reg1strat1esaanre- t · · t 1 dd t f d bt gistrateur van ac- men s - 1nspecteur, ass1sten an ros o an er am enaar, 
~e:ar~.::_;e~ist~~~i~ naar ~et geval moge zijn, verpl~cht zijn een schriftelijk rap
tenhoofdkantore. port 1n te. zenden aan den reg1strateur van acten, en aan 

· den eigenaar van de plaats waarop zoodanig dorp en delverij 
als voormeld in artikel 1 bestaan, of zijn wettigen vertegen
woordiger, bevattende opgave van de registratie van alle 
standplaatsen en verbanden voor hem in de afgeloopen maand 
gepasseerd; en deze registraties zullen in het register te 
Bloemfontein moeten worden ingedragen. 

Voorwaarden van 15.-Niets in dit hoofdstuk bepaald zal kunnen worden 
uitgifte van stand. 't 1 d 1 · · b k k · 
plaatsen behou- Ul ge eg as een1ge 1n reu te rna en op een1ge voor-
d~tn.- Verpli~h t waarden omtrent standplaatsen in de overdracht derzelve 
1.11 gave van e1ge- . 
naars-eertificaat. door den mgenaar van de plaats waarop zoodanig dorp en 

delverij als voormeld in artikel 1 bestaan bij de uitgifte van 
standplaatsen bedongen. V oorts zal zoodanige eigenaar of 
z~jn wettige vertegenwoordiger verplicht zijn het certi:ficaat 
bedoeld bij afdeeling c van artikel 4 van dit hoofdstuk op 
aanvrage nit te reiken, zullende hij voor de uitreiking van 
ieder certi:ficaat een bedrag van twee shillings en zespence 
kunnen vorderen. 

HOOFDSTUK CXIX. 

DE WET OVER DEN DIAMANTHANDEL. 
Diamantha~del 1.-Het zal niet wettig zijn voor eenig persoon, firma 

~e~:;d.~~.aanwien, of aandee~maa~~chappij, behalve die in cleze wet zijn uitge
zonderd, :n ~:un of haar bezit te hebben, of te koopen, te 
h~nd~~en 1n, ~n ~e voeren of uit te voeren, of te ontvangen 
b:u w:uze van tul, panel of anderszins, hetzij als principaal 
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of agent, of te verkoopen, aan te bieden, of ter verkoop, 
ruil of panel ten toon te stellen, of op eenige wijze hetzij als 
principaal of agent te beschikken over of te leveren eenige 
ruwe of ongeslepene diamanten, of een medeplichtige te zijn 
in zulk koopen, handelen in, invoeren, uitvoeren, ontvangen, 
verkoopen, aanbieden, tentoonstellen, beschikken · of leveren 
als voorzegd, tenzij zulk persoon, firma of aandeelmaatschappij, 
zoo koopende, handelende in, invoerende, uitvoerende, ont
vangende, verkoopende, aanbiedende, tentoonstellende, beschik
kende of afleverende als voorzegd, behoorlijk zal zijn gelicen
tieerd of gemachtigd om te handelen in diamanten, hetzij 
als kooper of verkooper, makelaar of factoor, of zal behoorlijk 
gelicentieerd zijn om de bezigheid of het ambacht van een 
diamantslijper te drijven, of tenzij zulk persoon, firma of aandeel
maatschappij, koopende, handelende, invoerende, uitvoerende, 
ontvangende, verkoopende, aanbiedende, tentoonstellende, be
schikkende, of leverende als voorzegd zal zijn een bankier 
of geregistreerde claimhouder binnen dezen Staat. Mits' dat het 
niet wettig zal zijn voor zulken bankier, gelicentieerden dia
manthandelaar, geregistreerden claimhouder, of behoorlijk ge
autoriseerd persoon, firma of andeelmaatschappij om te ver
koopen, aan te bieden, of ten toon te stellen ter verkoop, ruil 
of panel, hetzij als principaal of ,agent, of op eenige wijze te 
beschikken over of af te leveren eenige ruwe of ongeslepen 
diamanten, tenzij zulke diamant of diamanten z'ullen zijn 
waarlijk het eigendom of in het wettige bezit van zulken 
bankier, gelicentieerden diamanthandelaar, geregistreerden 
claimhouder, behoorlijk geautoriseerd persoon, firma of aandeel
maatschappij. Mits ook, dat het onus van bewijs van het bona 
fide bezit als bedoeld in dit artikel van eenige zulke diamant 
of diamanten als voorzegd, in alle gevallen zal rusten op 
zulken bankier, gelicentieerden diamanthandelaar, geregistreer
den claimhouder, behoorlijk geautoriseerd persoon, firma of 
aandeelmaatschappij als voorzegd. 

2.-Eenig persoon overtuigd wordende bovenstaand artikel straf op overtre
te. overtreden zal onderhevig zijn aan eene boete niet te ding. 

hoven gaande twee duizend pond sterling, of aan gevangenis-
straf met of zonder harden arbeid voor een tijdperk niet te 
boven gaande tien jaren, of aan beide zoodanige boete en 
gevangenisstraf. 

3.-Eenig bankier, gelicentieerde diamanthandelaar, ge- Straf voor dia-
. · d d 1 h .. l' t' d manthandel met reg1streerde cla1mhou er, aan ee maatsc appJJ, ge wen 1eer e verbodene perso-

diamant-slijper of behoorlijk geautoriseerd persoon, koopende nen. 

of ontvangende bij wijze van ruil, panel of anderszins, hetzij 
als principaal of agent, eenige ruwe of ongeslepen diamant 
of diamanten van eenig persoon, of op eenige wijze handelende 
in dezelve met eenig persoon, niet zijnde een bankier, gelicen-
tieerde diamanthandelaar, geregistreerde claimhouder, aandeel-
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maatschappij, gelicentieerde diamant-slijper, of behoorlijk ge
autoriseerd persoon, zal bij overtuiging onder hevig zijn a an 
de straffen in het tweede artikel van deze wet bepaald, en 
zal bovendien eenige licentie verbeuren die hij mocht houden 
en eenig recht of vernieuwing derzelve voor zoodanigen tijd 
als het hof mocht bepalen, en geen zoodanige persoon zal 
daarna worden geregistreerd als de agent van eenig claim
houder of aandeelmaatschappij. 

Stra~_ophandela~r 4.-Eenig gelicentieerd diamanthandelaar of diamant
h~~~IJe1~~ijo:e~~~~1g slijper op eenige wijze handel drijvende in ruwe of ongeslepen 

diamanten, anders dan op de wijze speciaallijk geautoriseerd 
door de licentie door hem gehouden, zal bij overtuiging daar
van onder hevig zijn a an de straffen in het tweede artikel 
van deze wet bepaald, en zal bovendien verbeuren zijne licentie 
en eenig recht of vernieuwing derzelve voor zoodanigen tijd 
als het hof mocht goedvinden te bepalen. 

Bewijslast te rt?-s- 5.-Indien in eenig proces onder deze wet het hof moet 
ten op beschuldig- d . d h .. d d . . f . . 
de. wor en overttug , etzlJ at e pnson1er o een1ge getn1ge 

of eenig ander persoon, niet geautoriseerd of gelicentieerd is 
om te handelen in ru we of ongeslepen diamanten binnen de 
meening van het artikel waaronder zoodanig beschuldigd per
soon te recht staat, zal zulke prisonier, getuige of ander per
soon ten genoegen van het hof bewijzen dat hij behoorlijk ge
autoriseerd of gelicentieerd is als voorzegd . 

. Registratie v~n 6.-Alle ruwe en ongeslepen diamanten ingevoerd binnen 
~a;~;n~erde dia- dezen Staat zullen moeten worden geregistreerd bij den land

drost van het eerste district waarin dezelve worden gebracht, 
behalve in zulke districten alwaar een "gouvernements-inspec
teur van delverijen" is, alwaar dezelve alsdan zullen 1noeten 
worden geregistreerd, en de gezegde landdrost of inspecteur 
zal voile autoriteit en macht hebben om eenig zulk onderzoek 
intestellen als hij mocht goedvinden betrekkelijk de mijnen 
of plaatsen van waar zulke diamanten beweerd worden te zijn 
voortgebracht, en indien hij zal overtuigd zijn dat zulke dia
manten niet waren voortgebracht bij eenige behoorlijk geau
toriseerde of erkende mijn, of aldus waren voortgebracht 1naar 
niet behoorlijk geregistreerd, dan zal de gezegde landdrost of in
specteur zulke stappen nemen als voorzien zijn in deze wet; en 
zulk een persoon, aldus diamanten als voorzegd ter registratie aan
biedende en die den gezegden landdrost of inspecteur niet vol
doende zal hebben overtuigd betrekkelijk de productie van 
de gezegde diamanten zal, bij overtuiging, onderworpen zijn 
aan de straffen in artikel 2 van deze wet bepaald, en zulke 
diamanten die zijn ontdekt geworden niet behoorlijk te zijn 
geregistreerd in eenige erkende mijn zullen worden verbeurd 
verklaard en verkocht, en de opbrengst van zoodanigen ver
~oop za~ worden gebezigd zoo als in deze wet daaromtrent 
Is voorz1en. 
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. 7 ·~He~ zal wettig zijn voor het hoofd der politie van Openen van f?rie• 

een1g . d1stnct, of eenigen ambtenaar behoorlijk daartoe ge- ~;ns~~1P1:fe~el1Jken 
machtlgd door den Staatspresident, wanneer hij goede reden 
zal hebben te gelooven dat eenige brief, pak of pakket wordt 
verzonden door het postkantoor door eenig persoon, en welke 
brief, pak of pakketen ruwe of ongeslepen diamanten bevat-
ten, die niet zijn ge boekt geworden volgens de voorzieningen 
van artikel 6 van deze wet in het register van den persoon 
dezelve als voorzegd verzendende, of waarvan hij te eeniger 
tijd onwettig bezit mocht hebben verkregen, om zulken brief, 
pak of pakket als voorzegd op te houden of te doen op-
houden aan eenig postkantoor binnen den Staat, hetzij ge-
durende het transito van zulken brief, pak of pakket, of 
anderszins, en daarop kan hij, door schriftelijke kennisgeving, 
wettelijk te worden gediend op zoodanigen persoon die zulken 
brief, pak of pakket als voorzegd zal hebben afgezonden, 
zoodanigen persoon als voorzegd oproepen, om hetzij per-
soonlijk of door een agent behoorlijk door hem in geschrifte 
gemachtigd te komen, te verschijnen op een tijd en plaa ts 
in zoodanige kennisgeving te worden genoemd, voor het doel 
om tegenwoordig te zijn bli de opening en onderzoeking van 
zoodanigen brief, pak of pakket, en daarop zal ten dage, 
plaatse en tijde in zulk eene kennisgeving bepaald, het hoofd 
der politie van het district als voorzegd of eenig ambtenaar 
behoorlijk geautoriseerd door den Staatspresident, overgaan 
om zoodanigen brief, pak of pakket te openen en te onder-
zoeken, in de tegenwoordigheid van den post1neester van 
zulk postkantoor als voorzegd, en indien daarin znllen worden 
ontdekt eenige ruwe of ongeslepen diamanten die niet be-
hoor lijk zullen zijn ge boekt in het register van zulken per-
soon als voorzegd overeenkomstig de voorzieningen van deze 
wet, of van het bezit, waarvan hij niet in staat is voldoende 
rekenschap te geven, zal zulk een persoon, bij overtuiging, 
onderhevig zijn aan de straffen bepaald in het tweede artikel 
van deze wet, en alle diamanten vervat in zoodanigen brief, 
pak of pakket zullen daarop worden ver beurd ver klaard en 
verkocht als hierin later daaromtrent is voorzien. 

8.-Het zal wettig zijn voor eenigen constabel of politie- 0?-?-erzoek door . . . d . d d pohCle van gebou-agent van ee1ug d1stnct, wanneer aartoe geautonseer oor wen, enz .. e>p sus-

een last brief onder de hand van den landdrost van zoodanig picie. 

district, of eenigen ambtenaar daartoe behoorlijk geautoriseerd 
door den Staatspresident, om binnen te ga~n en te ondm~: 
zoeken eenige gebouwen, plaatsen of voertu1gen, alwaar hlJ 
goede redenen mocht hebben te vermoeden dat eenige ruwe 
of ongeslepen diamanten onwettiglijk z~jn verborgen, en te 
arresteeren en te onderzoeken eenigen persoon alsdan zijnde 
in zulke gebouwen, plaatsen of voertuigen, die h.ij goede 
redenen moch.t h.ebben te vermoeden mn op zijn persoon of 
in zijn bezit te hebben eenige ruwe of ongeslepene diamant 
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onwettiglijk verkregen, of zonder een behoorlijk permit voor 
dezelve te hebben, en mochten er eenige ruwe of ongeslepen 
diamanten worden gevonden in of op zu1ke gebouwen, p1aatsen, 
of voertuigen, of op zulken persoon, alsdan te arresteeren en 
aan te houden zulken persoon dan zijnde in of op zoodanig 
gebouw, plaats of voertuig, die redelijkerwijze vermoed kan 
worden te zijn de bezitter van, of belang te hebben in zulke 
diamanten, en zoo spoedig moge1ijk zu1ken persoon voor 
eenigen landdrost of vrederechter te brengen; en indien zu1k 
pen:;oon a1sdan za1 in gebreke b1ijven om een behoorlijk 
permit of licentie voor zulke diamanten te produceeren of 
rekenscha p te geven van het bezit daarvan ten genoegen van 
den landdrost of vrederechter voor wien zulk een persoon 
zal zijn gebracht, zullen zulke stappen tegen zoodanig per
soon genomen worden als bepaa1d zijn in deze wet, en zoo
danig persoon, bij overtuiging, za1 onderhevig zijn aan de 
straffen bepaalcl bij het tweecle artikel van deze wet en bij 
elke overtuiging onder dit artike1 zullen eenige diamanten 
gevonden in zu1k gebouw, plaats of voertuig, of op eenig zulk 
persoon a1s voorzegd verbeurd zijn, en kan het hof bevelen, 
dat cleze1ve worden verkocht. lVIits dat indien geene over
tuiging p1aats vindt en zulk persoon in staat zij om een bona 
fide recht op het bezit van zulke diamanten te bew~jzen, of 
om een behoor1ijk permit voor dezelve te procluceeren, de 
gezegcle diamanten, of de waarde daarvan, zullen worden 
terruggeven, of betaalcl aan zu1k persoon. 

Bescherming van 9.-Geen persoon die op order in geschrifte van eenig 
yerkoopers op or-1 f f l del . ' f l a· l der van hof of 10 o an rost een1ge ruwe o onges epen 1amanten one er 
landdrost. deze wet gearresteerd, aangehouclen of verbeurcl za1 ver-

koopen aan eenig persoon gerechtigcl om te koopen, a1s hier
voren omschreven, za1 met betrekking tot zoodanigen ver
koop onderhevig zijn aan eenige der straffen in deze wet 
bepaa1d, zullende de a:flevering van zulken diamant niet 
geschieden alvorens het permit tot koopen ingelevercl is. 

Boeten. hoe be- 10.-Alle verhaa1de boeten, en de opbrengst van alle 
steed. · 

diamanten verbeurd en verkocht onder de voorzieningen van 
deze wet zullen worden betaa1d aan de pub1ieke schatkist. 

Permit .voor ddia- 11.-W anneer eenig persoon op of v66r 24 J uni 1885, 
man ten 1n han en . . . b . h d . f l . . 
tijdens 24 Juni1885. 1n Z1Jn ez1t a een1ge ruwe o onges epene cl1amanten, che 

niet waren geregistreerd, en binnen eene maancl daarna van 
een behoor1ijk daartoe geautoriseercl ambtenaar een permit 
verkregen heeft, opgevende het geta1 en gewicht van zu1ke 
diamanten, dan zal zu1k permit bij eenige prosecntie het 
eenig bewijs zijn van het wettig bezit van zu1ke diamanten. 

Licentie voor 12.-Iedere 1icentie om te hande1en in ruwe of onge-
handelaars. make- . . 
laars en fiwtoren slepene d1amanten b1nnen den Staat za1 geschreven worden 
en zegels daarop. f b 1 d t 1 t d ""f · · op o e eg me zege s er waar e van VlJ - en-tw1ntlg 

pond_ ster1i~g. voor ee~e jaar1ijksche 1icentie, of zeven pond 
en t1en shi1hngs sterhng voor een kwartaa1sche licentie; 
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en iedere zoodanige licentie zal zijn in den vorm A vermeld 
in de schedule van deze wet. 

Iedere licentie om te zijn een diamantmakelaar of fac
toor zal geschreven worden op of belegd zijn met zegels ter 
waarde van tien pond sterling voor eene jaarlijksche licentie, 
of drie pond sterling voor eene kwartaalsche licentie, en zal 
zijn in den vorm B vermeld in de schedule van deze wet. 

13.-Iedere licentie om de bezigheid of het beroep van .;Licen tie van 
d . t 1'' · .!! 1 h .. fSl!Jper en zegels een 1aman s :uper u1t te oeJ.enen za gesc reven z:un op o daarop. 

belegd met zegels ter waarde van tien pond sterling voor 
eene jaarlijksche licentie of ter waarde van drie pond sterling 
voor een kwartaalsche licentie; en elke zoodanige licentie 
zal zijn in den vorm E vermeld in de schedule van deze wet. 

14.-Het zal niet wettig zijn voor eenig ambtenaar om Aan wie licenties 
· 1' · · d' h d 1 · fkunnen worden ee1uge went1e u1t te vaar 1gen om te an e en 1n ruwe o uitgereikt. 

ongeslepen diamanten, of om te zijn een diamantmakelaar, 
factoor of slijper, tenzij de persoon aldus om dezelve aanzoek 
doende bij zulken ambtenaar produceere en deponeere een 
certificaat onder den hand van den landdrost van het district 
in den vorm 0 vermeld in de schedule van dit hoofdstuk; 
en het zal niet wettig zijn voor eenigen zulken landdrost 
0111 zulk certificaat te teekenen of uit te reiken, totdat de 
persoon daarvoor aanzoek doende zoodanigen landdrost of 
ander behoorlijk geautoriseerd ambtenaar zal hebben over-
tnigd dat hij een behoorlijk en geschikt persoon is om zoo-
danige Iicentie te houden, en te samen met twee voldoende 
horgen eene borgacte zal he b ben gepasseerd in den vorm D 
Yermeld in de schedule van deze wet. Mits dat het niet 
wettig zal zijn voor eenigen landdrost van eenig district, 
of eenigen persoon daartoe behoorlijk geautoriseerd door den 
Htaatspresident, 0111 zoodanig certificaat als voormeld uit 
te reiken aan eenigen persoon eene licentie houdende yoor 
hotel of verkoop van sterken drank bij de kleine maat: en 
eenig hotelhouder of verkooper van sterken drank bij de 
kleine 1naat bevonden op eenige wijze te handelen in dia-
manten zal bij overtuiging onclerworpen zijn aan de straffen 
hepaald in het tweecle artikel van cleze wet, en zal boven-
dien zijn licentie tot houding van een hotel of verkoop van 
sterken drank bij de kleine maat verbeuren. 

15.-Alle zulke licentien die voor een kwartaal zijn znllen, ·vi·anneerlicenties 
· 't · l' d l t voor kwartaal ein-onaangez1en wanneer u1 genomen, e1nc 1gen op en aa stenl1igen. 

dag van het kwartaal, zulke kwartalen respectievelijk eindi-
gende op den 31sten Maart, 30sten Juni, 30sten September 
~n 3lsten December in elk jaar, en alle zulke licentien die 
per jaar zijn, onaangezien wanneer nitgenomen, zullen ein-
digen op den 3lsten December daaropvolgende. 

lG.-Eenige licentie of permit die 111oge verkregen z~jn ~evolg vanli_cen-
b f k d t t ll 1. hes en perm1tt0n 

door zaken te ver ergen 0. ver eer. voor e s e en, c le, op verkeerdevoor-
indien bekend de uitreikino· van eeniO"e certi:ficaten onder cleze stellingen verkre• 

1 5 b gen. 
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wet voor eenige der voormelde redenen zou hebben belet, 
znllen bij bewijs van zulke verberging of verkeerde voor
stelling voor eenigen landdrost verbeurd zijn, en de persoon 
die door zulke verberging of verkeerde voorstelling za,l hebben 
verkregen, of hebben getracht te verkrijgen, zulke licentie 
of permit zal, bij ov~rtuiging, onderhevig zijn aan eene boete 
niet te boven gaande een honderd pond sterling, of worden 
gevangen gezet, met of zonder harden arbeid, voor een tijd
per k niet te boven gaande twee jaren, of a an beide boete en 
gevangenzetting. 

Van _wie sli;Jper · 17.-Eenig gelicentieerd diamant-slijper mag, zonder per-
kan lllamanten mit als in het volgend artikel bepaald voor het doel van ontvangen. ' 

z~jn beroep ontvangen, eenige ruwe of ongeslepen diamant van 
eenig persoon niet gelicentieerd of geautoriseerd als in deze 
wet bepaald, bij productie door zulk persoon van een ge
schreven autoriteit, of permit van eenigen landdrost, of anderen 
a1nbtenaar daartoe behoorlijk geautoriseerd, als in het volgende 
artikel bepaald. 

Permit en zegel 18.-Ret zal wettig zijn voor eenigen landdrost of ande-
daarop. ren behoorlijk daartoe geautoriseerden ambtenaar om eenig 

persoon een permit te verleenen, dragende een zegel ter 
waarde van een shilling, om eenige ruwe of ongeslepene dia
manten te koopen, verkoopen, leveren of ontvangen, zulk 
permit duidelijk op· te geven den p.ersoon van wien of aan 
wien zulk een diamant of diamanten is of zijn te worden 
gekocht of ontvangen, verkocht of geleverd, en te zijn in 
den vorm F als vermeld in de schedule van deze wet. Mits 
dat geen zulk permit zal worden verleend tenzij de applicant 
eene plechtige verklaring zal maken dat de persoon van wien 
hli zulken diamant moet ontvangen behoorlijk geautoriseerd 
is onder de voorzieningen van deze wet om in bezit van de
zelve te zijn, en dat de voorgenomen koop, verkoop, levering 
of ontvangst niet is voor het doel van handel, en iiL het 
geval van een applicant om een permit om te verkoopen of 
te leveren, dat zulk een applicant de wettige eigenaar van 
znlken diamant is, mits. verder dat de landdrost een register 
zal houden van al zulke verklaringen als voormeld, zullende 
de landdrost tevens verplicht zijn een register te houden van 
aile uitgereikte licentien, waarvan elk kwartaal een lijst in 
de Gouvernements- Courant gepubliceerd en op de kantoordeur 
zal aangeplakt worden. 

Ke!misg-evingvan 19. - Iedere gelicentieerde kooper of slijper van dia-
be:;ngllei<l op kan- 1 k f b · h ·a 1 k ' · 
to or. er~z .... van manten za een antoor o ~z1g:. 81 ~p e . hebben op een1ge 
kooper ot sluper. plaats te worden beschreven 1n zune hcent1e, en zal op eenige 

in het oogvallende plaats op de buitenzijde van of boven 
of langs de buitendeur van zulke bezigheidsplaat~ zijn naa~ 
ten volle do en aanhechten (of waar er vennooten zijn de 
naam of de stijl van de firma of vennootscha p) en achter 
zulken naam of stijl de woorden "gelicentieerd diamant-hande-
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laar" (of "handelaars") of "gelicentieerd diamant-slijper'' (of 
"slijpers"), zooals het geval mocht zijn, zulke naam of stijl 
en zulke beschrijving publiek. zichtbaar en leesbaar te zijn in 
letters van ten minste twee duim in lengte, en iedere gelicen
tieerde diamantkooper, verkooper of slijper dit artikel over
treclende zal vervallen in eene boete niet te hoven gaande een 
honderd pond sterling, en zal onderhevig zijn om eenige 
licentie door hem gehouden te verbeuren of eenig recht of 
vernieuwing tot dezelve, voor zulk tijdstip als het hof mocht 
bepalen. 

20.-Het zal niet wettig zijn voor eenigen gelicentieer- Bezigheid niet 
den cliamant-kooper verkooper of sliiper om ziine bezigheid elders gedreven. te 

' u u worden. 
als zoodanig voort te zetten dan in zijn gezegd kantoor of 
-bezigheidsplaats, en eenig zulk gelicentieerd persoon als voor
zegd overtuigd van het overtreden van dit artikel zal onder
hevig zijn aan de straffen vermeld in artikel 19. 

21.-Het zal niet wettig zijn voor eenigen gelicentieer- Hoe bezigheids-
1 d . t k k f · l'' ·· k fplaats kan veran-( en 1aman - OOper, ver OOper, 0 S lJper, Om ZlJn antoor 0 derd worden. 
bezigheidsplaats waarin hij gelicentieerd is om te handelen 
-of om zijne bezigheid voort te zetten, te verwisselen naar 
eene andere plaats, tenzij de landdrost op de licentie van 
zoodanigen diamant-kooper, verkooper of slijper een certifi-
caat zal endosseeren dat zoodanige licentie is overgedragen 
naar de plaats waarheen zulke diamant-kooper, verkooper of 
slijper zijn kantoor of bezigheidplaats wenscht te verplaatsen. 
Eenige gelicentieerde cliamant-kooper, verkooper of slijper dit 
artikel overtredencle zal onclerhevig zijn aan de straffen be-
paald bij artikel 19. 

22.-Iedere gelicentieerde makelaar of factoor zal in iecler Koopbew~is v.an 
geval waarin hii een contract van koop of verkoop van ruwe makelaars en tac-u toren. 
of ongeslepene diamanten sluit, voor of op rekening van 
eenigen persoon hem als zoodanigen makelaar of factoor be
zigende, aan den verkooper a:fleveren een behoorlijk en vol
doend koop bewijs , gezegeld zooals door de wet vereischt, 
zulk makelaars-briefje te zijn in de vorm G ver:rr;teld in de 
schedule van dit hoofdstuk, en zal ook a:fleveren aan den 
kooper een behoorlijk en voldoend verkoopbewijs volgens de 
gezegde schedule, en iedere geregistreerde claimhouder, geau
toriseerde of geregistreerde agent van een geregistreerden 
claimhouder of aancleelmaatschappij, zal in ieder geval waarin 
een verkoop door hem persoonlijk is aangegaan, een verkoo
persbewijs passeeren, en een koopersbewijs ontvangen, of 
anders als het geval mocht zijn, en ieder zulke makelaars-, 
verkoopers- en koopersbewijs zal respectievelijk opgeven al de 
partijen in de transactie in den vorm G v~rmeld in de schedule 
van dit hoofdstuk, en zal opgeven het gewwht van de verkochte 
hoeveelheid, het getal diamanten van het . gewicht van tien 
karaat en daarboven, en den prijs per karaat, en het bedrag 
waarvoor zulk een diamant was verkocht. Mits dat iedere 
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diamant boven de waarde van een honderd pond sterling af
zonderlijk zal worden beschreven in ieder zulk makelaars-, 
verkoopers- en koopersbewijs door den gelicentieerden hande
laar over hetzelve beschikkende als correct zal worden ge
certi:ficeerd ; en eenige persoon overtuigd van eenige over
treding tegen dit artikel zal onderhevig zijn aan eene boete 
niet te boven gaande twee honderd pond sterling, en om bij 
gebreke van betaling te worden gevangen gezet met of zon
der harden arbeid voor eenig tijdperk niet te boven gaande 
twee jaren en zal bovendien onderhevig zijn eenige licentie 
door hem gehouden te verbeuren, alsmede eenig recht tot 
vernieuwing derzelve voor zulk tijdperk als het hof. moge 
gelasten. 

Register van in- 23.-Ieder bankier, handelaar, invoerder, uitvoerder, make-
~~:~~t~n~~n"l en, laar, factoor, diamant-slijper, geregistreerde claimhouder, ge

accrediteerde en geregistreerde agent van eenigen geregis
treerden claimhouder of aandeelmaatschappij, houder van een 
permit tot wasschen of licentie om te onderzoeken (prospect), 
zal een waar en getrouw register houden van al zijne respec
tieve transactien in diamanten waarin zij ommiddelijk znllen 
inboeken of doen inboeken :-

(A). Den datum van alle koopen, verkoopen, uitvoeren, 
invoeren of ontvangsten; 

(B). Den naam van consigneerder, slijper, onderzoeker, 
verkooper, kooper, makelaar of eigenaar; 

(c). Het totaal gewicht van ieder pakje; 
(n). Het getal van steenen van tien karaten en daarboven 

in ieder pakje ; 
(E). Den prijs ontvangen of betaald, of belasting op in-

voer; . 
(F). Het gewicht van elken enkelen steen gevonden, ont

vangen, gekocht, geslepen, of geconsigneerd [ ofzon
derlijk of 1net anderen ], de koopers waardeering waar
van een honderd pond te boven gaat; 

En ieder zoodanig register zal zijn in de vorn1 H yer
meld in de schedule van dit hoofdstuk ; en ieder persoon 
aldus verplicht om een register te houden, zooals vereischt 
door deze wet, die zal worden overtuigd te verzuimen of in 
gebreke te blijven om een behoorlijk register te houden, zal 
onder hevig zijn aan eene boete niet te boven gaande twee hon
derd pond sterling, en bij gebreke van betaling daarvan, te 
worden gevangen gezet n1et of zonder harden arbeid voor 
een tijdperk niet te boven gaande twee jaren, of aan beide 
zulke boete en gevangenzetting, en zal bovendien eenige licentie 
verbeuren door hmn gehouden, of eenig recht tot vernienwing 
derzelve voor zulk tijdperk als het hof mocht beslissen. 

Kop_ievan r:egister 24.--Ieder persoon aldus verplicht een register te hou-
ter 111speche. d l b. . d h . . en za 1nnen tlen agen na et mnde van 1eder maand 

naar den landdrost van het district, of waar een inspeetenr 
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van delverijen is naar dien ambtenaar, overzenden eene ware 
kopie van zulk register over de afgeloopen maand, te zamen 
met een plechtige verklaring van de juistheid daarvan; en 
zal ook zoodanig register produceeren en vertoonen wanneer 
hetzelve mocht worden vereischt in eenig competent gerechts
hof op de geschreven order van den landdrost of inspecteur van 
delverijen als voorzegd; en indien hij zal weigeren of nalaten 
znlks te doen, zal hij onderhevig zijn aan de straffen ver
meld in het laatst voorafgaande artikel van deze wet. 

25.-De landdrost van ieder district binnen dezen Staat, Register van 
be halve de door den Staat erkende delverijen, alwaar dat zal beambten. 

z~jn opgedragen aan den inspecteur van delverijen of zoo-
danigen anderen ambtenaar als daarvoor door den Staats-
president mocht worden aangesteld, zal een register houden 
in den vorm I in de schedule hieraan gehecht, aantoonende 
het gewicht, de beschr~jving en de waarde van alle ruwe of 
ongeslepen diamanten, in zulk district gebracht of ingevoerd, 
den naam van den persoon dezelve brengende of invoerende, 
en de plaats van waar dezelve zijn gekocht of ingevoerd, en 
zal op applicatie daartoe gemaakt, aan den persoon zulke 
diamanten brengende of invoerende, een certificaat van regis-
tratie verleenen, vermeldende al de · bijzonderheden voormeld 
in den vorm J in de schedule hieraan gehecht, tegen betaling 
van een registratie- recht van een half percent op de waarde 
van al zulke diamanten zoo gebracht of ingevoerd, en eenig 
persoon die nalatig zal blijven on1 zoodanig certificaat als 
voorzegd te verkrijgen binnen acht-en-veertig uren na zijne 
aankomst in eenige district zal b~j convictie onderworpen zijn 
aan eene boete niet te boven gaande twee honderd pond ster-
ling, en bij gebreke van betaling aan gevangenzetting met of 
zonder harden ar beid voor een tennijn niet te boven gaande 
twee jaren, of aan beide zulke boete en gevangenzetting, en 
zal bovendien zulke diamanten verbeuren. 

26.-Geene ruwe of ongeslepene diamanten zullen worden Uitvoer van dia• 

uitgevoerd uit dezen Staat, totdat het gewicht en de waarde manten. 

derzelve en de naam van den persoon dezelve uitvoerende 
zal zijn ingeschreven in een register te worden gehouden in 
c1en vorm K in de schedule hieraan gehecht, door den land-
drost van het district waar de uitvoering geschiedt, den in-
specteur van delverijen of zoodanigen anderen ambtenaar als 
claartoe door den Staatspresident 1nocht worden aangesteld, 
en een registratie-recht van een half percent op de waarde 
van zulken diamant of zulke diamanten zal ziin betaald ge-
worden. Eenige persoon de voorzieningen van dit artikel over-
tredende zal onder hevig z~jn a an de straffen bepaald in artikel 2 
van deze wet. 

27.-De opbrengst van zulk registratie-recht als bepaald Opbren.gst van 
· ·1 1 d l 1 dd f d b d registrat1e-recht 
111. c eze wet za oor c en an rost o an eren evoeg Pn hoe besteed. 

amhtenaar in de publieke sehatkist worden inbetaald. 
Y-
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. Ve!'toon va .. n 28.-Ieder gelicentieerde diamant-handelaar of slijper van 
hcent1e of perm1t . · h d · 1 d 
aan beambten in- d1amanten, en 1eder ou er van een perm1t ver een onder 
dien georderd. artikel 18 van deze wet, zal verplicht zijn om zijne licentie 

of permit te vertoonen aan eenigen persoon in geschrifte ge
autoriseerd door den landdrost of inspecteur van delverijen 
om zulks te vragen, en ieder zulk persoon als voorzegd die 
zal weigeren of verzuimen om zijne licentie of permit te pro
duceeren en te vertoonen, wanneer opgeroepen znlks te doen 
door eenigen persoon zulke autoriteit als vermeld om zulks 
te vragen vertoonende, zal in eene boete vervallen van niet 
te boven gaande een honderd pond sterling en zal bovendien 
onderworpen zijn om eenige licentie door hem gehonden te 
verbeuren of eenige vernieuwing derzelve voor eenige zulk 
tijdperk als het hof moge gelasten. 

Kopieofduplicaat 29.-Ieder gelicentieerd makelaar of factoor zal kopien 
gehouden te wor- of duplicaten houden van ziine koop- en verkoopbewiizen zoo den van koo.P en u u ' 
verkoop-bewiJzen. als in den vorm G vervat in de schedule, en zal zulke copien 

of duplicaten produceeren en vertoonen aan eenigen persoon 
door den landdrost of inspecteur van delverijen geautoriseerd 
dezelve te vragen; en ieder gelicentieerde makelaar of factoor 
weigerende of verzuimende zulks te doen, wanneer opgeroepen 
door eenigen ambtenaar zijne autoriteit vertoonende dezelve 
te vragen, zal onderworpen zijn aan de straffen bepaald in het 
laatst voorafgaande artikel van deze wet. 

Jurisdictie cler BO.-Ten einde overtredingen onder deze wet te prose-
gerochtshoven. qneeren zal de in werking stelling daarvan autoriteit geven 

ann de rondgaancle hoven om alle overtredingen onder· dezelve 
te hooren en te beslissen. 

Voorloopigonder- Bl.-Alle aanklachten wegens overtredingen onder deze 
zoek door lan.d- . · . . 
drost. wet znllen 1n de eerste 1nstantle gebracht worden voor den 

Macht der land
drosten. 

landdrost jurisdictie hebbende in het district waarin de over
treding is gepleegd, en zulke landdrost zal een voorloopig 
onderzoek houden en de documenten daarvan overzenden naar 
den staatsprocurenr. 

32.-Bij overtreding onder deze wet, en ten einde eenigen 
beschuldigden persoon of getuigen tot verschijning te nood
zaken, zullen de landdrosten binnen dezen Staat dezP lfde 
macht en autoriteit hebben als zij. nu bezitten in andere cri
mineele zaken. 

Reeht van appel. 33.-Eenige persoon, die zal zijn gevonnisd door oenig 
rondgaancl hof, zal het recht van appel tegon ::mlk vonnis 
hebben naar het Hoog Gerechtshof, mits, dat hierin zal '\l·onlt>n 
gehandeld betrekkelijk tijdsbepaling van aant.rokl'nen van 
appel of revisie overeenkomstig de reeds in dezen Staat be
staande wetten. 

Executieopboeten 34.-Alle boeten en straffen opgelegcl onder cle voorzie-
ni.~gen van deze wet zullen worden geh~ven op de gewone 
WIJZe onder de hand van den rechter, gencht aan den baljuw 
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van het hof, op alle goederen van of behoorende aan den 
· gevangene ten tijde van zijn arrest. 

35.-Eenige persoon die een medeplichtige zal zijn hetzii Metleplichti~e als 

f d d d k h d 
. ' OJ hooftL-schnldige te 

voor o na e aa zaa , van et overtre en van een1ge der behandelen. 

vorzieningen dezer wet zal onderhevig zijn om te vvorden be-
schuldigd en te worden behandeld in alle opzichten als de 
hoofd-schuldige. 

36.-Wanneer eenige persoon op eene plaats niet zijnde . Vonusten van 
" · d f 1 d' l · d d 1 a 111 ante n op zun e1gen om eene ruwe o onges epene mmant za v1n en plaatsen van de 

of oprapen, zal hij zulke diamant onmiddelijk afleveren aan ~~;~naars of ande-

den landdrost van het district of inspecteur van delverijen, · 
die dezelve daarop in de plaatselijke nieuwsbladen en Gou
vernements-Cou1'ant zal adverteeren; en, indien binnen een-en-
twintig dagen van af den datum van zulke ad vertentie de 
eigenaar van znlken diamant niet zal zijn ontdekt, of indien 
niemand in staat zal zijn geweest om ten genoegen van den 
landdrost of inspecteur van delverijen zijn recht op de af-
gifte aan hem van zoodanigen diamant te bewijzen, zal de 
landclrost of inspecteur van delverijen dezelve daarop doen 
verkoopen en de opbrengst daarvan storten in de publieke 
schatkist. JYiits altijd dat negen-tiende deel van het bedrag 
gerealiseerd door zoodanigen verkoop in alle gevallen zal 
worden betaald aan den persoon zulken diamant als voorzegd 
vi 11flende. Pn mits altijd dat eenig persoon aldus eenigen rnwen 
of ongeslepeu diamaut vindende of oprapende, die zal nalaten 
of \'<•rznimen om <lezelve aan den htnddrost of inspecteur van 
d<·IY~'I'\j<·n af to leveren, als voorzien door dit artikel, bij over-
tnigiug daarvan onderhevig zal zijn aan eene boete van niet 
te bovHn gaande vijf honderd pond sterling, of aan gevangen-
v,dtiug nwt of zonder harden arbeid voor een tijclperk niet 
te hoven gaande vijf jaren. En mits alt\jd dat eenig persoon 
zoodanigen ruwen of ongeslepene diamant vindende op eene 
plaats bond,- fide zijn eigendom zijnde slechts verplicht zal 
W<'ZPTl om zoodanigen ru wen of ongeslepene diamant te doen 
registreeren op de wijze als in deze wet voorzien binnen eene 
maand van af den datum. dat hij dezelve gevonden heeft, 
z~jnde echter huurders hieronder niet begrepen. 

B7 .-Het zal niet wettig zijn voor eenig persoon gearres- Gearr~ste~rden 
t d · t l' 1 · · k unnen n1et eigen-eer voor ee1uge over rec 1ngen van c e voorzlen1ngen van dom verhandelen. 

dit hoofdstnk om eenig eigendmn te verkoopen, te verruilen, 
te schenken of anderszins te vervreemden, hetgeen hij mocht 
bezitten ten tijde van zijn arrest, hetz\i roerend of onroerend, 
totdat hij zal zijn ontslagen nit arrest of vrijgesproken van 
zoodanige overtreding, of, indien zoodanige persoon zal worden 
overtuigd en gevonnisd eene boete te betalen, totdat zoo-
danige boete zal z\jn betaald of verhaald, e.n ee~~ge zulke 
rnil, gifte of andere vervreemding gemaakt 1n stnJd met de 
voorzieningen van dit artikel;;>;al nul en van geene waarde zijn. 
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. Ongeregistreerde 38.-Geene diamanten zuilen in den Staat worden inge-
lngevoerde d i a- ·· d · h 'f:J.. l''k d · t':fi 
man ten worden voerd tenzlJ e e1genaren sc n ue lJ ~ oor een cer 1 caat of 
verbenrcl. anderszins registratie tot uitvoer kunnen bewijzen van eenigen 

magistraat of ander daartoe aangestelden ambtenaar in den 
Staat waaruit de invoer· geschiedt en aile diamanten gevonden 
in den V rijstaat ongeregistreerd hetzij in Griqualand West, of 
in dezen Staat als gevonden in de V rijstaatsche mijnen, zullen 
aan dezen Staat worden geconfisceerd, zullende de.aanbrenger 
een derde van de waarde van de gezegde diamanten ont
vangen. 

(/hjec~ies teg~n 39.-Eenig persoon in dezen Staat zal het reoht hebben 
regrstratre tot mt- . . . . a· 
voer. om te obJecteeren tegen de reg1strat1e van een1ge 1amanten 

ter uitvoer door onder eede te verklaren dat, naar het beste 
van zijn kennis en geloof, de diamanten verlangd om te 
worden uitgevoerd door den uitvoerder niet waren verkregen 
op eene wettige wijze (of op de wijze waarop h1j opgeeft dat 
hij ze verkregen heeft), en bij bewijs daarvan zullen de ge
zegde diamanten worden verbeurd verklaard aan den Staat, 
en de aanbrenger, geen publieke ambtenaar zijnde, zal ont
vangen twintig percent der waarde. 

Gevonniscle~1 40.--Eenig persoon, die buitenslands eenig vonnis heeft 
;e~ g ~i:m~~1';1~!~~: ondergaan, of die binnenlands na de in wer king treding dezer 
del verhoclen zich wet eenig vonnis zal ondergaan wegens het onwettig koor)en 
me t t e r w o on op . . . ' . ' 
del~·erijen t e verkoopen of 1n bez1t nemen van ruwe of ongeslepene. dla-
vestrgen. manten of andere edelgesteenten, zal zich niet metterwoon 

mogen vestigen op eenige diamant-delverij binnen dezen Staat 
of dezelve mogen bezoeken; zuile~de, voor de doeleinden van 
dit artikel het woord delverij uitgelegd worden te beteekenen 
de voile uitgestrektheid van eenige plaats, waarop eene dia
mant-mijn geopend is. 

Vcrwij<lering en 41.-Bij overtreding van het voorgaand artikel zal den 
straf van overtre- t d 'b·· a· b 1 d d 1 ders van Art. 40. over re er, lJ eerste overtre 1ng evo en wor en oor c en 

gouvernements-inspecteur de delverij te verlaten, en bij nalatig
heid om aan zulk bevel te voldoen, of bij tweede overtreding1 

worden gestraft met eene boete van niet meer dan vtjftig 
ponden sterling of bij gebreke van betaling met gevangenis
straf geen drie maanden te boven gaande, en voor iedere vol
gende overtreding met gevangenisstraf geen zes maanden te 
boven gaande, benevens eene boete van niet meer den een 
honderd pond sterling ; en in geval de opgelegde boete niet 
mocht worden betaald binnen vier-en-twintig uren na het 
uitspreken van het vonnis, zal daardoor de gevangenisstraf 
worden verlengd met een term~jn niet te boven gaande zes 
maanden. 

N a het ondergaan van eenige straf, als voormeld, zal 
de overtreder steeds onmiddel1jk van de delverij worden ver-
wijderd. . 

.iurisdic6e <l e r 42 D h d l d . . 
lagere gerechts- .- e oven van e an clrosten en ass1stent-landdrosten 
~~;1~;~.e~h~ie~1~nde binnen hunne respectieve rechtsgebieden zullen jnrisdictie 
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hebben en zijn bevoegd om rechtspraak te doen in alle zaken 
wegens overtreding der laatste twee artikels. 

43.-Wanneer de landdrost of assistent landdrost een von- InspecteU:renmoet 
· h ft 't k b" · l' · kennis geven van n1s ee Ul gespro en, waar lJ een1ge lCentle van eenen ge- gerooijeerde licen-

licentieerden handelaar of makelaar geroijeerd wordt, zal hij ties. 

verplicht zijn daarvan kennis te geven aan alle inspecteurs 
van delverijen binnen dezen Staat. 

44.-Geen handel in diamanten zal kunnen worden uit- Diamanthandel 
.£! d ' ' f d f z op Zondagen, enz. 

geoe_~_en voor zonsopgang Q na zonspn ergang, o op on- enmetkleurlingen 
dagen, of andere publieke feestdagen. · Ook zullen van geenen verboden. 

kleurling diamanten mogen worden gekocht, geruild, of ont-
vangen, hetzij te bewaring, ten geschenke of ten ~evolge van 
eenige transactie. 

45.-Niemand zal bevoegd ziJn meer aan eene licentie te Me e r dan een 

h d d d d . . d h lice n tie a an een on en on er e voorgaan e voorz1en1ngen zoo at een an- persoon verboden. 

delaar in ruwe of ongeslepene diamanten niet tevens een 
andere licentie zal mogen houden en omgekeerd. 

46.-De invordering der licentiegelden in deze wet ver- WiJze van invor-

ld l h . d · d l£d ·· 1 h £d k LXIV deren van licentie-me za gesc 1e en op eze e wuze a s oo stu (over gelden. 

de licenties) voor alle licentien bepaald. De gouvernements
inspecteur zal verplicht ztjn om maandelijks aan den land-
drost van het district waar zoodanige delverij gelegen is, op-
ga ve te do en van de licentien door hein overeenkomstig deze 
wet uitgereikt en de gepasseerde borgacten overeenkomstig 
staten door den auditeur-generaal te worden gegeven, en 
zal de landdrost verplicht zijn die staten en borgacten bij 
het opzenden zijner maandelijksche staten aan den auditeur
generaal te doen geworden .. 

SCHEDULE. 

A. 

DIAMANTHANDELAARS-LIOENTIE. 

(Onder Wetboek Hoofdstuk cxrx.) 

Ik, , landdrost van het district , verklaar Diamanthande-
b1j deze te machtigen ' hebbende zijn k.antoor te laars-licentie. 

(die aan mij het certi:fic3:at volge?-s wet vere1scht. he eft over-
gelegci) om te handele~ 1n, en 1nt ~e voeren en 1n te voeren 
ruwe en ongesleperie d1amanten, b1nnen . voor 

eindigende op den 18 , en '!:net langer . 

. De licentie eindigt op den . dag van 18 

Landdrost. 
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750 DIAMANTHANDEL. 

B. 
DIAMANTMAKELAARS-LICENTIE. 

(Onder Wetboek, Hoofdstuk cxrx.) 

[HOOFD. CXIX, 

Diamantmake- Ik, , landdrost van het district , verklaar 
laarslicentie. bij deze te 1nachtigen op dezen dag van 

18 , (hebbende hij mij het bij de wet vereischte certificaat 
geproduceerd) om te handelen als makelaar in diamanten binnen 

voor eindigende op den dag van 
18 , en niet langer. 

Deze licentie eindigt op den dag van 18 

Landdrost. 
c. 

CERTIFICAAT VAN DIAMANTMAKELAAR EN SLIJPER. 

(Onder Wetboek, Hoofdstuk cxrx.) 

Certificaat van Ik, , landdrost van , certificeer hiermede 
~e\!ar:: e~1~tJ~:r~1 - dat van een geschikt en bekwaan1 persoon is 

om eene licentie te ontvangen om te handelen als diamant
makelaar (factoor of slijper.) 

Borgacte. 

Landdrostkantoor, den dag van 18 
Landdrost. 

D. 
BORGACTE. 

(Onder \Vetboek, Hoofdstuk cxrx.) 
Op den dag van , in het jaar onzes 

Heeren een duizend acht honderd en verscheen 
voor mij , Landdrost voor het district , A. B. 
en C. D., en wij de comparanten verklaren onszelven ver
schuldigd te ziin aan Zijn Hoog- Edelen den Staatspresident, 
vertegenwoordigende het gouvernement van den Oranjevrij
staat, namelijk: de gezegde A. B. de som van vijf honderd 
pond sterling, en de gezegde C. D. de som van vijf honderd 
pond sterling, goed, gangbaar en wettig geld, en tot zeker
heid daarvan, verklaren wij de gezegde comparanten speciaal 
te verbinden onze personen en al onze goederen, zoowel die 
welke wij reeds bezitten als die welke wij hierna bezitten 
mogen, zonder eenige uitzondering, en onderwerpende ze 
allen en de verkiezing daarvan tot dwang en uitvoer volgens 
de wet, ten behoeve van ZHEd. den Staatspresident of zijne 
opvolgers, indien E. F. moge ingebreke blijven de onder- · 
staande voorwaarden te vervullen. 

En de conditie van deze borgacte is, dat indien de ge
zegde E. F. zich stiptelijk zal houden aan en opvolgen de 
voorzieningen van hoofdstuk CXIX van het W etboek , 
gedurende den tijd de licentie door hem onder hetzelve te· 
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verkrijgen van kracht. zal zijn, dan zal deze borgacte nul 
en van geene waarde zijn, maar anders van volle kracht en 
waarde zijn. 

De gezegde comparanten verklaren de gezegde betrek
king van borgen te hebben aangenomen en zichzelven te 
verbinden als borgen in solidum en mede-principale schulde
naren voor de behoorlijke betaling van de gezegde som van 
vijf honderd pond sterling, expresselijk afstand doende van 
de beneficia ordinis seu execussionis et divisionis met de volle 
kracht en uitwerking waarvan zij verklaren volkomen bekend 
te zijn .. 

En de gezegde E. F. verklaart en verbindt zichzelven 
om van tijd tot tijd en ten allen tijden hierna de gezegde 
A. B. en C. D. te vrijen en te waren van en tegen alle ver
liezen en schade, die zij of een hunner kunnen of mogen 
lijden uit kraeht van hunne borgstelling als voorzegd, en 
dat de gezegde borgen elkander wederkeerig waarborgen in 
hunne respectieve aandeelen, verbindende de gezegde E. F. 
voor de behoorlijke vervulling daarvan zijn persoon en goe
deren van welken aard ook volgens de wet. 

, Getuigen : A. B. 

Voor mu , Landdrost van 

E. 
DIAMA NTSLI.JPERS-LICENTIE. 

(Onder Wetboek, Hoofdstuk cxrx.) 

C. D. 
E. F. 

Ik, Landdrost van . , ee~ti:fi~eer DiamantsliJpers-
hiermede, dat van wrens bezrghe1ds-licentie. 
plaats is gelegen te , een behoorlijk en geschikt 
persoon is om eene lieentie te ontvangen ten einde het am
bacht of de bezigheid voort te zetten om ruwe of ongeslepene 
diamanten te slijpen, kloven en polijsten. 

Landdrostkantoor, den dag van 18 
Landdrost. 

F. 
VORM VAN PERMIT. 

(Verleend onder Artikel 18, Wetboek, Hoofdstuk cxrx.) 
Landdrostkantoor, , 18 

Vel'lof wordt hiermede verleend aan van 
om te koopen (of te ontvangen, verkoopen of af te leveren) 

diamanten van (of aan) van het 
begroote gewicht van 

Gedateerd te , dezen dag 
van 18 . 

Landdrost van 

Vorm van permit. 
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J. 
(Onder Artikel 25 van Wetboek, Hoofdstuk CXIX.) 

Ik, , Landdrost, cert~ficeer hierbij, dat van heden bij mij 
heeft geregistreerd. overeenkomshg Art. 25 van het Wetboek, Hoofdstuk cxix, een 
diamant of perceel diamanten bevattende 
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HOOFDSTUK CXX. 

OVER HET ONDERZOEKINGS-SI.JSTEEM OP DE DIAMANTDEL VERIJEN. 

1.-Er zullen op de verschillende delveriien in dezen Oprichting van . . u gebouwen voor 
Staat, alreeds bestaande of d1e 1n het vervolg mochten ont- onderzoek van 

b d · h l 'k kl l' kleurlingen en staan, ge ouwen wor en opgenc t, gesc u t om eur 1ngen werklieden. enz. 
en andere personen die in de mijnen of met de verschillende 
werktuigen benoodigd tot het zoeken naar diamanten werk-
zaam zijn te onderzoeken op de wijze in deze wet vastgesteld. 

2.-0p delverijen waar er zich een cmnmissie van bestuur Ten ~ost~ van 
b ' dt ll b ld b d d' · · commlSSlevan ev1n ZU en OVengmne e ge OUWen OOr 1e COmlTI1SS1e bestuur, waar die 
moeten worden verstrekt ten haren koste bii elk bepaald is of op P r i '"a t "' 

' ' u kosten. 
pad of toegang tot de mijn ; zullende het echter aan aan-
spraakhouders of vereenigingen van aanspraak-houders of 
delversmaatschappijen vrijstaan, op eigen kosten en voor eigen 
rekening, zoodanige gebouwen op te richten en te onder
houden niet alleen bij de bepaalde paden of toegangen tot 
de mijn, maar ook waar zij zulks mogen noodig vinden
alles na verkregen goedkeuring en autorisatie der commissie 
van bestuur, onder supervisie van gemelde commissie van 
bestuur, en onderworpen aan de reeds bestaande regulatien 
der commissie van bestuur of die hierna zullen worden ge
maakt en vastgesteld, ook wat betreft de aanstelling en be
zoldiging van de onderzoekers te worden gebezigd bij zoo
danige priva'te onderzoekings-huizen. 

3 I d d l f l ' h d 1 h d '· · · D e l v e r s , enz , .- e ere ever o c a1m ou er za ge ou en ZlJn ZlJnemoeten hunne 
werklieden in de aanspraken en sorteergronden of hen die werklieden laten 

d k . f d k h d b l . . onderzoeken. met e wer tu1gen o an ere wer ~zaam e en e ast zun te 
doen onderzoeken, iederen keer dat zij de mijn of hunne 
werkzaamheden verlaten, op eene boete van vijftig ponden 
sterling voor iedere overtreding, te worden betaald door den 
delver, claim- of aanspraakhouder, waar private personen 
delven, of door den bestuurder of onderbestuurder eener 
compagnie, wanneer zoodanige compagnie laat delven, was-
schen, of op andere wijze werkzaam is. . .. . . 

4.-Ieder werkman, waarvan het vorige artikel melding ~~r:~:fe'r!~~~rilit1 
maakt, en elk ander persoon de mijn in- of uitgaande, zalmenonderzoeht 
verplicht zijn zich te doen onderzoeken, op eene boete van worde. 
hoogstens drie pond sterling voor iedere weigering, of bij 
ge breke van dadelijke betaling gestraft worden met gevan-
genisstraf met harden arbeid, niet te boven gaande driemaanden. 
Bij weigering om zich te laten onderzoeken zal zoodanige 
werkman of ander persoon ~e mijn in- of uitgaande, dade-
lijk naar de gevangenis worden vervoerd, na alvorens te 
zijn oriderzocht. 

5.-Bestuurders en onderbestuurders eener compagnie 0~ed~urll~~~risg ~~1a~ 
of van private personen die delven, zullen, indien zulks van onderzoek. 
hen gevorderd wordt, zich aan het onderzoek moeten onder-
werpen. 
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Onderzoek ":aar 6.-Het gemelde onderzoek zal plaats vinden in de ge-
:~la~; 0 

r w 
1 

e 
11 bouwen in artikel 1 vermeld, en worden gehouden door 

personen door den com1nissaris van politie of gonvernements
inspecteur daartoe aangesteld; welke personen gedurig zullen 
worden afgewisseld. · 

Dit artikel is niet van toepassing op de diamantdelvertj 
te J agersfontein, wat aangaa.t de aanstelling van ambtenaren. 

Onderscheidings- 7.-Alle werklieden in de mijnen en sorteergronden of 
.Kleederen. . . a· . k h d . b d t d d l ZlJ 1e met een1ge wer Tzaa1n e en 1n ver an me e e -

verijen zijn belast, zullen verplicht wezen een onderschei
dingskleed door het comite van bestuur, of waar zulk comite 
niet bestaat, door den gouverne1nents-inspecteur bepaald, te 
dragen. Deze kleeding zal moeten worden verstrekt door 
elken delver of compagnie aan hnnne werklieden, op eene 
boete van vijftig ponden sterling voor ·elke overtreding, te 
worden verhaald op de werktuigen, aanspraken of andere 
goederen van zoodanigen delver of compagnie die gemelde 
kleeding niet zal hebben verstrekt of werklieden zal hebben 
toegelaten zonder die kleeding werkzaam te zijn. 

Bestuurders en sub-bestuurders zullen niet verplicht ztjn 
dergelijke kleeding te dragen . 

. :roegangen tot 8.-Het co mite van bestuur, of waar zulke co mite niet 
~~nr ~1 ~ ~~~~~e!: bestaat de gouvernements-inspectenr, zal de toegangen of 
voor in~aan ?.fuit- paden tot de mijn bepalen. Niemand zal zich in die 1nijn 
gaan [met lbu toe- .. 1 d 
gang. .. 1nogen begeven noch de mun mogen ver aten, an door de 

toegangen of langs die paden, op eene boete van niet te bo
ven gaande vijftig pond sterling voor elke overtreding of bti 
gebreke van betaling gevangenisstraf met of zonder harden 
arbeid voor niet langer dan drie maanden. De gemelde toe
gangen of paden zullen worden aangeduid door een bord bij 
die paden of toegangen opgericht, waarop de woorden " toe
gang tot de mijn " zijn geschilderd. Op gen1eld bord zal 
tevens de hoofdinhcmd van dit artikel in Hollandsch enEngelsch 
gesteld worden. 

Onderzoek van 9.-Het zal den gouvernements-inspecteur of den com-
~:s~fcie~en onder missaris van politie vrijstaan een ieder te doen onderzoeken, 

op wien zij eenige suspicie mochten hebben dat hij zich aan 
onwettigen diamanthandel schuldig maakt. 

Ingaan of uit.gaan 10.-Niemand in de miin werkende of zich 1net werk-
zoncler verlof ver- . u . ' . 
boclen. zaamheden daarmede verbonden bez1g houdende, noch een1g 

ander persoon, zal de mijn mogen ingaan of verlaten, tenzij 
met verlof van eenen door het comite van bestuur of gouver
nements-inspecteur daartoe aangestelden persoon, die ver
plicht zal zijn den persoon die de mijn ingaat of verlaat 
eerst te laten onderzoeken op de wijze in dit hoofdstuk 
bepaald. · · . 

~e~ec!1t~hovendie · 11.-Het gerechtshof van den landdrost of assistent-land-
Jnnschctie hebben 1· t '1 · · d' · h bb · d' l b · · c ros za JUriS wt1e · e en voor overtre 1ng c er · epahngen 

dezer wet. 
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12.-W aar geene commissie van bestuur bestaat, zal eene Belasting van 
belastinO' OI) iedere aanspraak (claim) door den O'OUVerne- G 011 v e rnements-

. 5 . · 5 wege g e h e v e n 
ments-1nspecteur, 1n overleg met de delvers, worden geheven w!la.r geen com-

d . h 'd d k l' · · · missie vanhestuur naar evenre 1g e1 er aanspra ~en waarvoor 1cent1e 1s tnt- bestaat. 
gereikt, ten einde de kosten van bovengemelde gebouwen te 
bestrijden, welke belasting, na door den Staatspresident te 
z~jn goedgekeurd, door den gouvernements-inspecteur kan 
worden ingevorderd bij civiel proces-na van het hedrag dier 
helasting in de Gou1.:ernements- Courant kennis te hebben 
gegeven. 

13.-De gouvernements-inspecteur zal ten allen tijde ge- Overzicht en rap
rechtigd zijn en is verplicht tot onderzoek naar de wijze R~~e~:: -<i~~~:~: 
waarop het onderzoekings-sijsteem in toepassing wordt ge- teur .o v e.~ onder-
l h . d k' h . b" 'k l 2 d zoelnngsSIJSteem. )rae t op pnvate on erzoe 1ngs- tuzen, :u art1 e ezer wet 
bedoeld. Hij is verplicht in zijn n1aandelijksch rapport aan 
den Staatspresident den uitslag van zoodanig onderzoek te 
vermelden. 

HOOFDSTUK CXXI. 

OVER RET BESTUUR DER JAGERSFONTEINSCRE DELVERIJB.N .niN VAN 

RET DORP JAGERSFONTEIN. 

l._:_Het bestuur van de delverijen te Jagersfontein en A'fzonderlijke 
van het dor1.) J agersfontein zal door twee afzonderliike com- commissies v 0 0 r u hestuur van dorp 
missien worden gehouden. en van delver\ien 

te Jagersfontein. 
A.-BESTUUR DER DELVERIJEN. 

2.-De delverijen te J agersfontein zullen worden 
rloor eene commissie bestaancle nit zeven leden. 

3.-De leden van de commissie van bestuur der 
vPrijen worden gekozen door :-

bestuurd Commissie v an 
bestnur van <lel

l l vertjen. 
C e - Kiezing van leclen 

van comm.issie van 
bestuur. (A). Geregistreerde claimhouders; 

(B). De commissien van bestuur van maatschappijen tot 
het delven van diamanten, door een harer leden verte
genwoordigd, of· b~j gebreke van dien door haren 
bestuurder daartoe behoorlijk gemachtigd; 

(c). Bestunrders van maatschapplien tot het delven van 
diamanten, in andere landen of kolonien gevestigd en 
die door hunne directeuren of curatoren behoorl~jk 
zijn gemachtigd mn de. maatscha ppij te J ag~rsfontein 
te vertegenwoordigen 1n rechten en daarbu1ten. 

V oor ieder tiental claims, of gedeelte daarvan, wordt 
eeu stem uitge bracht. 

4·-Tot leden van de commissie van hestuur zijn ver- Wie verkiesbnnr zijn. 
kiesbaar :-

(A). Geregistreerde claimhouders; 
(n). Directeuren van n1aatschappljen tot het. delven van 

diamanten, met dien verstande dat van 1edere maat
schappij slechts een directeur lid kan zijn; 
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(c). Bestuurders van maatschapp1jen tot delven van dia
manten, in andere landen of kolonien gevestigd, en 
die door hunne curatoren of directenren behoorl1jk 
z1jn gemachtigd on1 de maatschapp~j te J agersfontein 
te vertegenwoordigen in rechten en daarbuiten. 

verkrezing. plich- 5.-De leden der commissie kiezen nit hun midden een . 
ten. d~enstt\id van voorzitter die belast is met het doen oproepen openen en 
voorz1tter. . ' . ' 

slmten der vergadenngen, en met het handhaven der orde 
in dezelve. H1j mag aan de beraadslagingen deel nemen, 
do :h is niet toegelaten tot stemmingen. Hij worclt gekozen 
voor den tijd van een jaar. 

Quorum. 6.-Drie leden van de commissie, met den voorzitter, 
vormen een q no rum. 

Stemming over 7 .-Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerder-
voorstellen. heid van stemmen. B1j staking van stemmen beslist de voor-

zitter. 
Regulaties, hoe 8.-De commissie van bestuur der delver1jen zal regulaties 

vervaardigd, enz. 
voor de goede orde, de plaatselijke aangelegenheden en het 
maatschappelijk be~tuur der delverijen moeten vervaardigen. 
Zoodanige regulatien zullen worden gepubliceerd op de meest 
publieke plaatsen in de delverijen van en in het dorp J agers
fontein en gedurende dertig dagen ter visie liggen ten kan
tore van den gouvernements-inspecteur aldaar; zullende tevens 
eene oproeping geschieden van claimhouders, vertegenwoor
digers van commissien van bestuur van maatschapp1jen tot 
het delven van diamanten, behoorlijk daartoe gemachtigd, 
bestnnrclers van maatschappijen tot het delven van diamanteu 
in andere landen of kolonien gevestigd en die door hunne 
curatoren of directeuren behoorlijk zijn gemachtigd om de 
maatschappli te Jagersfontein te vertegenwoorcligen in rechten 
en daarbuiten, om op eenen door den gonvernements-inspec
teur te bepalen dag, niet minder dan dertig dagen na den 
datum van publica tie, ten gouvernements- kantore te verga
(leren, om de gemaakte regulatien te bespreken en voorloopig 
vast te stellen. 

Dit artikel zal ook van toepassing zijn op de bepalingen 
van artikel 2 van hoofdstuk CXX (over het onderzoekings
systeem op diamantdelverijen) ; znllende de commissie van 
bestnur krachtens clit artikel, de noodige regulatien optrekken 
en verder handelen overeenkomstig dit artikel en artikels 9, 
10, 11 en 12 van deze wet. 

Pl!chtea van Gou- 9.-De o·ouvernements-inspecteur of diens plaatsvervanger 
verne1nents-in- l · · · 0 

.. b" d b" k '. · ' 
~ 1J e c ten r be~ref- za VOOrZltter ZJJn {) e ueen ~omst, Waann gezegde regu-
feurle re;platws. latien zullen worden voorgelegd, en zal eerst elke regulatie 

111 het b1jzonder en daarna al de regnlatien te zamen, in 
stmnming brengen. 

Proee,lnres betref- 10 D . . 1 t' l l b" k ll 
fen:le regnlaties. ·~ e I eg U a lell C OOY C e JJeen Oll1St aangenomen ZU en 

onverwuld aan den gouvernements-secretaris worden toegezon
dPni om door d. 1 Staatspresident in overleg met (1en nit-
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voerenden raad te worden verbeterd of goedgekeurd en, in 
· geval de gezegde regulatien worden goedgekeurd, zullen de
zelve op de gewone wijze worden gepubliceerd en kracht van 
wet hebben, doch in geval de Staatspresident in overleg met 
den uitvoerenden raad eenige verandering in de regulaties 
zal maken, zullen dezelve met de veranderingen. naar den 
voorzitter der bijeenkomst worden teruggezonden, die na een 
kennisgeving van zeven dagen vooraf eene andere bijeen
komst zal houden, om door de meerderheid der personen in 
artikel 8 genoemd te doen beslissen of de gemaakte veran
deringen zullen worden aangm;wmen of niet. 

11.-W anneer de veranderde regulatien door de personen Nieuwe regula ties 
· h · 'k 1 d · 11 . d bij afkeuring door 111 et vong art1 e genoem 111et zu en aangenomen wor en, u it v 0 ere n den 

zal de commissie voormeld nieuwe regulatien uitmaken en die, raad, van vorigen. 

op dezelfde wijze als in het eerste geval is voorzien, ter goed- · 
keuring submitteeren. 

12.-Nadat de regulatien in de voorgaande artikelen be- Verandering:, enz. 

doeld zullen zijn vastgesteld en kracht van wet zullen hebben van regulahes. 

bekomen, zal het geoorloofd zijn daaraan van tijd tot tijd te 
veranderen of af te doen, zoomede verdere regnlaties bij te 
voegen; doch daartoe zal op eene requisitie van vijftien per-
son en, als in artikel 8 genoemd, bij den gouvernements-in-
specteur aanzoek moeten gedaan worden, die dan na de gewone 
kennisgeving van dertig dagen hiervoren genoemd, in overleg 
met de commissie van bestuur, eene bijeenkomst van dA hier
vorengenoemde personen zal doen honden, in welke hijeml-
komst de verlangde veranderingen in de best'aande regnla,tinn 
of de verlangde nieuwe regulatien .op dezelfde wijze 7.;ullen 
moeten worden aangenomen, en die dan ook de verdere 
approbatie van het uitvoerencl gezag zullen bekomen op fle-
zelfde wijze als omtrent de 'OOrspronkelijke regnlatien is be-
paald, en alzoo n'lede kracht van wet bekomen. 

13.-In geva] geene commissie van bestuur als hiervoren Procedur.e 'Yan-

b ld ld k d f · l l · neer conuniSSie o 1 -epaa samengeste an wor en, o 1n geva 7,00( an1ge e01n- houdt te bestaan, 

missie zal ophouden te bestaan, of onbe,·oegd zal ·wordeu, onz. 

benoemt de Staatspresiclent iemand (de gouvernements-inspec-
teur en eenig delver uitgesloten) tegen een zeker salaris, door 
den Staatspresident te worden bepaald en te worden betaald 
uit de opbrengsten der J agersfonteinsche mijn, om het gezag 
te hebben en de plichten te vervullen aan de commissie van 
bestunr in deze wet opgeclragen. Regulatien worden alsclan 
vervaardigd op de wijze bij artikels 8, 9, 10, 11 en 12 be-
doeld, en onder die regulatien handelt zoodanig persoon. 

14 -De led en cler commissie van bestuur ontvanuen ueene A/treding. herl~ie-
. . .. b b z1ng en beloon1ng 

belooning voor hunne diensten als zooclan1g. ZlJ worden voor van leden. 

twee jaren gekozen, doch zijn herkiesbaar. Afwisselend treden 
om het jaar of vier of clrie cler leclen af en bij het lot zal 
geregelcl worden welke en hoeveel leden het eerst moeten 
aftreden. 
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Appel van beslui- 15.-Aile besluiten der commissie van bestuur worden op 
ten van commissie. verzoek van den gouvernements-inspecteur, of van een of 

meer der leden, of van eenige partij in die beslissing be
trokken, onderworpen aan beroep naar den Staatspresident, 
die in over leg met. den uitvoerenden raad finaal daarover 
beslist, zuilende de Staatspresident het recht hebben, alvorens 
in appel te besli~sen, zoodanig dispuut naar eene commissie 
van onderzoek te verwijzen, welke commissie verplicht zal 
zijn aan hem te ra pporteeren; zuilende ieder lid van zoodanige 
commissie van onderzoek het recht hebben, desverkiezende, 
indien hij verschilt van zijne medeleden, een afzonderlijk rapport 
te maken. 

Zoodanig appel moet worden aangeteekend binnen vier-en
twintig uren nadat zoodanig besluit is genomen. 

Uityoer~ng van 16.-In geval een besluit door de commissie van bestuur 
beslmt; mettegen- genomen wordt waarvan de uitvoering door den gouvernestaande appel. 

ments-inspecteur wordt beschouwd dringend te zijn, zal, indien 
beroep is aangeteekend, desniettegenstaande kunnen voort
gegaan worden met de uitvoering op kosten van ongelijk. 

Watverstaandoor 17 .-Onder de delverijen van J agersfontein wordt verstaan 
delverijen." dat gedeelte der plaats J agersfontein vailende binnen den 

omtrek der mijn (mining area) zooals alreeds vastgesteld of 
zooals hierna op behoorlijk gezag zal worden vastgesteld, 
zuilende daarin begrepen zijn aile gemeten aanspraaken (claims), 
sorteergronden, mijn-werktuigen (hauling gears), of eenige 
plek bestemd voor mijn-doeleinden, zich · daarop bevindende. 

Amb~enaren; be- 18.-Aile benoemingen van ambtenaren ofbeambten noodig 
~i~~:;n;a:.n sala- bevonden in de delverijen van J agersfontein geschieden door 

den Staatspresident; indien de Staatspresident zulks verlangt 
kan de commissie van bestuur een of meer personen voor 
zoodanige betrekkingen aanbevelen. De vaststeiling der sala
rissen dier ambtenaren is eveneens aan den Staatspresident 
opgedragen. 

Inkomsten en uit- 19.-De commissie van bestuur zal aile drie maanden een 
g:b~~~:r~at~\v~;: staat aanwijzende hare ontvangsten en uitgaven doen opmaken 
aen.-Begrooting. en publiceeren in de Gouvernernents-CouJ•ant en in de plaatse-

lijke nieuwsbladen. 
De begrooting van inkomsten en uitgaven zal ieder jaar 

in de maand December voor het volgende jaar worden vast
gesteld en gepubliceerd als hierboven gezegd. 

Prosecutien 20.-Aile prosecutien wegens overtredingen van eenige 
~egens overtre- der krachtens bovengaande bepalino-en gepasseerde en vast-
dingen van regu- . . b 
latien. gestelde regulat1en, zullen 1n het hof van den assistent-land-

drost te J agersfontein kunnen en moeten geschieden. Dit hof 
zal zoodanig persoon kunnen veroordeelen tot hetaling eener 
hoete, hij wanhetaling te vervangen door eene gevangenzet
ting geen drie maanden te hoven gaande. Alle boeten znilen 
in de kas van de com1nissie van hestuur van de delverij 
worden betaald, 
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21.-Aanspraken (claims), binnen de J ager_sfonteinsche Transport van 

diamant-mijn gelegen, mogen noch geheel noch gedeeltelijk ::::P:::e~~! J!\~~: 
aan anderen worden getran'Sl')orteerd en ten hunnen na1ne t~'!lgen betaald 

d . d l .t' d d l . . ZlJn, verboden. wor en gereg1streer , a vorens e aarop verschu dtgde be-
lastingen, wettiglijk geheven door, en verschuldigd aan de 
commissie van bestuur van die delverij of mijn, znllen z\jn 
voldaan.* 

22.-Bij het passeeren van eenig transport van aanspraken Ten bewijze moet 

(daims) moet overgelead worden kwitantie van den bevoegden kwitantie w or· 
5 . . den overgelegd. 

persoon, aantoonende dat de aanspraak (cla1m) belast1ng tot 
het einde van de loopende maand voldaan is; bij gebreke 
\Vaarvan de gouvernements-inspecteur of zoodanig a1nbtenaar 
als hierna mocht worden belast met het registreeren van aan-· 
spraken (claims) zoodanig transport niet zal mogen registreeren. 

23.-Belastingen op aanspraken (claims) in voonnelde mijn Invorderiug' van 

h ld. d d · · b d' ·· .. en verhaal ten verse n 1g aan e commlSSle van estuur 1er llll)ll z:un a.anzien van belas· 

bij gewone dagvaarding invorderbaar in het hof van den tmgen. 

assistent landdrost te J agersfontein, in naam van de commissie 
van bestnur voormeld, en zullen verhaalbaar zijn op zulke 
aanspraak (claim) of aanspraken waarop de gevorderde belas-
ting verschuldigd is. 

24.-Zoo de eigenaar of geregistreerde houder van zoo- Hodet gedag"~aatrd 
. k f k l . b . h a· . wor . voor ue a-danlge aanspraa ~ o aanspra e:p. ( c a1ms) luten et 1str1et ling van helasting. 

Fauresmith woont, of uitlandig zijnde geen domicilium. of 
vertegenwoordiger in dezen Staat gekozen heeft, zal hij ge-
dagvaard worden overeenkomstig de voorschriften gemaakt 
bij hoofdstuk IV (de wet over de lagere gerechtshoven) en, 
indien de gedaagde niet compareert, zal vonnis tegen he1n 
verleend kunnen worden met executabel-verklaring van zulke 
aanspraak (claim) of aanspraken. 

25 -Het overschot van de opbrengst van executoriale Watgedaanwordt 
· · met overschot van 

verkoop zal, na aftrek van aile kosten, aan den geexecn- geldenyerhaaldbij 

d f d · t d b' ' ' d execnhen. teer e o -zoo eze n1e . aarvoor 1nnen eene maan op-
kOint-aan den gouvernements-inspecteur van J agersfontein 
worden uitbetaald, die zulk bedrag aan den tb.esaurier-ge-
neraal van den Oranjevrijstaat zal overbetalen, om, wanneer 
de geexecuteerde daarom aanzoek doet, aan dezen uitbetaald 
te worden. Zoo de geexecuteerde in gebreke bl\jft aanzoek te 
doen binnen vijf jaren, dan zullen die gelden aan den Staat 
vervallen. 

26 -Bii executie zullen de vormen en voorschriften bii Vorm 1:!11 wijze van 
• <J ' <J execnhe; wat ver-

de wet om trent executie van vastgoed voorgeschreven, moeten haahl wordt. 

worden gevolgd, zullende de tusschen het vonnis en den dag 
van verkooping verschuldigd wordend.e aanspraak-belasting 
verhaalbaar zijn tegen de opbrengst van verkooping. 

* Zie ook Artikel 32 van Hoofdstuk CXVI (De wet over delverijen van Edel-
gesteenten.) w-
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B.-BESTUUR VAN HET DORP JAGERSFONTEIN. 

Laden va.n dorps- 27.-Het bestuur van het dorp bij volksraadsbesluit van 
bestuur. 17 Maart 1882 erkend op de plaats Jagersfontein, No. 14, 

district Fauresmith, wordt opgedragen aan eene commissie 
van zeven leden, die uit hun midden een voorzitter kiezen. 

Samenstellingvan 28.-Deze commissie wordt genoemd "het dorpsbestuur 
dorpsbestuur. · d k · d 'd 

Wie stemgerech• 
tigd. 

van Jagersfontmn," en wor t ge ozen u1t e res1 ent "stand-
houders" die bona fide bezitters zijn van standplaatsen ter 
waarde van minstens twintig pond sterling, en wonen op het 
dorp of op ~een grooteren afstand daarvan dan drie uren 
te paard. 

29.-Ieder manspersoon die bewoner is van een1g huis, 
winkel, of kantoor, hetzij als eigenaar of huurder, van eene 
jaarlijksche huurwaarde van vijf pond sterling, en die zelf 
in het dorp J agersfontein of in het district Fauresmith woont, 
zal beschouwd worden een resident standhouder te zijn en ge
rechtigd zijn tot kiezing der led en van het dorps bestuur. 

Meerdere sta.nd- 30.-In geval eenig huis of gebouw door meer dan een 
houders i n e e n 
huis. persoon wordt bewoqnd, zal elk hunner worden beschouwd 

als resident standhouder, mits dat _ de jaarlijksche huur voor 
zoodanig huis bepaald op niet minder dan vijf pond sterling 
per hoofd te staan komt. · 

Veryaa~diginy.!3n 31.-Jaarlijks, voor het einde der maand November, moet 
~~~dha;~'d!~~ lJst een lijst van alle resident standhouders binnen het dorp J agers

fontein opgemaakt worden, en voor den tijd van veertien 
dagen aangeplakt aan een bord aan het gouvernements-kan
·lioor, ten einde het publiek de gelegenheid te geven om of 
te objecteeren tegen eenigen naam daarop voorkomende of 
om eenige ontbrekende aan te vullen. Het dorpsbestuur 
beslist omtrent gemaakte objecties tegen of applicaties tot 
aanvulling van gemelde lijst, en stelt dezelve vast zooals ge
wijzigd of aangevuld; en na vaststelling der lijsten, totdat eene 
nieuwe jaarlijksche lijst zal worP.en opgemaakt, zal niemand 
worden toegelaten tot stemrecht die niet geregistreerd is. 

Aftredingenher- 32.-De leden van het dorpsbestuur worden voor twee 
kiesbaar·heid van • k d h ·· h k' b O h · d leden. Jaren ge ozen, oc ZlJn er 1es aar. m et Jaar tre _en 

Plichten va.n voor
zitter. 

Quorurn. 

afwisselend of vier of drie hunner af en zal bij het lot ge
regeld worden welke en hoeveel leden het eerst moeten 
aftreden. 

33.-De voorzitter heeft dezelfde plichten te vervullen 
als in artikel 5 van deze wet zijn opgedragen aan den voor
zitter bij het bestuur der delverijen. 

04.-Drie leden van het dorpsbestuur, met den voorzitter, 
vormen een quorum. 

Ste~ming .Jver 35.-Alle besluiten worden genomen; bij volstrekte meer-
Beslulten. derheid ·van stemmen. Bij ·staking ·vaii. stemmen beslist de 

voorzitter. 
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36.-Artikels 35 tot en met 40, artikel 41 met uitsluiting Ze~ere wetsbe-, 
d d "' 1 d · · " 'kl 42 pahngenvan er woor en rwo en, ra1neer1ngen, art1 e s tot en met kracht verklaard~ 
45, artikel 46 tot en met het woord "koopen," en artikels 55, 
63, 64, en 65 van hoofdstuk LXXXIV (over het bestuur van 
steden en dorpen) ; alsmede hoofdstuk OXIV (over het ijken 
van maten en gewichten), zullen ook voor de bepalingen van 
de·ze wet kra·cht blijven behouden, mits dat, waar in die 
artikelen "commissarissen" en "commissaris," of "commissa-
rissen van de municipaliteit'' voorkomen, daarvoor zal worden 
gelezen "dorpsbestuur" en "lid van het dorpsbestuur." 

37.-De rekeningen van ontvangsten en uitgaven van . Ontvangsten en . uttgaven.- Belas-
het dorpsbestuur worden met den een-en-dert1gsten December ting. 
van ieder jaar afgesloten, en zullen gedurende de eerste helft 
van de maand Januari, tezamen met de begrooting voor het 
volgende jaar, zoowel in de Gouvernements- Courant als in 
een of meer der locale dagbladen moeten gepubliceerd worden, 
en daarna zal het dorpsbestuur in eene bijzondere bij6onkomst 
de belasting van hE3t volgende jaar op de standplaatsen binnen 
de dorpsgronden van J agersfontein bepalen. 

Echter zal het hun niet vrijstaan om eene noogere be
lasting dan een penny in het pond op de waarde der stand
plaatsen te heffen, tenzij dat zij daartoe door eene bijzondere 
bijeenkomst van de binnen de dorpsgronden van J agers
fontein wonende resident . standhouders gemachtigd worden, 
en zal van zulke bijeenkomst in de Gouvernements - Courant, 
:alsook in de locale dagbladen, veertien dagen van te voren 
kennis moeten gegeven worden. 

De belasting door het dorpsbestuur ot door de stand
houders zelven opgelegd worden door den secretaris van het 
dorpsbestuur of diens plaatsvervanger ingevorderd, dertig 
dagen nadat zulks ·door kennisgeving in de Gouvernements
Courant en in een of meer der plaatselijke nieuwsbladen is 
bekend gemaakt. 

38.-Het dorpsbestuur moet regulatien voor IltJlj aorp Regulatien voor . a· ··a t ··a d dorpsbestuur . . J agersfonte1n ontwerpen, en 1e van t1J ot t1J veran eren, 
en zal verplicht zijn dezelve of de veranderingen daarvan 
in de Gouvernements- Courant te do en publiceeren. Zoodanige 
-regulatien zullen worden gepubliceerd op de meest publieke 
plaatsen in de delverij van en in het dorp J agersfontein, en 
.gedurende dertig dagen ter visie liggen ten kantore van 
.den gouvernements-inspecteur aldaar; zullende tevens eene 
·Oproeping geschieden van de standhouders om op eenen door 
den gouvernements-inspecteur te bepalen dag, niet minder 
·dan dertig dagen ria den datum van publicatie, ten gouver
nements-kantore te vergaderen om de gemaakte regulaties 
·te bespreken en voorloopig vast te stellen. . 

39.-De bepalingen van artikels 9, 10, 11 en 12 van ditzekereb,;,ahngen 
}wofdstuk zijn ook op "deze regula ties toepasselijk. toepasseliJk. 
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Toezich~ over ge- 40.-Het dorpsbestuur heeft het recht een 'ambtenaar te 
:~~~.he 1 d s t 0 e- bei·wemen · voor de inspectie van de publieke gezondheids

toestand te J agersfontein ; die inspecteur he eft de 1nacht de 
verschillende standplaatsen, ten eenigen redelijken tijde en 
1net voorkennis van den eigenaar, te bezoeken, en indien hij 
bevindt dat er eenige bezigheid gedreven wordt of eenige 
stoffen gevonden worden die naar z~jn oordeel schadelijk of 
nadeelig voor de alge1neene gezondheid zijn, is hij verplicht 
de eigenaars of bewoners van die standplaatsen te waar
schuwen en aan te 111a11en zoodanige bezigheid te staken of 
schadelijke stoffen op te ruin1en en weg te nen1en, en de 
daardoor veroorzaakte ergernis te doen ophouden ; bij weige
ring of nalatigheid 0111 hieraan te voldoen zal de inspectenr 
den bewoner of standhonder aanklagen bij ·het hof van den 
assistent -landdrost, wien hierbij de macht wordt verleend 
den aangeklaagde te veroordeeleil tot betaling eener geld
boete van niet meer dan tien pond sterling voor elke over
treding, of bij wanbetaling tot eene gevan.genisstraf, n1et of 
zonder harden arbeid, geen drie maanden te boven gaande, en 
hem_ tevens te ge lasten den voor de gezondheid nadee ligen 
toestand te doen ophouden, of bij nalatigheid zulks aan het 
dorpsbestnur op te dragen ten koste ·van den nalatige. 

Leclen genieten 41.-De leden van het dorpsbestnnr genieten geene be-
geene helooning. looning voor hunne diensten als zoodanig. 

Appel van lJeslni- 42.-Alle besluitm1 van het dorpsbestnnr worden, op 
ten van dorpsbe- verzoek van den gonvernen1ents- insr)ectenr of van een o± 
stu1.u. . .. . . J • 

meer der leden, of van een1ge partu 1n d1e beshss1ng betrokken, 
onderworpen aan beroep naar den Staatspresident, dit>, in 
overleg met den uitvoerenden raad, finaal daarover beRlist; 
zoodanig appel 1noet worden aangeteekend binnen vier-en
twintig nren nadat zoodanige beslnit is genonwn. 

Dorp t~_staan on- 43.-Indien geen dorpsbestuur kan worden samengesteld, 
? e Y m\Jnh~stuur, sorteert het dorp onder het miinbestuur of den persoon die· In(l!en noo(hg. u ' 

functien waarnemende. De regnlaties voor het dorp worden 
echter vastgesteld, en strekken als leiddraad zoowel voor het 
mijncon1ite in z~jn bestnnr over het dorp als voor den per
soon de fnnctien van het 1nijnbestunr waarnemend. 

C.-ALGEMEENE BEPALINGEN. 

Verkiezing van 44.-De verkiezingen van leden van de C011ll111SSle van 
leclen, w\jze van. bestunr en van het dorpsbestnur geschieden op dezelfde wijze-

als voor veldcornetten bepaald. 
Aanstelling van 45.-Beide besturen kiezen een secretaris buiten hun 

secretaris. 
1nidden, onder de voorzieningen van artikel 18, wat betreft 
s~~aris, die op last \"an den voorzitter alle vergaderingen 
bueenroept. 

Oproeping en hou- 4G.-De beide' bestnren ver()'aderen op zoodani()'e tijden 
den van vergade- l t l .. · l''kob'' . b 
ringen.-Notulen. en p aa sen a s ZlJ respect1eve ~J- ~J regnlat1en znllen bepalen, 

znllende m'instens eenmaal in de maand eene vE>-rgadering 
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moeten worden gehouden; valt de vastgestelde dag op eene 
.algemeene of op_ eene erkende christelijke feestdag, ·dan wordt 
zoodanige vergadering den volgenden dag gehouden. Speciale 
. vergaderingen worden door den secretaris opgeroepen, op 
last van den voorzitter of drie leden van het bestuur. 

In iedere gewone vergadering w~rden de notulen der 
. vorige vergadering of vergaderingen gelezen, goedgekeurd en 
door den voorzitter en den secretaris onderteekend. 

47.-~ndien het voile getalleden voor het mijn of dorps- Vermin<leri:f!.gv:an 
bestuur n1et kan worden O'evonden zal het den Staatspresi- getal.leden Iwllen 

b ' · noo<hg. 
dent, in overleg met den uitvoerenden raad, vrijstaan bij 
proclamatie dat getal te verminderen tot niet minder dan 
vier voor het mijn, en drie voor het dorpsbestuur. 

48.-Indien ter eeniger tijd eenige kwestie mocht voor- Gecoll!-bineerde 
komen de belangen van de delveriien en van het dorp J agers- vergade:mg. v a~~ ._, c o m m 1 s s 1 e s bu 
fontein beiden rakende kan de gouvern:ements -inspecteur ofkwesties over be-. ' . langen v an dorp 
d1ens plaatsvervanger, op last van den Staatspres1dent, eene e ~ a e 1 v e r ij en 
gecombineerde vergadering dier t:wee besturen oproepen, die belden. 
slechts recht zal hebben op znlke kwesties aan den Staats-

. president te rapporteeren, zullende het dan aan den Staats
president staan om over de kwestie te beslissen. De voorzitter 

. dier gecombineerde commissie wordt door den Staatspresident 
nit de leden aangesteld ; hij neemt niet deel aan stemmingen, 
doch beslist bij staking van stmnmen. 

In zoodanige vergaderingen 1naken drie leden van ieder Quorum . 
. bestuur, met den voorzitter, een quorum nit. 

49.~Indien door een der beide commissies een besluit Gecombineerd.e 
is genom em waardoor de andere commissie meent dat belan- ~e:i~f~1~~i!~f;;;i~~ 
()'en haar toevertronwd worden aan()'etast legt de laatstge- bij protest van een 
b . . . b ' . . d tegen besluit van 
melde comm1ssw een protest tegen de tutvoenng van at andere. 
besluit bij den gouvernements- inspectenr of diens plaatsver-
vanger, die van dat protest kennis geeft aan den Staatspresi-
dent, en aan de betreffende commissie; de uitvoering van dat 
beslnit wordt dan voorloopig geschorst, en de gecombineerde 

. com.missie beslist over de eindelijke aanname of verwerping. 
Artikel lo van deze wet is ook toepasselijk op deze ge

com bineerde vergaderingen. 
oO.-Op een daartoe schriftelijk door minstens vijftien Bijeenkomst.m 0 p 

. st'Jmgerechtigde personen gedaan verzoek, gericht aan de ;:~~~hfi;cl~n~tem
commissie van bestnur, het dorpsbestnur of de personen hnnne 

· fnnctien waarnemende, znllen die commissien of personen ver
plicht zijn een publieke bijeenkomst op te roepen, en daar
van minstens veertien dagen vooraf kennis te geven in de 
Gow;e1·nements- Courant en de plaatselijke nieuwsbladen, en 
zooclanige bijeenkomsten op de daarvoor bepaalde dagen te 
houclen. 

ol.-De uitgave en verbeurdverklaring vftn claims in de Uitgave en v;er-
.. · · 1 · c1 d 1 t · beurdverklarmg m11n lS tuts tuten toevertrouw aan CLen gouvernemen s-1n- van claims. 

sp~cteur zonder. dat het 1nijn- of dorpsbestunr daarin gekend 
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wordt. Indien voor meerdere claims aanzoek wordt gedaan, 
zal, indien applicant zulks verlangt en claims beschikbaar 
zijn, bij voorkeur een blok claims worden toegekend. De toe
kenning van den inspecteur is aan revisie naar den Staats
president met advies van den uitvoerenden raad onderwor
pen, indien applicanten van de toekenning door den in
specteur zich voor dat doel aan den gouvernements-secretaris 
wenden. , ·· 

HOOFDSTUK CXXII. 

OVER DE BETREKKINGEN VAN ZEKERE GOUVER
"NEMENTS-AMBTENAREN TE JAGERSFONTEIN. 

Assistent-Land- 1.-De betrekkingen van gouvernements-' inspectenr op 
drost Gouverne- de delverijen te J agersfontein, en van assistent -landdrost 
ments -Inspecteur h a·. . F . h J .{! • 11 d 
te zijn. voor et 1stnct auresm1t te agers1.ontmn, zu en oor een 

ambtenaar worden waargenomen, die bekleed zal zijn met de 
macht en het gezag aan den assistent- landdrost toegekend 
bij hoofdstuk IV (de wet betreffende de lagere gerec~ts
hoven). 

Klerk van dien 2.-De betrekkingen van klerk van den assistent land-
beambte. drost te J agersfontein en van klerk bij den gouvernements

inspecteur aldaar zullen mede door een ambtenaar worden 
waargenomen, die zijne functien zal uitoefenen zoodanig als 
omschreven bij hoofdstuk IV (de wet betreffende de lagere 
gerechtshoven). 

HOOFDSTUK CXXIII. 

DE OMHEININGSWET. 

• AFDEELING I.-OVER DE OMHEININGEN. 

Eigenaren wen- 1.-Indien een grondeigenaar wenscht zijne plaats, of 
schende!mngrond een deel daarvan grenzende aan grond van anderen te om-
te omhe1nen moe- . . . " ' 
ten kennis geven hmnen, geeft hlJ van zijn voornemen zulks te doen schrifte-
aan buren. l''k · 1J kenn1s aan de eigenaren van elke aan den te omheinen 

grond grenzende plaats, en voegt bij dergelijke kennisgeving 
eene duidelijke omschrijving der door hem gewenschte om
heining, wat betreft "te gebruiken draad," "te gebruiken 
palen," "afstand der palen van elkander," "aantal draden," 
en wat verder mag noodig zijn. Hij voegt bij de gemelde 
kennisgeving tevens eene opgaaf der lengte van de lijn of 
lijnen die hij vermeent dat om de helft zal moeten betaald 
worden door hem en de betrokkene part~j, met berekening 
der onkosten voor werkloon, draad, en palen als anderszins, 
waarschijnlijk' voor de omheining vereischt. 

De kennisgevingen en omschrijving moeten behoorlijk 
geteekend worden. 
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2.-Indien, binnen drie maanden nadat de in het vorig Ge~chille.n a an 
'k 1 ld h 'f l""k k · · d b'' arb1ters onder• artl e verme e se n te lJ e enn1sgev1ngen en aar lJ ge- worpen te worden 

voegde omsehrijving a an de betrokken partij zal over handigd 
zijn, zulke grondeigenaar niet geslaagd is n1et de eigenaars 
der aan zijnen grond gelegene plaatsen tot minnelijke over-
eenkomst betreffende de gewensehte omheining of andere zaken 
daarmede in verband staande te geraken (welke minnelijke 
sehikking, indien daarbij betaling in termijnen als in deze 
wet aangegeven is bepaald, behoorlijk in gesehrifte zal moeten 
zijn vervat,) dan heeft ieder der bij de omheining betrokkene 
partijen het reeht het gesehil te onderwerpen aan de finale 
beslissing van de hie rna genoemde arbiters. 

3.-In elke wijk zal eene eommissie van drie led en wor- Aanstelling en 

d k d ·· l b"' d b · ld f h" ambtseed van en ge ozen, op e wuze a s lJ e wet epaa 0 lerna te commissie tot be-

worden bepaald voor de kiezing van veldeornetten; alle twee sv~liing van ge· 

jaren zullen nieuwe leden gekozen worden, zijnde eehter de sc 
11 

en. . 

aftredende leden herkiesbaar. 
De eommissie zal genaamd worden " eommissie ter beslis

sing van gesehillen voorkomende onder de bepalingen van 
de omheiningswet.'' 

Bij de aanvaarding hunner bediening leggen zij in han
den van den landdrost van het distriet waarin de wijk ge
legen is, de volgende ambtseed of belofte af :-

" Ik, , zweer" (of "verklaar pleehtig") "dat ik de 
pliehten aan mijne betrekking als lid der eommissie ter be
slissing van gesehillen voorkomende onder de bepalingen van 
de omheiningswet verbonden, getrouw, onpartijdig, eerlijk en 
zonder aanzien des persoons zal betraehten; zoo waarlijk helpe 
mij God" (of "dat verklaar ik plechtig.") 

Aftredende leden blijven in funetie tot hunne opvolgers 
zijn gekozen en als zoodanig hunne funetien hebben aan-
vaard. . 

4.-Eenig lid der in artikel 3 aangegevene eommissie, zal Wraki.ng v~n 
l b • • • h'l k d k ' a· leden der COIDIDlS• 

&. s ar Iter 1n een1g gese 1 unnen wor en gewraa t, 111 1en sie <tls arbiters. 

aan een der bij het gesehil belanghebbende partijen door 
bloed of anderszins verwant, of om eenige andere door de 
wet goedgekeurde reden. Zulke wraking zal eehter moeten 
gesehieden minstens veertien dagen tevoren bij sehriftelijke 
kennisgeving aan den landdrost van het distriet waarin de 
wijk gelegen is. 

In geval van zulke wraking benoemt de gemelde land
drost, indien mogelijk in overleg met de betrokkene partijen, 
een ander persoon als lid der eommissie om bij de beslissing 
van zulk geschil, in plaats van het gewraakte lid, zitting te 
nemen en doet hem den in artikel3 voorgesehreven ambtseed 
(met de noodige veranderingen) afleggen. 

5.-De eomn1issie kiest uit haar midden een voorzitter. ~iezing van voor• 

6 D . d . . l d d · · z1tt.er. . .- e voorz1tter er eomm1ss1e za ge uren e zunen Voorzitter be• 
diensttiid dezelfde bevoegdheid hebben als vredereehters om voegd verklarin• 

v ' gen af te nemen. 
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beeedigde en andere verklaringen benoodigd in de volvoering 
cler plichten der commissie voor zich te doen afleggen. 

P_laatsve.rva.n- 7.-Indien een der leden op den dag bepaald voor de 
grng van afwezrge . . · · h f · .. b d 
leden. .zatt1ng der comm1ss1e moe t a wez1g zun, enoemen e aan-

wezige leden een derde lid, welk lid behoorlijk zal worden 
beeedigd door den voorzitter of door zijne medeleden, die in 
dit geval dezelfde bevoegdheid als vrederechter zullen hebben 
als in het vorig artikel aan den voorzitter is gegeven. 

Belooning van . 8.-Elk lid der commissie zal !rerechtigd ziin tot eene 
leden. '-.J <.1 

belooning van een pond en tien shillings sterling voor elken 
dag dat de commissie zitting houdt tot onderzoek van eenig 
haar onderworpen geschil. 

.Bepalingva~zi~- 9.-Eenig ·partij wenschende dat de gemelde commiSSle 
tlng der commiSSie . . . 

over een1g gesch1l onder de bepahngen dezer wet ontstaan 
zal zitting nemen, doet daartoe aanvrage bij den voorzitter 
der commissie, die daarop de plaats en dag der zitting be
paalt, en daarvan aan de overige leden der commissie en de 
betrokkene partijen schriftelijk kennis geeft, met vermelding 
der plaats, en van den dag en het uur der te houden zitting, 
en tevens partijen oproepende tot voorbrenging hunner getuigen 
bij de zitting der commissie indien zij eenige getnigen wenschen 
voor te brengen. 

Hal~d~ling. de.r 10.-Indien een der partijen behoorlijk opgeroepen niet 
commiSSie biJ af- h h" d d . . . k . .. , 
wezigheid van een moe t verse lJnen, oet e COmm1SS1e U1tspraa 111. ZlJne af-
::1\ij~ghebbende wezigheid. Indien echter mocht blijken dat de opgeroepene 

bij het dienen der kennisgeving in artikel 9 vermeld niet te 
h uis was, of er andere der commissie als gegrond voor komende 
omstandigheden bestaan waardoor zulke partij niet is ver
schenen, is de commissie bevoegd hare zitting tot later t~jd 
te verdagen, van welke verdaging de voorzitter alsdan aan 
de afwezig geweest zijnde partij kennis geeft in geschrift. 

Aanvrager £10 te 11.-V oor de in artikel 8 aan de leden der commissie 
deponeeren.-Kos- . .. 
tender commissie verschuld1gde gelden, wordt door den aanvrager b1) de aan-
hoe te verhalen. · 1 l' k · · d 'db" d vrage t1en pone ster 1ng tegen yw1tant1e ge eponeer .l.J en 

voorzitter der commissie. N a de zitting der commissie wordt 
eenig overschot terugbetaald. Mocht de tegenpartlj door de 
conunissie veroordeeld wordel}. in het geheel of een deel dier 
kosten van de zitting der commissie, dan zal zulk bedrag op 
aanzoek van de in het gelijk gestelde partij verhaalbaar zijn 
voor den landdrost van het district waarin de wijk gelegen 
is, zonder voorafgegane procedure bij eenvondigen lastbrief, 
geg:ro~d. op eene beeedigde verklaring van den voorzitter der 
COmm1SSle. 

Leden niet bloed- 12 D 1 c1 c1 · · ll lk · d · t · d · 
0 f aanverwanten .- e e en er COmm1SS1e Zll en e ~an er n1e 1n . en 
te zijn. bloede of door huwelijk mogen bestaan. 
hoc e <lures bij 13.-De commissie op den dag van verhoor ondervraagt 
verhoor van ge- .. h . .. 
s~illen. P.ar.tuen en nnne gettugen o~der eede blJ monde van den voor-

zitter en doet verder volled1g onderzoek. Elk lid der com-
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missie heeft het recht vragen te doen aan eenig getuige door 
mid del van den voorzitter. 

De voorzitter houdt behoorlijke notulen der verrichtingen, 
welke notulen door hem en de overige leden moeten geteekend 
worden. De commissie doet uitspraak in geschrifte binnen 
eenen redelijken tijd, eene maand na de zitting niet te hoven 
gaande. De uitspraak geschiedt bij meerderheid van stemmen, 
elk lid teekent de uitspraak, hebbende een lid dat in de min
derheid stemde het recht dat feit en zijne redenen in de 
uitspraak te vermelden. De notulen en de uitspraak worden 
onmiddelijk bij den landdrost van het district, waarin de wijk 
gelegen is, gedeponeerd. De landdrost geeft daarop terstond 
den betrokkenen partijen kennis, en een door hem gecertifi-
ceerd afschrift van. de uitspraak der commissie. · 

14.-Tenzij over eenige der navolgende punten alreeds Inhoud der uit
vooraf onder ling zal zijn overeengekomen en bewijs daarvan ~{s~i~~! ~~t~1i~~ 
in geschrift bij de stukken der commissie worde gevoegd van aandeelen in 

I -d · k ·d 'd l"'k 'de kosten. za _ e lntspraa u1 e lJ aangeven :-
(A). De wijze van omheining; 
(B). De lengte der lijn en, met inachtneming dat elk der 

beide partijen de helft van de kosten der omheining 
moet betalen, ook de ver houding van iedere helft die 
door gezamenlijke eigenaren of rechthe b ben den moet 
worden bijgedragen ; 

(c). De wijze van betaling; 
(n). Door welke partij de kosten der zitting van de com

missie zullen moeten worden voldaan, hebbende de 
commissie het recht, indien zij daartoe redenen zien, 
die kosten onder beide partijen te verdeelen. 

Geen kosten voor getuigen of pleitbezorgers znllen kunnen 
gevorderd worden door partijen. 

Geen betrokken partij (uitgezonderd de eigenaar die kennis 
van zijn voornemen tot omheining als in artikel 1 bepaald 
heeft gegeven) kan verplicht worden zijn aandeel te betalen 
anders dan in jaarlijksche termijnen, loopende over vijftien 
jaren, volgens schedule A annex, en beginnende te loopen van 
af den datum dat de omheining behoorlijk voltooid is, mits 
echter de partij die op betaling in termijnen wil aanspraak 
maken hiervan schriftelijk kennis geve aan den eigenaar die 
omheining heeft aangevraagd, binnen twee maanden nadat 
zij hebben overeengekomen-of in geval van geschil-voor 
dat de arbiters uitspraak geven. 
· 15.-Indien als in artikel 1 dezer wet bepaald, eenig .Min<lerjarige 

. '.. f . d l d h n1et noodzakellJk grondmgenaar zune plaats o een1g ee aarvan wensc t ~e ':.eran twoorde-
omheinen en een of meer der aangrenzende plaatsen of een1g hJk v 0 0 r .ko.sten · .. van omhe1n1ng; 
grond aan het te omheinen deel der plaats gelegen blJ behoor-vruchtgebr~~ker 
l .. k f · t k ht .fr t wel gedeeltehJk. lJ ?e acte van transport o testamenta1re ac e, rae en euec 
verkregen hebbende, blijkt het eigendom te z~in van een vol-
gens de algemeene wet als minderjarig beschouwd persoon, 
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dan zal in geen geval van dien minderjarige of zijnen voogd. 
of curator kunnen geeischt worden dat eenig deel der kosten. 
van zulke omheining door dien minderjarige zal gedragen 
worden, en moet de omheining, voor zooverre betreft den 
afstand gelegen aan het eigendom van zulken minderjarige, 
worden gedragen door den grondeigenaar die de omheininK 
wenscht. 

Indien echter de grond, het eigendOin van zulken min
derjarige, is bezwaard met vruchtgebruik, dan zal de vrucht-
ge bruiker van zulken grond vall en onder de term en dezer wet 
wat aangaat betaling van een deel der kosten van omheining. 

Indien omtrent het bedrag van zulk door den vrucht
gebruiker te betalen deel niet in der minne kan worden 
overeengekomen, zal het geschil worden onderworpen aan de· 
uitspraak van de bij deze wet aangestelde commissie, die bij 
hare uitspraak den leeftijd van den vruchtgebruiker zal kunnen 
en moeten in aanmerking nemen, en het door hem te betalen 
aandeel in de kosten der omheining op minder dan de helft 
dier kosten zal kunnen en mogen bepalen. 

Minderjarige 16.-Niettegenstaande het in het vorig artikel bepaalde 
s 1 e c h t s !.erant- zal het eenigen grondeigenaar vriistaan op ziine kosten bii. 
w o o r d e liJ k na u . u . u 
order van H o o g het Hoog Gerechtshof van dezen Staat apphcat1e te maken, 
Gerechtshof. d · · d · · b 1 d b l' at een1g m1n erJange moge east wor en met terug eta 1nK 

van eenig gedeelte (de helft niet te boven gaande) van de kosten 
der gewenschte omheining. Het Hoog Gerechtshof zal, wat 
betreft dergelijke applicatie, aandeel en wijze van terugbetaling 
als anderszins, zulke order en uitspraak geven als het moge 
billijk en rechtvaardig vihden, met inachtneming der omstan
digheden en belangen van zulken minderjarige. 

Preferentie a I s 17.-Indien eenig persoon bij uitspraak der in deze wet 
legaal v erbandb d · · 1 .. 1 f b" · l''k van geregistreerde enoem e commlSSle za ZlJn ge ast tot, o lJ m1nne ~) e 
schuld wegens on- schikking zal aangenomen hebben om het door hem aan den kosten v a n om- ' 
heining. grondeigenaar die de omheining wenschte te betalen deel dier 

kosten van omheining in termlinen als in deze wet aangegeven 
te voldoen, dan zal zulke uitspraak van arbiters of zulke 
minnelijke schikking behoorlijk ten kantore van den regis
trateur van acten worden geregistreerd, en aldaar ten laste 
van den betrokken grond worden aangeteekend als cene 
schuld rtistende op den grond en hebbende legaal verband 
preferent boven alle andere verbanden van welken aard ook 
op dien grond dan rustende of daarna op denzelve te worden 
geplaatst. · 

Overga~g van 18.-Bij eenige overmaking van dien grond of een deel 
~~ldu~~P~i~~~g~ daarvan als bedoeld in het vorig artikel zal de verplichting· 
eigenaars. tot betaling dier schuld door eenigen nieuwen eigenaar, als. 

ware het een servituut op den grond, in zijn geheel of in de 
ver houding waartoe het overgedragen deel tot het ander 
~taat, stilzwijgend worden overgenomen en die verplichting· 
1n de nieuwe acte van eig~ndom worden vermeld. Indien de·, 
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uitspraak der eommissie of overeenkomst hierin te voren ver
me1d, niet zal geregistreerd zijn, verva1t alle aanspraak ot 
preferentie. 

19.-In geval van inso1ventie van den eigenaar van zu1ken Verkoopvanaldus 
t l . ht' b t l' b 1 t d 1 d verbonden grond me verp lC 1ng van e a 1ng e as en gron , za e curator en preferentie bij 

in zulken boedel den grond moeten verkoopen en doen over- insolventie. 
gaan onderworpen aan de betaling van zulke schuld, voor 
zooverre als dan nog niet vervallen, terwijl eenige som op het 
tijdstip der inso1ventie vervallen en onbetaald zal beschouwd 
worden als eene vordering die voor alle schu1den uit de 
opbrengst der omheinde gronden (de kosten. der boedelbered-
dering aileen uitgezonderd) preferentie heeft. 

Mocht, na berekening der kosten van bereddering des 
boedels, het twijfelachtig zijn of de op brengst der omheinde 
gronden het op het tijdstip der sekwestratie vervallene zouden 
kunnen voldoen, dan za1 de curator den grond doen verkoopen 
onder de voorwaarde dat de kooper het vervallene deel van 
het op den grond voor omheining verschuldigde bedrag even
eens zal moeten betalen. 

20.-Indien eenig eigEmdmn met eenig conventioneel Omheiner kennis 
· 1 b d · b d d 1 d · d te geven aan hou· spemaa ver an lS ezwaar , an za e e1genaar van enaer van verband 

grond die als in artike1 1 vermeld omheining ziiner p1aats op aangrenzenden 
l ' . '-' grond; toestem• 

of een deel daarvan wenscht en betahng van de he1ft daar- min~ van dezen 
d lk d b d d d vere1scht voor be· van oor zu en aangrenzen en ezwaar en gron · vor ert, talingin termijnen 

aan den verbandhouder insgelijks de kennisgevingen en om~ 
schrijving doen toekomen in artike1 1 bepaald. De toestem-
ming van zu1ken verbandhouder za1 vereischt worden, indien 
betaling bij termijnen als in deze wet aangegeven en in sche-
dule A verme1d mocht worden overeengekomen; en zonder 
overlegging van zu1ke toestemming za1 geeN.e registratie van 
de verplichting tot betaling mogen plaats hebben als in artikel 
17 vereischt. De in deze wet bedoe1de commissie zal geene 
betaling in termijnen kunnen of mogen beve1en, tenzij schrifte-
lijke toestemming van den verbandhouder haar wordt over-
handigd. Zu1ke acte van toestemming wordt door haar met 
de notulen en uitspraak bij den 1anddrost gedeponeerd. 

De kennisgeving aan buitenlandsche verbandhouders ge
schiedt door eene oproeping van drie maanden in de Gouver
nements-Courant. 

21.-Mocht eenig verbandhouder, behoorlijk kennis ont- Procedurestegen 
. f . ·· t t · verbandhouder vangen hebbende, we1geren o verzu1men zune oes emm1ng na~atig of in ver-

als in het vorig artikel vereischt binnen redelijken tijd in zmm. 
geschrift te geven, dan zal het deze betrokkene partij (hij die 
de omheining en terugbetaling wenscht) vr~jstaan zich bij 
applicatie te wenden tot het Hoog Gerechtshof van dezen 
Staat, dat in dergelijke gevallen uitspraak za1 doen overcen-
komstig billijkheid en de be1angen der betrokken partijen. 
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Landurosten moe- . 22.-D~ landdrosten der v~rs.chillende districten zijn ver
ten uitsp:r:aken en phcht de lntspraken der commlSSlen vallende onder de bepa
!~~~i::~1~~gr;~~= lingen van artikel 17, vergezeld van de toestemmingen cler 
tratie. verbandhouders of de daarvoor in de plaats tredende beslis-

singen van het hof, per eerste gelegenheid na ontvangst 
derzelve kosteloos op te zenden naar den registrateur van 
acten, ter registratie in zijne registers en bewaring in zijn 
archief; voor de registratie der uitspraak of der minnelijke 
schikking en bewaring daarvan, zal aan partijen niets in 
rekening kunnen worden gebracht. 

Betaling van ver- .. 2.3.-~et zal .te ~eni~en ~~d .eenig grondeigena3:r,. die 6f 
:;ch;aldigd be drag blJ m1nnellJke sch1kk1ng of blJ lntspraak. der comm1ssw, . het 
m e(m som. voordeel ver kregen heeft tot betaling in termijnen als in deze 

wet aangegeven en in schedule A bepaald, vrijstaan het (loor 
hmn alsdan nog verschuldigde in eene so1n te voldoen door 
betaling van :-

(A). De balans cler hoofdsom van het aandeel oorspronkel\ik 
door hem in kapitaal verschuldigd, met 

(B). Bijvoeging van zes percent per jaar rente op zulke 
balans hoofdsom, gerekend van af den dag der vol
tooiing der omheining tot op den dag der betaling. 

overname a 0 or 24.-In geval eenig grondeigenaar aan wien nit kracht 
G 0 u v e

1
r

1
ne Ineenrt der omheining zijner plaats onder de bepalin,g:en dezer "\Vet 

van g e < en v - ll h 1·1. l .. d d . .__, l 
s c h u 1 dig a aan ge c en verse u c 1gc ZlJn oor en mgenaar der aangrenzenc e 
overleden gr ond- l h k l''d d 1 d · €igenaar. p aatsen, moe t . omen te over lJ en, an za e executenr 1n 

znlken boedel zich binnen · drie 1naanden na den datum z\iner 
aanstelling knnnen vervoegen tot den administrateur der 
fondsen van dezen Staat, en verzoeken dat het gouvernement 
de vordering voor znlke gelden onverneme en in de plaats 
trede van den overleden schnldeischer. De Staatspresiclent, 
na onderzoek, zal kunnen bevelen dat die overname zal ge
schieden, in welk geval aan znlken boedel zal worden nithe
taalcl de balans der hoofdsmn alsdan noch verschuldigcl met 
renten als vermeld in het vorig artikel. De uitbetaling zal 
geschieden nit een der door het gouvernement beheerde 
fondsen. De overmaking geschiedt op zulke wijze als het 
nitvoerend gezag zal bepalen. Aan de betrokkene schuldenaars 
zal van de overname kennis gegeven worden. Bij zulke over
name en overdracht worden de schuldenaars verplicht de 
betalingen der termijnen te doen ten kantore van den aclmi
nistrateur van fondsen te Bloemfontein en zijn zij door. het 
feit der overname en overdracht gedomicilieerd citandi et 
e:l'ecutandi ten kantore van den landdrost van Bloemfontein. 

Termijnen waar 25.-Uitgezonderd de voorziening in het vorig artikel 
betaallJaar. gcmaakt, z~jne alle betalingen der termijnen onder de bepa

lingen dezer wet zoowel als de betaling der balans hoofclsom 
en renten als in artikel 23 aangegeven, verschuldigd en betaal
baar ten huize van den schuldeischer. 
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26.-De vordering tot betaling der termiJ'nen verschuldigd Overdracht yan . . • ' schuldvordenng, 
onder de bepahngen dezer wet en als 1n schedule A bepaald en verandering 
kan bij behoorlijke acte, te worden geregistreerd, overgemaakt van hetaalplaats. 
f'll verkocht worden aan derden, doch van elke zulke over-
dracht zal den betrokkene schuldenaar behoorlijk worden 
kennis gegeven. De persoon aan wien zulke overdracht ge-
Hchiedt, treedt alsdan in al de rechten van den oorspronke-
l~iken schuldeischer. De plaats der betaling als in artikel 25 
hepaald, kan echter alleen veranderd worden met uitdrukkelijke 
sC'hriftelijke toestemming van den betrokkene schuldenaar. 

27.-Een omheining wordt beschouwd behoorlijk voltooid Wanneeromhei-
.. d d d' h · d b 1 k ninO' voltooid is. te z~Jn zoo ra e persoon 1e om mnt aan e etro ~ yene "' 

partijen schriftelijk kennis geeft en acht dagen zijn verloopen 
zonder objectie. . 

28.-Indien de eene of andere der betrokkene partijen, Pro~edures t.egen 
l d d t .. k · · hen d1e verzu1men na ver oop van zes maan en na a Z1J overeenge yomen Z1Jn te omheinen. 

omtrent de ornheining, of in geval van geschil binnen zes 
maanden na uitspraak der arbiters, nog nalatig of in gebreke 
is ge bleven te omheinen, kunnen de overige part\jen de geheele 
plaats volgens overeenkomst of uitspraak van arbiters omheinen 
en de nalatige voor eenig bevoegd gerechtshof dagvaarden 
voor z~jn aandeel, tenzij hij aanspraak heeft gemaakt als voor-
mf' ld op betaling in terrnijnen. 

29.-Als de woonplaats van een grondeigenaar onbekend Wat omheiner 
· h" k d l' b' d S doen moet waar 
lS: en 1J geene er en e vertegenwoorc 1ger 1nnen en '- taat hu•1rman geen be-
heeft nwet de buurrnan die wil omheinen na bekmnen verlofke.nde woonplaats ' . . ' o t vertegenwoor-
van den landdrost van het d1stnct waar de grond gelegen cliger heeft. 
is. kennis van ziin voornemen om te omheinen geven in de 
Gmwernement..;; - Courant minstens eens per maand voor vier 
achtereenvolgende rnaanden, welke kennisgeving zal zijn vol-
gPns voorbeeld in schedule B annex; en zoo a an de kennis-
gPving geen gehoor wordt gegeven kan de landdrost schrifte-
l~jk order geven dat de omheining worde opgericht, met 
hijzonderheden; en zal de afwezige eigenaar verplicht z~jn de 
hf'lft te betalen, waarvoor h~i na verloop van vijf jaar, volgens 
wet, kan worden gedagvaard indien hij steeds afwezig blijft. 
Komt hij echter binnen den tijd terug of wordt z~jne woon-
plaats of vertegenwoordiger bekend, of wordt de plaats 
vf'rkocht, dan is zijn aandeel in de kosten dadel~jk vervallen 
f'll invorderbaar. 

;30.-W anneer eenige omheining tusschen twee plaatsen Aansprakel\]kh~id 
l)rf'ekt of O'erepareerd of verbeterd rnoet worden 1noeten wegens repa;rahes 

5 · . . ' . en verbetern1gen. 
hetrokkene part~jen de reparat1e doen 111 dezelfde proporbe 
als waaronder die vroeger werd opgericht. 

31.-De eigenaar van eenige mnheinde plaats kan eene Oproeping om te 
· · d · d · d ~l helpen aan repara• kf'nn1sgev1ng 1enen op en e1genaar van e aangrenzent te ties,en verhaal van 

plaats, ·hem oproepende te helpen in het repareeren van zulke kosten lnjverzuim 
omheining, en indien de eigenaar van die aangrenzende plaats 
nie.t. binnen eene week na het dienen der kennisgeving daar-
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aan voldoet, dan zal het · wettig wezen voor eerstgenoemden 
eigenaar die reparatie aileen te doen en de kosten proportioneel 
in rechten te verhalen, uitgezonderd wanneer de 01nheining 
is beschadigd door vee, enzoovoorts, in welk geval de eigenaar 
van wiens kant de schade komt aileen de kosten zal betalen. 

Recht om boomen 32.-0p plaatsen begroeid met bosschen zal de persoon 
weg te luippen en die eene onheining opricht het recht hebben boomen· die hem 
sloten te graven. . d l"k .. k ht · t d d h1n er 1J Z1Jn weg te appen, ec er n1e ver er an zes voet 

van af de lijn, en zal hij ook gerechtigd zijn bij de omheining 
sloten te graven op zijn eigen, en den lossen grond op te 
werpen op zijns buurmans lijn of omgekeerd. 

19mfei~~ng 0 P de 33.-Aile omheiningen moeten zuiver op de lijn geplaatst 
lJn e zlJn. worden tenzij zulks door locale omstandigheden onmogelijk 

mocht zijn. 
Recht van toegang 34.-Ee'nige persoon die bezig is met het omheinen van 
;~~nbdug~d:r:n.d! zijne plaats zal het recht hebben, voor zoolang het werk 
werkzaamheden. duurt, toegang te hebben tot de plaats van zijn buurman met 

z~jn werkvolk, trekvee en voertuigen benoodigd voor het werk, 
en aldaar te arbeiden tot voltooiing van het werk, onder voor
waarde dat die personen geene overtreding mogen doen op 
bebouwde landen, tuinen, uitgelegde gronden, boomen, of 
heesters, zonder toestemming van den eigenaar. 

Hekken over we- 35.-W aar eene omheining over eenen publieken ofprivaten 
gen zijn g~d.eelten weg loopt .zal een hek worden gemaakt zooals later in dit 
van omhe1n1ng. ' . 

hoofdstuk bepaald. Zoodan1g hek wordt als een gedeelte der 
omheining beschouwd. 

Doortocht voor 36.-Indien eenige grondeigenaar langs eenigen weg door 
trekvee langs .. d d h · · h · h wegen. Z1Jnen gron gaan e eene om e1n1ng wensc t op te nc ten, 

zal hij voor publieken weg en doortocht van trekvee langs 
den weg, minstens honderd treden moeten openlaten, die niet 
door de omheining mogen worden afgesloten. Hij zal tevens 
verplicht zijn om overeenkomstig de wetten omtrent reizigers 
en trekvee grazing toe te laten op zijne plaats. Indien de weg 
eene scheiding mocht zijn tusschen twee plaatsen zal de grond
eigenaar aan zijne zijde en in zijnen grond minstens de helft 
der hierin gegevene afstanden laten open blijven voor pu-
bliek ge bruik. · 

Omheiningen 37.-Bij den aanleg of te eenigen tijd gedurende de ex-
lan"'s spoorwegen 1 · · · · d S 1 h "' · p 01tat1e van een1gen spoorweg 1n en taat za et gouver-

nmnent, of indien bij concessie gemaakt of geexploiteerd, de 
concessionaris, op aanvrage van eenigen grondeigenaar door 
wiens grond de spoorweg moge zijn of worden gemaakt, ver
plicht zijn den weg of eenig deel daarvan naar verlangd 
wordt, te omheinen met eene draadheining van vijf draden 
uiet te hoven gaande en te worden opgericht minstens vijftig 
voeten van den spoorweg, en aan een of beide zijden van 
dien weg, zooals de grondeigenaar moge verlangen. Zulke 
heining zal op geschikte plekken voorzien zijn van de be
noodigde openingen voor vee als anderszins. D.e kosten van 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



,HOOFD. CXXIII.) OMHEININGSWET, 775 

zulke omheining worden gedragen door den Staat of zulken 
.concessionaris, naar het geval moge zijn. 

De aanvrage tot omheining geschiedt schriftelijk aan den 
Staatspresident die in geval van aanleg of exploitatie door een 
concessionaris, hem daarvan doet kennis geven. 

38~-Indien in eenige wijk de to~passing der bepalingen Bij.eenkomsten in 

dezer' wet niet mocht wenschelijk geoord~eld worden, zal de ;IP!:! ~~:~nt~!: 
landdrost van het district waarin zulke wijk gelegen is, op p~ssingderomhei
schriftelijke aanvrage door minstens tien grondeigenaren der nmgswet. 

wijk geteekend, eene bijeenkomst bepalen, te worden gehouden 
in zulke wijk, onder voorzitterschap van den veldcornet van 
die wijk. 

Op zulke bijeenkomst, alwaar minstens vijf-en-twintig 
eigenaren van grond in die wijk gelegen zullen inoeten tegen
woordig zijn, zal alsdan bij meerder heid van stemmen worden 
besloten of de bepalingen dezer wet vooralsnog zullen toe
passelijk kunnen gemaakt worden op zulke wijk of niet. 

Mocht besloten worden dat deze wet vooreerst niet op 
·zulke wijk zal toepasselijk kunnen gemaakt worden, zal echter 
te eenigen tijd daarna, op dezelfde wijze op eene, als voor
schreven, opgeroepene bijeenkomst, bijgewoond door een gelijk 
getal grondeigenaren der wijk, het vroeger genomen besluit 
kunnen herroepen worden. 

39.-W aar in eene wijk deze wet niet in werking is, Plaatsen gr~?zen-
ll h d 1 d d. de aan WIJken zu en noc tans e p aatsen aarvan 1e grenzen aan zoo- onder de omhei-

danige wiiken waar de wet wel in werking is voor dat deel ningswe~, valle n 
v • . . ' onder d1e wet ge-

dat aan zoodan1ge WlJk grenst, onder deze wet vallen, en de deeltelijk. 

eigenaren onderworpen zijn a an de bepalingen d ezer wet. 
40.-Wanneer eenige plaats of deel daarvan reeds voor Verdeeling van 

d . k' a· d h .. h . d . 1 reparatie-kosten e 1n wer 1ng tre 1ng ezer wet moe t ZlJn om mn en vo - 0 P z i c h tens be-
doet a an de vereischten dezer wet dan zullen de eigenaren staande omheinin-

. ' . gen. 
van d1e twee aan elkander grenzende stukken grond gehouden 
zijn in de toekomst, mocht die omheining breken ·of gere
pareerd of verbeterd moeten worden, daarvoor elk voor de 
helft bij te dragen in de kosten daarvan. 

41 - V oor de doeleinden der voorgaande bepalingen dezer U~tlegvan bewoor-. .. d1ngen.-Over mu-
wet zal beschouwd en genomen worden dat het mannellJke nici.Pale gronden. 

l "k h k I . a· h a· . I 't -District Moroka het vrouwe lJ e, en et en e vou 1ge et meervou 1ge 1ns u1 , . 
terwiji mmiicipaie Iichamen zullen beschouwd en genomen 
·worden ais grondeigenaren ook ai zijn de municipaie gronden 
niet ten name van zuike municipaiiteit getransporteerd. 

Op dorpen waar geen municipaiiteiten zijn, zullen de 
dorpsbesturen of de personen te wier namen de dorpen ge
registreerd zijn ais eigenareri worden beschouwd. 
· De bepaiingen van afdeeiing r van dit hoofdstuk zullen 
van toepassing zijn op de piaatsen geiegen aan de grenzen 
van het district Moroka, voor wat aangaat de Iijnen tusschen 
die· piaatsen en die der aangrenzende wijken. 
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W aar een geschil mocht ontstaan tusschen eigenaren van 
plaatsen in een wijk grenzende aan het district Moroka en 
eigenaren van plaatsen in da;t district grenzende aan zoo~ 
danige wijk, zal de commissie van die wijk in termen van 
dit hoofdstuk daarin kunnen heslissen. 

ADDEELING II,-OVER DE HEKKEN BIJ 01\fHEININGEN. 

Grootte van 42.-Waar een eigenaar of hewoner van een plaats de-
hekken. zelve omheint, zal hij verplicht zijn in zulke omheining, waar 

die door eenen puhlieken weg gaat, hekken van ten minste 
vijftien voet hreedte te plaatsen, ten einde daardoor aan per
sonen, 1net hnnne voertnigen als anderszins, vrijen doorgang 
te verleenen; en zal de eigenc1ar of hewoner van zulkeplaats 
of stuk grond aldus omheind, verplicht zijn die hekken in 
hehoorlijke order te houden. 

Muur bij hek. 43.-Eenig persoon een plaats of stnk grond omheinend, 
zal verplicht zijn aan heide zijden van het hek 1net klippen, 
steenen of zoden een muur te houwen en in stand te honden 
van minstens negen voet lang en vier voet hoog, tot zicht
haarheid van zoodanig hek. 

Afsluitingen. 44.-De afsluitingen zullen hehoorlijk aan de eene zijde 
van het hek moeten vast zijn, ter vergemakkelijking voor 
open- en toemaken, en zullen zoo.danige afsluitingen draai
hekken van hout of ijzer 1noeten z\in:; of, indien van draad, 
zal het moeten doorgevlochten of aan dwarshoutjes vast ge
Inaakt zijn, ter vergemakkelijking voor open- en toemaking. 
Aan de zijde waardeafsluiting open of toe gemaakt moet worden, 
zullen niet meer dan twee haken of ringen moeten gehezigd 
worden, en ter zijde van de nit- en ingangen van zoodanig 
hek zal een sterke paal of klip op in het oog vallende wijze 
worden ingeplant. 

B 0 e t e y ~ 0 r 45.---Eenig persoon, niet ziinde de eigenaar of hewoner 
niet sluiten ' an tJ 
hekken. van de plaats of stuk grond alzoo omheind, of zijne gemach-

tigde, die hevonden 1nag worden door een der hekken als 
voorin venneld te gaan, zonder dezelve onmiddelijk na door
gang weder toe te maken, zelfs ook wanneer zoodanig per
soon zoodanig hek open vindt en dezelve niet toemaakt, zal 
onderworpen zijn aan eene hoete niet te hoven gaande -v ijf pond 
sterling, en bij gebreke van hetaling tot gevangenisstraf met 
of zonder harden arbeid niet te hoven gaande veertien dageu. 

B,oete voor onnoo- 4H.-Eenig persoon niet eigenaar of hewoner der r)laats 
d1g o p e n e n van .. ' . . 
hekken. of stuk grond ZlJnde waarop gemelde hekken zwh hev1nden, 

.of daartoe niet door den eigenaar of hewoner gelast, die be
vonden mocht worden eenig hek te openen, niet 1net het 
doel 0111 daardoor te gaan of anderen daardoor te laten, zal 
onder hevig zijn a an eene boete 11iet te hoven gaande tien pond 
sterling, of hij gebreke van hetaling, tot gevangenisstraf met 
of zonder hard~n arheid niet te boven gaande een maand. 
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47.-Eenig persoon, eenige mnheining of hek moedwillig Apprehensie· en 

d. d f. · 1 · f straf voor bescha-bescha 1gen e o vern1e ende, zal door den mgenaar o wet- digen van hekken. 

tigen bezitter van de omheinde plaats of stuk grond, hunne 
bedienden of gemachtigden, of eenige bij de beschadiging 
aanwezigen persoon dadelijk kunnen geapprehendeerd en voor 
het landdrosthof worden gebracht, welke hof als straf den 
beschuldigde, bij overtuiging, eene boete mag opleggen van 
vijf tot vijftien pond sterling, of in gebreke van betaling, 
gevangenzetting met of zonder harden arbeid van een tot 
ririe maanden, met en benevens ve.roordeeling tot betaling · 
van het bedrag der bewezen schade. 

48.-Hekken bij rivieren en spruiten moeten zoover doenlijk Hekken bij.rivier· 

ld d d . l kk l . .1. .. en en spnuten. geste wor en op zoo an1ge p e en a s n1et onvm 1g zun 
voor het stilhouden van rij- en voertnigen. 

van 
van 

SCHEDULE A. 

Tarief van gelijke paaiementen te betalen aan het einde Tarief onder Ar· 

elk jaar, gedurende 15 jaren, overeenkomstig artikel 14 tikel 14· 

deze wet:-
Voor £1 

,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
200 
300 
400 
500 
GOO 
7.()0 
800 
900 

, 1000 

£0 2 1 
0 4 1 
0 6 2 
0 8 3 
0 10 4 
0 12 4 
0 14 5 
0 16 6 
0 18 6 
1 0 7 
2 1 2 
3 1 9 
4 2 4 
5 3 0 
6 3 7 
7 4 2 
8 4 9 
9 5 4 

10 5 11 
20 11 10 
30 17 9 
41 3 8 
'51 9 8 
61 15 7 
72 1 6 
82 7 5 
92 15 4. 

·1o2 19 s 
X-
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Voor£2000 £205 18 6 

" 
3000 308 17 9 

" 
4000 411 17 0 

" 
5000 514 16 3 

N.B.-Het resultaat van eenig bedrag niet in dit tarief 
opgegeven, kan op de volgende wijze verkregen worden, b.v. 
voor £1,432 over vijftien jaren. 

Voor £1000 £102 19 3 

" 
400 41 3 8 

" 
30 3 1 9 

" 
2 0 4 1 

£147 8 9 

SCHEDULE B. 

KENNISGEVING. 
A an , e1genaar der plaats Kennisgeving van 

voorgestelde om-
heining. a· . 

I striCt 
, gelegen in de wijk 

N·EEM KENNIS: 

Dat . ik, , van meening ben 
mijne plaats te omheinen, onder de bepa-
lingen van de omheiningswet; en daar uwe grond aan mijne 
plaats grenst, noodig ik U Hit, om tot eene minnelijke schik
king te komen omtrent het aandeel, dat door U in de kosten 
dier omheining zal moeten worden gedragen. 

U we mededeeling hieron ltrent zal ik binnen vijftien dagen 
na ontvangst dezer kennisgPving tegemoet zien. 

(Plaats, datum, en ha11dteekening van den persoon die 
kennis gee ft.) 

SCHYDULE C. 

OMSCJ IRIJVING 
Oms~hrijving van der omheining die ik 
vast~estelde om-
heinmg. 

, van de plaats 
, wijk , district 

, voon tern ens ben onder de bepalingen 
van de omheiningswet op m ~jne gemelde plaats op te rich ten 
langs de lijnen dier plaats :---

(A). Nummer en beschrjjving van draad; 
(n). Getal draden.; 
(c) . K waliteit pal en ; 
(n). Afstand waaropdepalen vanelkan-} 

der zullen geplaatst wm J.en ; 
(E). Diepte waarop' de palen zullen} 

geplaatst wor~~~; . 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



HOOFD. CXXIII.] OMHEININGSWET. 

(F). Of doorvlechting zal geschieden l 
of op welke andere wijze de om
heining zal gemaakt worden. 

Plaats 
Datum 

Handteekening 

SCHEDULE D. 
KENNISGEVING. 

779 

A an , e1genaar der plaats Kennisgeving van 

l · d ''k schatting der om-

district 
' ge egen ln e W1J , heiningskosten. 

NEEM KENNIS : 
Mijne schatting der kosten van de omheining mijner plaats 

, die ik, zooals ik U te kennen gaf, voor
nemens ben te omheinen, onder de bepalingen der -omhei
ningswet is als volgt :-

Lengte der lijn waarvoor gij de helft} 
zult hebben te betalen. 

Kosten van draad. 
Kosten der palen. 
Kosten van draad voor doorvlechting l 

of andere wijze waarop de omhei
ning zal geschieden. 

Kosten van oprichting der omheining. 
Plaats 

Datum 
Handteekening 

SCHEDULE E. 
KENNISGEVING. 

Aan ' te ' Kennisgeving van 
daar gii verbandhouder ziit op de plaats verbandhouder 

u u · ' van voorgestelde 
wijk · - , district en omheining. 

daar die plaats grenst aan mijne plaats , 
die ik van meening ben te omheinen, onder de bep~lingen 
van de omheiningswet ; en daar , e1genaar 
dier plaats · , voornoemd mij heeft 
te kennen gegeven, dat hij de betaling der halve kosten dier 
omheining wenschte te betalen in den tijd, en op de termij
nen aangegeven in de omheiningswet en schedule A daaraan 
gehecht; 

V erzoek ik U mij binnen eenen redelijken tijd uwe schrifte
lijke toestemming, . overeenkomstig artikel 20 der omheinings
wet te willen doen toekomen. 

Plaats 
Datum 

Handteekening 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



780 SCHUTWET. [HOOFD. cxxrv. 

HOOFDSTUK CXXIV. 

DE SCHUTWET. 

Aanstelling van 1.-Ret zal aan den Staatspresident vrijstaan van tijd 
schutmeesters on- ··a ..J • ht" h th kk b" d der zekere v 0 0 r- tot tlj tt.e opnc 1ng van sc u o en voor vee 1nnen ezen 
waarden. Staat goed te keuren, - op zoodanige plaatsen als hij zal 

goedvinden, voor den tijd van twee jaren, met dien verstande 
dat een persoon die eene aanstelling als schutmeester had, 
na afioop van gemelde twee jaren voor een jaar het recht 
niet zal hebben een schuthok op zijne plaats te verkrijgen, 
en mits zoodanige schuthokken op geenen naderen afstand 
van elkander opgericht worden dan twaalf mijlen, - en de 
schutmeesters daarover te benoemen; en de volgende regu
latien zullen worden nagekomen en opgevolgd met betrekking 
tot eenig geschut vee, niet door eenige stads- of dorps-muni
cipale regulatien geschut zijnde, te weten ::--

De tot hiertoe aangestelde schutmeesters zullen in functie 
mogen blijven, voor den tijd van twee volle jaren, van af 

, zij in functie gekomen zijn. 
Een tusschentijds aangestelde schutmeester op dezelfde 

plaats treedt af op denzelfden tijd waarop degeen in wiens 
plaats hij aangesteld is, zou hebben moeten aftreden. 

Al het vee in een schuthok van eenen aftredenden Schut
meester zal bij zijne aftreding door hem mogen worden aan
gehouden, om te worden verkocht op de wijze als in dit 
hoofdstuk voorschreven ; en zulke sc'hut1neester zal van zoo
danige verkooping aan den landdrost moeten verslag doen.* 

Waar vee geschut 2.___!_Alle vee op private gronden, niet binnen eenige 
wordt. municipaliteit gelegen, hinderlijk zijnde, kan wettig naar het 

schut gebracht worden, behalve vee aan eenigen reiziger toe
behoorende dat op gemelde gronden-die door algemeen recht 
tot uitspanningplaats dienen--graast; maar indien er geene 
schutplaats door of onder eenige municipale regulatien zal 
zijn vastgesteld, zal het vee, dat schade binnen eenige muni
cipaliteit veroorzaakt, naar de algemeene ·schutplaats gebracht 
worden.** 

Kwaa~~oend vee 3.-Mits altoos dat vee hetwelk in eenen tuin of op ge-
van re1z1gers kan lt" d . d f · 1 · · ( f h · · ) geschnt worden. cu 1veer en gron , o aan eene 1ns u1t1ng muur o e1n1ng , 

dam, waterloop, hooi- of koornmijt schade heeft veroorzaakt, 
niettegenstaande dat het eigendom is van eenen reiziger die 
uitgespannen heeft, als in de voorafgaande afdeeling is ver
meld, wettiglijk in het schut mag worden gebracht. 

Wanneer vee ge- 4.-Niemand zal gerechtigd ziin eenig vee 's nachts in 
schnt moet worden •• . . .. v 

zlJnen tu1n gevonden of blJ hem aanloopende, te schutten, 
of te doen schutten, voor 's morgens acht ure, doch zal ge-

* Over Schnt.kralen van Mnnicipaliteiten zie ook Artikels 42 en 48 (u) van 
Hoofdstuk LXXXIV (de wet over het Bestunr van Steden en Dorpen). 
Zie ook Artikels 36 en 37 van ilit Hoofdstuk. 

** Zie ook Hoofdstnk CXXXVIII (Over de Rechten van Reizigers op pad 
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rechtigd zijn tot schade en mijlgeld, indien gelost. Deze 
bepaling zal niet van toepassing zijn op vee in steden ot 
dorpen overtredende. 

5.-De schutmeester zal gerechtigd z11n de volgende Boeten, enz., vo.?r .__, u geschut vee; IDlJl-
boeten en andere eischen voor geschut vee te vorderen, ~eld,kwitantie 
te weten :- s ~tr:~~1~\b~:1~ ~~ 

· V oor ~edere:u ezel, muil, of paard, negen pence ; 
Voor 1eder stuk hoornvee, zes pence; 
Voor ieder schaap of bok, een halve penny; 

v o or overtrading 

en voor hoeden en oppassen van hetzelve, twee pence per 
dag voor iederen ezel, muil, paard, of stuk hoornvee, en 
eene halve penny per dag voor elk sehaap of bok, alsmede 
de kosten van advertentie wanneer vee, reeds geadverteerd, 
gelost wordt voor de verkooping, dat door den eigenaar van 
zoodanig vee betaald moet worden, voor den tijd dien het
zelve in het schut is geweest, geene twee-en-veertig dagen 
te boven gaande; en, nadat de betaling van bovengmnelde 
eischen en van schaden en boetegelden waaraan dat geschut 
vee onderworpen is, en van mijlgeld tegen de rato van zes 
pence per mijl, waarin het volgende artikel nader voorziet, 
geschied zal zijn, zoo zal het genoemde vee, aldus in het 
schut gebracht, dadelijk aan den eigenaar, of aan hem die 
van wege den eigenaar van dat vee dusdanige betaling doet, 
teruggegeven worden. Bij betaling van eenig mijlgelcl zal 
de schutmeester daarvoor kwitantie nemen, en die aan den 
eigenaar van het vee bij de lossing van hetzelve toonen. 
Schutmeesters die de bepalingen van dit artikel overtreden 
znllen bij overtuiging met eene boete van tien pond sterling, 
of eene maand gevangenisstraf gestraft worden voor de eerste 
overtreding, en bij herhaling hunne betrekking als schut
meester verliezen. Indien vee 's namiddags na vijf uur ge
schnt 's morgens voor acht uur gelost wordt zal de schut
meester geen recht hebben betaling te vorderen voor hoeden 
en oppassen. 

H.-De schutmeester zal, bij het afieveren van vee aan ~epalingen ovel' 

het schut, verplicht zijn, indien gevorderd, dadelijk het mijl- mlJlgeld. 

geld te betalen aan den persoon die zoodanig vee. afievert, 
naar rato in het vorige artikel vermeld, doch voor niet meer 
dan een persoon, en geen mijlgeld zal voor eenige distantie 
boven de twintig mijlen w·orden toegestaan en geene betaling 
voor het terugkeeren naar huis van eenigen persoon, die 
zoodanig vee naar het schut zal gebracht hebben. Ook zal 
het niet wettig zijn om eenig getal vee te verdeelen en op 
afzonderl~jke tijden naar het sch.ut te. zen den met het doel 
om daardoor de kosten van verzend1ng te vermeerderen. 
De zender van vee naar het schut zal evenwel het recht 
hebben om yer:schillende soorte!l van vee in afzonderlijke 
troepen naar het schut te zenden. 
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Mijlgeld waarvee 7.-Wanneer vee aan meer dan een ·persoon toebehoo-
van meer dan een d l''k h h t d d 1 d h eigenaargeschutren e tege 1J naar et sc u gezon en wor t, za e sc ut-
wordt.. meester het recht niet hebben om van e1ken eigenaar afzon-

der1ijk het voile mij1geld te vorderen, maar zal het mijlge1d 
naar evenredigheid van het geta1 vee door de verschiilende 
eigenaren betaa1d worden. 

Kwitantie voor 8.-W anneer door den eigenaar of door iemand anders 
mijlgeld. namens hem, aan den schutmeester het mijge1d enzoovoorts 

voor geschut vee betaald is geworden, za1 de schutmeester 
verp1icht zijn om daarvoor kwitantie te geven waarin ailes 
afzonder1ijk gespecificeerd moet worden, wat door of namens 
den eigenaar aan hem is betaa1d. 

Ternghouden van 9.-W anneer ook de eigenaar van eenig geschut vee bij 
vee wanneer boe- d h h 1 d 1 k d ten, enz., niet vol- en sc utmeester tot et ossen aarvan za aanzoe ~ oen, 
daan worden. maar niet in staat is tegelijkertijd de wettige boeten en andere 

· eischen te betalen, zoo zal geme1de schutmeester geme1d vee 
afleveren, en s1echts een voldoend geta1 terughouden, waaruit 
aile zoodanige eischen tot op den tijd van het 1ossen of ver
koopen van het aldus teruggehouden vee (indien dit het 
geva1 mocht zijn) kunnen verhaald worden. 

Opgave van vee 10.-Iemand die ze1f vee naar het schut brengt zal monde ... 
gezonden ~aar1ing en iemand die het door een ander zendt zal schriftesclm t v e r e 1 s c h t . . ' 
van zender. l!Jk, aan den schutmeester opgave doen van het gezonden 

getal en de p1aats van waar het gezonden is en den afstand, en 
aile schaden en boeten en vorderingen, en de schutmeester 
zal zonder zoodanige monde1inge of schrifte1ijke opgave geen 
vee in het schut ontvangen. De schutmeester za1 van de 
mondelinge opgave aanteekening houden en de schriftelijke 
in het oorspronkelijke bewaren. 

Taxatie en vergo~- 11.-In geval van schade door het naar het schut gezonden ding v a n schade 
veroorzaakt door vee veroorzaakt, zal de benadeelde partij het recht hebben 
vee. om zoodanige schade dadelijk door den veldcornet of twee 

onpartijdige personen te 1aten taxeeren, en za1 hij verplicht 
zijJ?. om aan den schutmeester daarvan kennis te geven, en 
hem de taxatielijst, onderteekend door den taxateur of de 
taxateuren, te zamen met het te schutten vee toe te zenden ; 
in zoodanig geva1 zal de schutmeester moeten zorgen dat 
de schade volgens taxatie benevens de kosten daarvan door 
den eigenaar bij het lossen van zulk vee vooraf aan hem 
betaa1d zullen worden, en iii geval van verkooping van zoo
danig vee zal het restant bedrag, na aftrek der boeten en 
eischen, voor zooverre noodig, aangewend worden tot ver
goeding van de door dat vee veroorzaakte schade, benevens 
de kosten der taxatie. · 

tax~~~~.oning van 12.-Een; veldcornet of privaat persoon zal niet gerech-
tigd zijn meer dan tien shillings voor eenen geheelen of vijf 
shillings voor [eenen halven dag te rekenen voor taxeeren 
van schade. 
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13.-Indien de eigenaar zich met de taxatie der schade Tweede taxatie op 
niet kan vereenigen als ziinde te hoog zal· hii het recht verlangen van 81

-v ' v genaar van vee. 
hebben om de schade zooals getaxeerd aan den schutmeester 
of de benadeelde partij onder protest te betalen, en zal de 
landdrost of vrederechter twee personen benoemen om de 
schade ap.dermaal te taxeeren, n1its dat zoodanige tweede 
taxatie plaats hebben zal binnen acht- en- veertig uren na 
a:floop van de eerste taxatie, en zullen de kosten in dat 
geval gedragen worden door de partij, die in het ongelijk 
zal worden gesteld. 

14.-W anneer de eigenaar van eenig vee dat schade ver- BenadeelC!-eyartij 

kt h f ._ . . l d . l . "k l 3 moet vee afgeven oorzaa ee 1..1 1n een1g an , tu1n, enzoovoorts a s 1n art1 e aan eigenaar beta-

h d b d ld t " b' dt d h d ling van k o s ten omsc rev en, aan e ena ee e par lJ aan 1e om e sc a e aanbiedende; 0 n-
volgens taxatie en de boeten of overtredingsgelden als in der. straf bij wei

dit hoofdstuk bepaald te betalen, zal deze verplicht zijn de germg. 

aangeboden betaling aan te nemen, en ·het vee aan den eige-
naar af te geven, en zal hij het recht niet hebben om mijl-
geld te vorderen, indien het vee niet reeds naar het schut 
gezonden is. Ook zal de zender van zulk vee, wanneer het 
reeds op weg is naar het schut en de eigenaar van het vee 
aanbiedt om het volle mijlgeld enzoovoorts te betalen, bij 
de betaling, het vee dadelijk aan den eigenaar moeten af-
geven. Indien de zender van zulk vee echter weigert om het 
mijlgeld, enzoovoorts, aan te nemen en het vee niettemen 
naar het schut zendt, zal hij gehouden zijn tot schadever-. 
goeding aan den eigenaar van het vee van ten minste vier 
maal het bedrag van het mijlgeld. 

15.-De schutmeester zal ten allen tijde eenig vee naar Schutmeester 

h h d f ld d ·· l · d moet vee ontvan• et sc ut gezon en o a aar, op e w:uze as 1n e voor- gen en bewijs van 
gaande afdeelingen vermeld, afgeleverd, in het schut ont- ontvangst geven. 

vangen of doen ontvangen en een bewijs afgeven, volgens 
eenen vorm door den landdrost aan hem te worden voorge-
schreven door hemzelven of door iemand die voor hem ageert, 
onderteekend. 

16.-De schutmeester zal voor het in het schut gebracht Schutmeester 

vee behoorlijk zorg dragen, en van af den dag nadat het in ~0°0~t :e~~g dragen 

het schut gebracht is en zoo vervolgens elken dag ter gra-
zing uitzenden; tusschen de maanden October en Mei van af 
zes ure des morgens tot zes ure des namiddags, en van af 
den laatsten dag van April tot en met den laatsten dag van 
September van elke maand 's morgens acht uur tot 's namid-
dags vijf uur. 

17.-De schutmeester mag geen geschut vee gebruiken Schutmeester 

of doen gebruiken, onder eene boete van vijf tottien pond ster- ~:~ ~=~~ur::~h!i 
ling voor eene overtreding van dit artikel, en zal schadever- verwaarloozen. 

goeding schuldig z~jn aan den eigenaar van het geschut vee, 
indien er schade door hem of door de achteloosheid zijner 
bedienden aan het geschut vee mocht veroorzaakt zijn. 
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Rchutmeester ver· 18.~De schutmeester zal verantwoordelijk zijn voor ge-
antwoordelijk h t d t d " 1 h 'd f d' .. ht voor verloren vee. sc u vee a oor z:une zorge oos e1 o le z:uner wac en; 

mocht verloren gaan. 
Schutmeester 19.-De schutmeester heeft het recht om eenig paard, 

mag paarden, enz.. il f l b h l"k t ht . t k . b d behoorlijk ~ k n i e ~ m u o eze e oor U me zac e nemen e n1e an en, 
banclen 's daags. wanneer zij 's morgens ter grazing uitgezonden worden, 

maar zal tevens verplicht zijn dezelve 's avonds los te maken. 
Schutmeester 20.-De schutmeester zal een boek houden, volgens eenen 

~~ne :ee~ ~~to~!~~ vorm door den landdrost aan hem voorgeschreven, waarin h~j 
teekening van bij- eene ware en nauwkeurige omschrijving houdt van al het 
zonclerheden. d "l h" d naar het schut gezon en vee; terw:u :u tevens e namen 

der zendende personen, den datum der ontvangst, alsmede 
die· der lossende personen, met de datums van lossing, zal 
aanteekenen, en als het vee niet gelost is, wat daarvan is 
geworden ; verder alle bijzondere opga ven die de landdrost 
zal noodig vinden te gelasten. 

Strafvoor wegne- 21.-Iemand voor een rechtbank overtuigd wordende van 
~~~ van geschut het in het schut gebracht vee, uit het schut of het veld, 

onder toezicht van eenen wachter, zonder last of toestem
ming van den schutmeester te hebben weggenomen, of het
zelve op den weg, terwijl het wettiglijk naar het schut ge
zonden. werd, te hebben ontnomen, zal voor iedere zoodanige 
overtreding onderworpen zijn aan eene boete niet te boven 
gaande tien pond sterling, of bij non-betaling inhechtenis
zetting voor eenigen tijd, niet te boven gaande drie maanden. 

Verkooping van 22.-Indien er eenig vee, zonder aanvrage tot lossing 
schutvee en ken- d d t t' d · h t h t t · nisgeving daarvan ge uren e wee-en-veer 1g agen 1n e sc u gewees 1s, zoo 
-Brandmerken zal de schutmeester hetzelve op den eerstvolgenden verkoop-
van geschut vee- . .. 
v.erantwoording dag van schutvee pubhek verkoopen, nadat h:u het gewone 
~e~cl~n~ e r k 

0 0 P- brandmerk, waarvan de letters voor elke schutplaats door den 
Staatspresident zullen worden goedgekeurd en gepubliceerd, 
en als gouvernements schutmerk een 0 boven het gewone 
schutmerk te plaatsen, onmiddelijk voor de verkooping zal 
gebrand hebben (klein vee zal met een klein brandijzer op 
den neus gebrand worden), mits dat er een-en-twintig dagen 
voor de verkooping eene kennisgeving en beschrijving van 
het vee dat verkocht zal worden in de Gouvernements-Courant 
zal geplaatst zijn, met behoorlijke omschrijving van de plaats, 
de wijk en het district waar het schuthok is gelegen; ·en het 
bedrag van zoodanige verkooping, na aftrek van alle on
kosten, zal door den schutme~ster aan den landdrost op den 
eersten dag der volgende maand over handigd worden, om in 
de publieke kas gedeponeerd te worden, ten einde aan den 
eigenaar (indien binnen twaalf maanden gevorderd) te wor
den uitbetaald. De verantwoording aan den landdrost zal 
Inoeten geschieden, onder verklaring en volgens de vormen 
gewoonlijk door venduafslagers gevolgd, met overlegging van 
behoorlijke certi:ficaten van de verschillende koopers. * 

* Zie tevens Artikel 28 van Hoofdstuk LXXII (Over de administratie van 's 
lan<ls zaken en finantien.) 
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23.-Ieder die de schutmerken in het voriO' artikel be- Strafvoorbrand-
ld l k 

. . o mer ken m e t n a-
·dOe za nama en en daarmede Z1Jn vee branden, zal onder-gemaakte schut-
worpen zijn aan eene boete niet te boven gaande een honderd merk. 
pond sterling, te vervangen door eene gevangenisstraf van 
niet meer dan twee jaren met of zonder harden arbeid. 

24.--De schutmeester zal geene afslagers-licentie voor het TM en w~jze van . . verkoop1ngvan 
verkoopen van een1g schutvee behoeven u1t te nemen, noch geschut vee; ken-
verr)licht ziin eenige gouvernementspenningen met betrekking nisgeving daarvan v op dorpen. 
tot zoodanige verkooping te verantwoorden, welke verkooping 
op de dorpen elken Zaterdag namiddag om een ure, en in 
-de wijken elke w oensdag om een uur moet gehouden wor-
den. Elk stuk vee zal uit het schut verkocht worden als 
volgt: Elke paarden- of ezelmerrie te zamen met het zuigende 
veulen waarmede zij in het schut gebracht is. Elke koe te 
zamen met haar zuigend kalf waarmede z~j geschut is. Elk 
ander stuk grootvee per stuk. Schapen of bokken in geen 
meerder getal als tien te boven gaande. De ver kooping zal aan 
het schut en voor kontante betaling gehouden worden, en de 
.schutmeester zal voor elke vendutie op het dorp gehouden eene 
bekendmaking doen rondgaan op den dag der verkooping 
ter plaatse waar die verkooping gehouden wordt, en daar-
voor mogen vordereri de som van vijf shillings sterling.* 

Een kwartier voor den aanvang van schutverkoopingen 
op dorpen zal bovendien de klok worden geluid. 

25.-De schutmeester zal geen vee, dat door hem in Se1lllimc£>ster 
.. 't 't k ht . dt h .. a· t f . a· mag geen geschut Z1Jne capaCl 81 ver oc wor , etz1J 1rec o 1n 1rect, vee inkoopen. 

mogen inkoopen. 
26.-De schntmeester zal ten allen tijde, op verzoek van Inspectie door 

· · .. f · · h d 1 dd .. b k landd.rost van boeeenlge part1J o op msc van en an rost, Z1Jne oe ~en ter ken van schut-
inspectie moeten produceeren. meester. 

27.-De persoon die eenig vee onwettig in het schut zal Boete, enz., voor . onwettlg z end en 
heb ben gebracht of gezonden, zal-tot eene vergoed1ng aan van vee naar schut 
den eigenaar-gehouden zijn voor alle schade, kosten en vor-
deringen die uit zoodanige handel wijze ontstonden, en tevens 
tot de terugbetaling van het dubbele bedrag der schutboeten 
voor dat vee gevorderd. 

28 - W anneer eenig vee dat naar het schut gebracht is Hoe t.e handelen · . . . . . met v e e hesmE}t 
aan aanstekel1Jke z1ekten of aan zoodan1ge fouten onder hev1g met aanstekelijke 
· h b · · h h z i e k t e n en met 1s, dat de sc utmeester er ezwaar 1n z1et om et te ou- wild vee. 
den, zoo zal hij bij den landdrost, vrederechter of veldcornet 
aanzoek doen om instructien, hoe hij in zulk geval moet 
handel en ; die, na onderzoek, zoodanige order zal mogen 

. geven voor het dooden daarvan of wat aan hem voor de veilig
heid van het publiek noodig zal schijnen ; en zal de Schut
meester verplicht zijn om zoodanig besmet vee in eene af
zonderlijke kraal of plaats te houden tot tijd en wijlen hij 

* Zie ook Artikel 65 van Hoofdstuk XL (De Kr\jgs- en Commandowet); alsook 
. Artikel 14, 15, 16, 17, 18 en 37 van Hoofdstuk CXXXIII (De Wet tot tegengaan van 
Veedieverij. enz.) · 
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van de bevoegde autoriteiten instructien zal hebben ontvan
gen hoe daarmede te handelen. In geval eenig vee te wild is 
om het naar het schut te zenden zal de eigenaar of bewoner 
van de plaats waarop zulk wild en onhandelbaar vee loopt 
daarvan schriftelijk kennis moeten geven vergezeld van mins
tens twee beeedigde ver klaringen a an den landdrost van het 
district waar zulk vee loopt, in welk geval die ambtenaar 
het recht zal hebben de verkooping van zulk vee te gelasten 
ter plaatse waar het loopt en door den schutmeester welke · 
volgens artikel 30 van dit hoofdstuk gerechtigd zoude zijn dat 
vee in zijn schuthok te ontvangen. De bekendmaking van 
zulke verkooping zal geschieden als bepaald in het twee-en
twintigste artikel van dit hoofdstuk. 

Iemand vee zen- 29.-Niemand die eenig vee naar het schut zend of heen 
deude naar schut t 1 lk ··a h b "k h d moet hetzelve niet voer , za zu ~ vee mogen rlJ en noc ge ru1 en, noc oor 
gebru~ken ° f be- hard drijven, of wat dan ook, mogen beschadigen, op straf 
schadigen. h" ld b h 1 d 1" h . van boeten 1erna verme , e a ve e verp 1c t1ng tot 

schadevergoeding die door den eigenaar wettig kan gevor
derd worden. 

1
. Be k endsthelt- 30.-Wanner eene schutplaats door den Staatspresident 
1 n g v an sc u - 1 . . ld 1 h . d G G plaats.-Vee moet za zun vastgeste , zoo za et 1n e ouvernements- our ant 

gezonden worden t t d · d h t t b k d naar naaste schut,- evens me en naam van en sc u mees er- e ~en ge-
n; e t u it z 0 n de- maakt worden. Iemand vee naar het schut zendende zal zich 
nngen. d h 1 b a· . d lh "d van e naaste sc utp aats moeten e 1enen, m1ts at vo e1 . 

van rivier of rivieren het drijven van zulk vee naar de naaste 
schutplaats niet belet, in welke geval hij zich van de naaste 
schutplaats moet bedienen welke hij bereiken kan zonder door 
volheid van rivier of rivieren gestremd te worden. Vee be
hoorende aan of onder de zorg van een schutmeester of be
hoorende aan de bewoners eener schutplaats mag door de 
aangrenzende buren naar de tweede naaste schutplaats ge
gezonden worden. 

Schutmeester 31 D h t t I d · ht" h t d moet zorgen voor .- e sc u mees er za voor e opnc 1ng en e goe 
schutkralen. in stand houden van eene schutkraal moeten zorgen, met be

hoorlijke afdeeling voor opsluiten van groot en klein vee,. 
welke kraal of kralen groot, sterk en veilig genoeg moeten 
zijn om het schutvee te bevatten en in veilige bewaring te 
houden. 

Schu.tmeester 32 -De schutmeester zal zorg dragen dat er in ziine· moet 1emand an- · ' tJ 

ders aanstellen in afwezigheid een ander persoon voor hem ageert voor wiens 
zijne afwezigheid. d h"" d l""k 1 .. ' ge rag 1J tevens verantwoor e 1J za zun. 
Varkens en pluim- 33 V k f 1 · h d k d vee schade doende .- ar ens o p tumvee sc a e veroorza en e aan 
moaen gedoodtuinen, bebouwde landen, dammen, waterleidingen, graan of' 
wor en. hooi op private landen, en weiveld, mogen wettig door den 

eigenaar van de beschadigde tuinen enzoovoorts gedood 
Iemand die vee WOrden. 

naarschutwilzen- 34 N" d 1 · d t h"" den, verboden on- . .- 1eman za vermogen een1g vee, a . 1J voornemens. 
der boete ze aan t.e 1s naar het schut te zenden, langer aan te houden dan vier-· houden, te gebru1- . . . d 

1
.. . . 

ken of te mishan- en-tw1nt1g uren, m1ts at lJ zoodan1g vee zal moeten tutzenden. 
de len. 
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ter grazing van des morgens negen ure tot 's namiddags vijf 
ure, of langer dan twaalf uren. op eenige andere plaats op 
te sluiten, onder verbeurte van een boete niet te boven gaande 
vijf pond sterling voor elke overtreding; en zal verplicht zijn 
alle vreemd en aan hem onbekend vee naar het schut te 
zenden, of daarmede te handelen als in artikel 28 van dit 
hoofdstuk bepaald, binnen den tijd van twee maanden gere
kend van af den dag dat het hem bekend geworden is dat 
zulk vreemd vee bij hem op de plaats is komen aanloopen, 
doch zulk vee zal niet door hem of iemand anders in ge bruik 
mogen worden genomen tot eenige dienst hoeookgenaamd, 
en ook niet door vastbinden, kniebanden, of op eenige andere 
wijze mogen worden gestremd of mishandeld, onder verbeurte 
van eene boete niet te boven gaande tien pond sterling, of bij 
gebreke van betaling, gevangenisstraf met of zonder harden 
arbeid, niet te boven gaande drie maanden voor elke overtre
ding, behalve het recht van schadevergoeding door den eigenaar 
van het vee te worden uitgeoefend. 

35.-Niemand zal het recht hebben .om vreemd vee, dat Niemand mag 
b .. h d 1 t k t 1 b" bl' k '1' fvree.md aangeloo• lJ em op e p aa s om aan oopen, lJ pu 1e e ve1 1ng o pen vee verkoopen 
op eenige andere wijze te verkoopen, onder verbeurte eener 
boete van vijf-en-twintig pond sterling of bij non- betaling 
gevangenisstraf niet te boven gaande drie maanden en zal hij 
daarenboven aansprakelijk zijn tot voile schadevergoeding aan 
den eigenaar van het vee door hem verkocht. 

36.-De houder van eenig schuthok, zoomede alle bewoners Vee op schut 
· h 1 11 h t ht · h bb · plaats aangeko• van een1ge sc utp aats zu en e rec n1et e en 01n een1g men elders te wor· 

vee dat op die schutplaats komt aanloopen aldaar te schutten deng:eschut.-Vor· der1ngen van 
of te doen schutten, maar zal het naar het naaste schuthok municipale schut· 

d D b 1. · · · · meesters. 1noeten zen en. eze epa 1ng 1s n1et van toepass1ng op Inunl-
cipale gronden. 

En zullen schutmeesters van municipale schuthokken voor 
vee van buiten de municipale gronden ingebracht geen hoogere 
bedragen mogen vorderen dan bij dit hoofdstuk vastgesteld 
voor gewone schuthokken. . 

37.-De schutmeesters, zoowel die van municipale als Schutmeesters 
h h kk 11 1. h · · · moe ten vee gezon• gouvernements-sc ut o en, zu en verp lC t ZlJn 1n ontvangst den ten behoeve 

en in bewaring te nemen eenig groot of klein vee paarden vangouvernement ' ' . . 'aanhouden en 
ezels of muilen welke door den landdrost van het d1stnct, of v o or de z e 1 v e 
veldcornet, of vrederechter namens en ten behoeve van het zorgen. 
gouvernement aan hen tot dat einde worden gezonden, en 
zij zullen daarvoor dezelfde zorg, verantwoordelijkheid en 
verplichtingen hebben, als bij de bepalingen van dit hoofd-
stuk voorgeschreven, zonder daarvoor eenige kosten van welken 
aard ook te mogen vragen. 

38 -Alle schutmeesters door den Staatspresident aanO'e- Borg~ocht en be· · o loon1ng voor 
steld zullen een borgtocht moeten stellen van een honderd en sclmtmeesters. 
vijftig pond sterling; en zullen gerechtigd zijn tot tien percent 
van al het door hen uit het schuthok verkocht vee. 
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Vergoe<ling we- 39.-De eigenaar of hnurder van eene plaats onder wiens 
gens aanloopen t 1 h t b. 11 f k l 1 van he 11 g s t e 11 , aan ee vee, engs en, n en o ~ammen omen a.an oopen, za 
bullen en rammen de volgende boeten van den e1genaar. of wettigen bezitter 
onder aanteelvee. . 

van gemelde hengsten, bull en of rammen mogen e1schen :-
(A). Voor elken paarden- of ezelhengst onder dan twee 

jaren onder de aanteel-paarden overtredende, een som 
van twee pond en tien shillings sterling voor elke 
overtreding ; 

(B). V oor elk en bul, onder dan twee jar en, overtredende 
als boven, onder de aanteel-beesten tnsschen den eersten 
dag der maand November en den eersten dag der 
maand Mei, eene boete van een pond sterling voor 
elke overtreding ; 

(c). Voor elk schaap of bokram, onder dan een jaar, over
tredende als boven onder de aanteel-schapen of bok
oo\jen, eene som van tien shillings sterling voor elke 
overtreding. 

Tenzii waar de- 40.-Indien een eigenaar van een paarden- of ezelhengst 
zelve verlokt wor- f b 1 f h f b k · h t · rlen. o van een u o van een sc a a p o o ram, 1n e vong 

artikel bedoeld, kan bewijzen dat de bedoelde hengsten, bullen 
of rammen door merries, koeijen, schapen of bokooijen tot 
de overtreding zijn verlokt, zal de boete in dat artikel ver-
1neld, niet worden toegepast. 

:V e r me .1 ding 41.-In geval vee onderworpen a an boeten, overtreding 
en Invordenngvan f h d d' ld 1 b ld · d' h .J:d k gelden voor scha- o sc a evergoe 1ng-ge en a s epaa 1n 1t 001., stu , naar 
devergoeding. enz. het schut wordt gezonden zal de zender van dat vee of de 

eigenaar van de plaats waarop die overtreding begaan of de 
schade veroorzaakt is aan den schntmeester schriftelijk kennis 
n1oeten geven van de gevorderde boeten, schaden of over
tredingsgelden naar het geval zijn mag, en zal de schut
nleester verplicht zijn gemeld bedrag of bedragen van den 
eigenaar of wettigen bezitter van het aldus geschutte vee te 
vorderen, alvorens hetzelve af te geven, en zal de Schut
meester verder gehouden zijn die boeten, schadevergoeding 
of overtredinggelden, na ontvangst daarvan, op aanvraag af 
te geven aan den wettigen schutter (of zender) van ge
meld vee. 

Schadevergoecling 42.-Indien eenig vee waarop boeten schadevergoeding 
enz., eerstens te ge- f d. ld l l d. ' 
schieclen u it op- o overtre 1ngge en a s vo gens 1t hoofdstuk bepaald ge-
~~~~g~~; ~~c~~t~t eischt word~~ nit het schnt verkocht wordt, zal de schntmeester, 
vee. na aftrek ZlJner kosten, de gevorderde boeten, schadevergoe- · 

ding of overtredinggelden aan hem die daartoe volgens de 
bepalingen van dit hoofdstnk gerechtigd is, voldoen voor zoover 
de opbrengst van het aldus uit het schnt verkocht vee strekt, 
0n zal niet verantwoordelijk zijn voor eenig te kort, doch zal 
de :persoon welke tot. die. boeten, schadevergoeding of over
tredinggelden gerecht1gd 1s, 4et te kort op den eigenaar of 
wettigen bezitter van het aldus verkocht schntvee mogen 
verhalen. 
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43.-De schutmeester zal verplicht zijn, bij de verkooping Vorm en inhoud 
van eenig vee uit het schuthok iederen kooper eene door hem van kwitantie van . . ' verkocht vee. 
onderteekende kw1tant1e af te geven, welke kwitantie zal 
moeten bevatten, dag en datum der verkoop, kleur en merken 
van het verkochte, het bedrag van den koopprijs en naam van 
het schut, welke kwitantie moet opgesteld worden volgens 
schedule A hieronder. 

44.-Iedere schutmeester niet voldoende aan bovenstaand Straf op schut
artikel zal bii overtuiging gestraft worden met eene boete mee~ter b ij over-

OJ tredmg. 
voor elke overtreding eene som van vijf pond sterling niet 
te boven gaande of bij non-betaling gevangenisstraf niet te 
boven gaande een maand. 

45.-De schutmeester zal van elke kwitantie uitgegeven, Schutmeeste'r 
zooals in artikel 43 van dit hoofdstuk bepaald is, een dupli- ~i~!at~u:~nk~i: 
caat moeten houden, welk duplicaat door hem elke maand tantie. 
moet overgelegd worden aan den landdrost van het district 
waar een schut aanwezig is en door dien ambtenaar gecon-
trasigneerd moet worden. 

46.-0nder de benaming van vee in eenige van de voor- Uit~eg van be· 
gaande afdeelingen (uitgenomen waar een behoorlijk onder- woordmgen. 
scheid is gemaakt) zullen begrepen zijn paarden, hoornvee, 
sohapen en bokken van ·elken ouderdom en soort; en in het 
verstaan van deze regulatien wordt gemeend dat de volgende 
woorden en uitdrukkingen voor derzelver meening hierdoor 
aan dezelve toegevoegd zullen staan, in zooverre als zulke 
meeningen niet nit den samenhang van het onderwerp kunnen 
opgemaakt worden, dat wil zeggen dat enkelvoudige woorden 
tevens eene meerderheid van personen of zaken te kennen 
geven; en woorden die het mannelijk geslacht aanwijzen, 
tevens voor personen of dieren van het vrouwelijk geslacht 
moeten verstaan worden, en het woord paard tevens muilen, 
ezels en veulens beteekent; en het woord hoornvee ook bullen, 
ossen, vaarsen en kalveren aanwijst. Van mijlen sprekende 
worden zes mijlen gerekend op een uur te paard. 

4 7.-Het zal niet geoorloofd zijn om groot en klein vee Groot:en klein vee 
t · t d t 'l d Ik d moeten apart wore zamen 1n een roep- a W1 zeggen oor e an er-naar den gezonden naar 
het schut te brengen· ook mag geen klein vee te paard naars~hut; kleinvee ' met te paard. 
een schut gedreven worden. 

48.-V oor eenige overtreding van de voorgaande regu- Straf b U overtre
latien, waar geene speciale voorziening is gemaakt, zal de ~~~~:a:.ezer be
persoon dns overtredende onderhevig zijn aan eene boete 
geene vijf pond sterling te boven gaande, of bij gebreke van 
betaling tot inhechteniszetting geene maand te boven gaande. 

49.-Alle boeten en straffen door deze regulatien bepaald, v e r 11 a a 1 van 
. f d 1 dd a· . . a· t' l boeten en straffen. zullen 1n het ho van en an rost - 1e JUriS 1c 1e za 

hebben in de afdeeling alwaar zoodanige overtreding zal 
hebben plaats gevonden-mogen worden verhaald. 
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Schedule. 

SCHUTWET. 

SCHEDULE A. 

Oranjevrijstaat den [datum] 
District 
Schutmeester [voile naam] 
Schuthok te 
Beschrijving van het verkochte 
Opbrengst in het schut 
Brandmerk van het schut waar verkocht 
VVanneer verkocht 
Door wien geschut 

(HOOFD. CXXIV. 

[Naamteekening van schutmeester.] 

HOOFDSTUK CXXV. 

TEGEN HET ROEKELOOS GRASBRANDEN. 

wanneer gras- 1.-Het zal niet geoorloofd zijn voor eenigen persoon om 
branden verboden. het gras op zijne woonplaats of elders binnen dezen Staat 

in brand te steken ten eenigen tijde tusschen den een-en
dertigsten dag van Maart en den een-en-dertigsten dag van 
.Juli in elk jaar, onder straffe van eene boete -van niet minder 
dan vijf pond sterling en niet te boven gaande twintig pond 
sterling, of gevangenzitting met of zonder harden arbeid 
voor eenigen tijd niet te boven gaande drie maanden voor elke 
overtreding. 

wanneer gras- 2.-Geen persoon, de eigenaar of bewoner zijnde van 
bra~den. veroor- eene plaats, zal gerechtigd zijn om vuur in het gras te steken 
loofd, m1ts na ken- b' d 1.. d · 1 · "d h nisgeving aan lnnen e unen van zoo anlge p aats ten eenlgen tu e tussc en 
buren. den eersten dag van Augustus en den eersten dag van April 

in elk jaar, zonder minstens acht-en-veertig uren kennis daar
van aan de omgrenzende buren gegeven te hebben, onder 
clezelfde straffe in artikel 1 vermeld. 

Schadevergoeding 3.-VV anneer de eigenaar of bewoner van eenige plaats 
wegens grasbran- eenige schade mocht lijden ten gevolge van het afbranden 
den. van gras zonder de kennisgeving in artikel 2 vermeld, zal 

de persoon die zulks veroorzaakt heeft verplicht wezen zoo
danige schade te vergoeden, niettegenstaande dat hij onder 
de voorziening van dit hoofdstuk gestraft zal zijn. 

Schadevergoeding 4.-VV anneer de eigenaar of bewoner van eene p1aats 
wegens gras bran- aan ziine buren de kennisgeving in artikel 2 vermeld zal den na tegenken- lJ 

nis om zulks n i e the b ben gegeven, en een of meer van gemelde buren hem 
te doen. :i:cennis zal geven om het gras niet te branden, en hij niettegen-

staande zulke tegenkennis volhardt om zulke te doen, zal hij 
strafbaar zijn met dezelfde straffe als in artikel 1 vermeld, 
en aansprakelijk blijven voor eenige schade door zijne handel
wlize veroorzaakt als in het derde artikel vermel(L. 
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5.-:Aile overtredingen van deze bepa1ingen zuilen verhoord overtredingen. 
en beshst worden door het 1anddrosthof van het district 
a1waar de overtreding is geschied, en aile boeten die onder 
deze bepa1ingen mogen ingevorderd worden zuilen aan het 
gouvernement verantwoord worden. 

HOOFDSTUK CXXVI. 

OVER HET UITROEIJEN VAN HET ONKRUID 
"XANTHIUM SPINOSU·M. " 

L-Ieder eigenaar, bewoner of gebruiker eener p1aats of Verniel~ng van 
van eenig erf is verp1icht het op die p1aats of op dat erfhet onkrmd. 
groeijende onkruid genaamd " xanthium spinosum " uit te 
roeijen, te verbranden of te begraven. 

'2.-Het za1 wettig zijn voor eenig burger of inwoner Kennis&".eving 
van den Oranjevrijstaat, wanneer hem bekend is geworden~a~;~~~eilJdmd:~~ 
waar xanthium spinosum groeit en de eigenaar na1atig is in private personen; 
d . ... h 1 1 b 1d . 'k 1 . verder door velde lntrOelJing van etze ve, as epaa 1n art1 e 1 van d1t corn etten, enz., 
hoofdstuk, hetzij monde1ing of schrifte1ijk daarvan kennis te aan den landdrost. 
geven aan den ve1dcornet, assistent-ve1dcornet of eenigen 
vrederechter der wijk of den 1anddrost van het district, met 
opgave der namen van de p1aats of p1aatsen en van den 
eigenaar, bewoner of gebruiker derze1ve; en zu1ke ve1dcornet, 
assistent-ve1dcornet of vrederechter za1, onmidde1ijk na ont-
vangst dier kennisgeving, verp1icht zijn den 1anddrost van 
het district daarvan rapport te doen, die zonder verzuim zal 
hande1en a1s in artike1 3 van dit hoofdstuk vastgeste1d. 

3.-Zoodra eene kennisgeving a1s in het vorig artike1 Oproeping van ei-
1d d 1 dd t 1d 1 .. t 1 genaar door Land· verme door en an ros voorme za ZlJn on vangen, za d r 0 s t om 't 0 n _ 

deze den eigenaar, bewoner of gebruiker, van wiens nalatigheid kruid tev~rnielen; 
.. . k h 'f 1 .. k andersz1ns doet hlJ kenn1s za1 he b ben ge regen, sc r1 te lJ · oproepen om red en Landdr?st :z; u 1 k s 

t t • t 'dd l"k op 's e1genaars e geven waarom van gouvernemen swege n1e onm1 e lJ kosten. 
op zijne kosten maatrege1en zouden worden genomen om het 
hiervoren genoemd onkruid uit te roeijen en te verbranden 
of te begra ven ; en tenzij zu1k een eigenaar, bewoner of ge-
bruiker ten genoegen van den 1anddrost zeker heid za1 steilen 
dat hij binnen eenen rede1ijken tijd, door den 1anddrost vast 
te steilen, het hiervoren genoemde onkruid zal uitroeijen en 
verbranden of begraven, zal het voor gezegden 1anddrost 
.wettig zijn en wordt deze gemachtigd om aile arbeiders noodig· 
voor het uitroeijen en verbranden of begraven van het voren 
genoemde onkruid te bezigen, en a1 de onkosten daarop 
vailende zuilen van gezegden eigenaar, gebruiker of bewoner 
worden verhaa1d met kosten, in het bevoegde hof te ver-
volgen; met dien verstande dat zoo dikwijls gezegde landdrost 
tijd za1 toestaan, op de wijze hiervoren gezegd, om het gezegde 
onkruid uit te roeijen en -te ver-branden of te begraven, ge-
zegde 1anddrost voor zich genoegzaam tijd za1 over houden 
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om voor dat het onkruid weder in het zaad schiet, hetzelve 
te doen uitroeijen en verbranden of begraveh, wanneer de 
eigenaar, gebruiker of bewoner, niettegenstaande zijne belofte 
daarin nalatig mocht zijn. ' 

Vernieling van 't 4.-De landdrosten zijn gemachtigd en verplicht om door 
onkruid op go u- t h k t d ld tt f · d · · vernements-plaat- ussc en oms van e ve corne en o op eenrge an ere WlJZer 
sen, enz. voor gouvernements-rekening arbeiders te huren om het on-

kruid uit te roeijen, te verbranden of te begraven op gouver
nements-plaatsen en uitspanningen die gouvernements-eigen
dommen zijn, uitgezonderd wanneer dergelijke plaatsen of 
uitspanningen verhuurd zijn of door derde personen worden 
bewoond, als wanneer op dergelijke huurders of bewoners ten 
volle toepasselijk zullen zijn de bepalingen van artikels 1, 2 
en 3 van dit hoofdstuk. 

Vernieling <?P on- 5.-In geval eene plaats niet bewoond of gebruikt wordt, 
bewoonde of onge- d · b · d }' · t d St t f bruikte plaatsen. en e ergenaar urten e rmre en van en aa woont o 

niet gevonden kan worden, zoo zal de plaats ten koste van 
den eigenaar, van gouvernementswege worden gezuiverd, 
nadat zulke eigenaar bij kennisgeving in de Gouvernements
Courant is opgeroepen, door den landdrost van het district 
waarin de plaats is gelegen, voor zulke uitroeijing, als bepaald 
bij artikel 1, binnen vier weken na de publicatie zorg te 
dragen. 

De gelden daartoe benoodigd worden door het gouver
nement voorgeschoten, en teruggevorderd op dezelfde wijze 
als belastingen worden ingevorderd, met interest op die gelden 
ad zes percent per jaar van af den dag der uitbetaling. 

Dor}1en zonder 6.-De hoofdplaats en ieder dorp van het district waar 
m un1cipaliteiten · · l' · f d b · ll ressorteerenonder geene munrmpa rtert o orps estuur IS zu en voor zoover 
wijk. dit hoofdstuk betreft, ressorteeren onder die wijk waarin zij 

gelegen zijn. 
Municipaliteit~n 7.-In dorpen waar stadsraden, municipaliteiten of dorps-

zorgen vo or u1t-b · d .. d' 11 d · ... roeijng op dorpen. esturen gevestrg ZlJn, zorgen re co eges voor e urtroe:g.1ng. 
Bij nalatigheid zijn de artikelen 2 en 3 toepasselijk . 

. Boete.op pe~sonen 8.-Eenig persoon rijdende binnen den Oranjevrijstaat, 
op w 1 e r d 1 e r en · d' h t d h h' · d z a ad van 't 0 n- op wrens reren e zaa van et xant rum sprnosum gevon en 
kru~d word t ge- zal worden, zal voor het landdrosthof kunnen geprosequeerd 
von en. on bij overtuiging gestraft worden met eene boete niet te boven 

gaande vijf pond sterling. 
Bepalingen v o or 9.-Het zal de plicht zijn van de commissie in het district 
het district Mo-M k k k . 'k 11 h .!!(l kOXXVII roka. · oro ·age ozen overeen omstrg art1 ·e van 0011 stu , 

of van den inspecteur onder de bepalingen van dat hoofdstuk, 
om te zorgen dat het onkruid xanthium spinosum behoorlijk 
uitgeroeid worde, en om de nalatigen aan den landdrost te 
rapporteeren, die dan .zal handelen overeenkomstig boven
gaande bepalingen. 
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ROOFDSTUK CXXVII. 

DE WET TOT TEGENGAAN VAN DE BRANDZIEKTE 
ONDER RET VEE. 

1.-In ieder district wordt in de verschillende wijken, lf.iezing, aanstel· 
voor den tijd van twee jaren, · een comite van tien of meer ~-;:;_ 80~Ji~e~::_]:~ 
leden. zijnde grond-eigenaars of schaapboeren gekozen. Zii spectie van scha· 

' , . • '· Ll pen.-Boete voor 
worden door den Staatspres1dent aangesteld; dne leden maken weigering om in· 
een quorum; zij kiezen een voorzitter nit hun midden. Retfft:~.teur toe te 
zal de plicht van gemeld comite zijn minstens twee malen 's 
jaars aile schapen en bokken in hunne wijk te laten inspe~-
teeren door sub-comites, en toe te zien dat iedere kudde schapen 
en bokken in hun wijk behoorlijk van brandziekte gezuiverd 
wordt, en verder te handelf:?n als hierna zal worden bepaald. 
Indien iemand weigert het comite o£ de sub-comites toe te laten 
in het uitvoeren van hunne plicht scha pen of bokken te 
inspecteeren, zal zoodanig persoon schuldig bevonden zijnde 
bloot staan aan eene boete niet te boven gaande vijf pond 
sterling. 

Ret district Moroka zal voor de uitvoering van de bepa
lingen dezer wet en voor geen ander doel worden beschouwd 
als eene wijk.* 

2.--In geval in een .of meer wijken van den Staat geen Aanstelling door 
· ' k t' · t'k I 1 k dt b' Staatspresident connte, overeen mns 1g ar 1 e , ge ozen wor , 1nnen zes van inspecteur in 

n1aanden na de in werkingtreding dezer wet of waar het zeker geval. 
gekozeu comite verznimt zijn plicht te doen, zal de Staats-
president, op verzoek en op aanbeveling van minstens vijt 
schaa p boeren in de wijk woonachtig zijnde, een bevoegd per-
soon of den veldcornet der wijk aanstellen als inspecteur, die 
dezelfde machten en plichten zal hebben als het cmnite in 
artikel 1 vermeld. 

3.-Ret co mite in artikel 1 vermeld, zal worden gekozen Hoe en door wien 
slechts door blanke schaa p boeren, bezitters zijnde van 1nin- ~o~a:n~ e k 0 zen 
Rtens twee honderd en vijftig schapen of bokken, op de wijze 
mntrent de verkiezing van veldcornetten bepaald. 

4.-Zoodra er klachten komen of het ter kennis van het Inspecti~ en ::tnde-
• ? re verr1 chhngen 

~omite of van den 1nspecteur gebracht wordt, dat onder eene o p g em a a k t e 
k b . .. "k b d · k b klachten kndde schapen of bok en 1nnen zun WlJ ~ ran z1e ~te e- · 

staat, zal het de plicht van ten minste drie leden of van den 
inspecteur zijn, zonder verwijl, die kudde te gaan inspecteeren, 
en indien besmet gevonden, zullen de,.ze den eigenaar aan-
zeggen hoe met die kndde te hand~len, het zij te dre~sen of 
te dippen naar gelang van omstand1gheden, en den e1genaar 
een tijd vergunnen van minstens twee maanden om zijne kudde 
te zniveren van de besmetting. 

* Over de verdere plichten van het Comite en van den Inspecteur in het 
district :Moroka, zie hoofdstuk CXXVI, Artikel 9. Y· 
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Tweede inspectie. 5.-Na verloop van de vergunning in artikel 4 bedoeld 
zal de sub-comissie of inspecteur zoo spoedig doenlijk ander~ 
maal die kndde gaan inspecteeren, en wanneer het blijken 
mocht dat de kudde nog besmet is, en de eigenaar der kudde 
de bevelen van het comite of van den inspecteur niet ge
volgd heeft, zal hij of zij blootstaan aan een boete niet te 
boven gaande drie pence voor ieder besmet schaap of bok, 
mits evenwel dat in geen geval een eigenaar eener kudde 
blootstaan zal aan eenigerlei boete, indien hij bewijzen zal 
dat hij de bevelen van het comite of den inspecteur gevolgd 
heeft, als wanneer hij een langer tijdperk kan erlangen. 

Verdere inspecties - H.-Gezegde inspectie kan worden herhaald aan het einde 
van iedere volgende vergunning tot genezing eener kudde, 
totdat de brandziekte geheel onder die kudde zal zijn uit
geroeid, zullende in geval besmette schapen of bokken gevon
den worden bij het herhalen van· die inspecties de eigenaar 
bloot staan aan eene boete niet te boven gaande een penny 
voor ieder schaap of bok, met inachtneming der voorziening 
vervat in artikel 5. 

Trekken met be- 7.-Niemand zal het recht hebben met schapen of bok-
smet vee verboden ken met brandziekte besmet zijnde te trekken. Mocht echter 

onder het reizen of trekken brandziekte uitbreken, zal hij 
verplicht zijn het comite of een lid daarvan of den inspec
tenr in kennis te stellen ; en zal hij moeten gehoorzamen aan 
de bevelen van de commissie of dat lid of den inspecteur 
betreffende genezing, weiding of voorttrekking met zulke 
schapen of bokken, onder eene boete oij nalatigheid of over
treding van eenige der voorzieningen in dit artikel gemaakt 
niet te boven gaande drie pence voor ieder besmet schaap of bok. 

Inspectie van 8.-W anneer het ter kennis van het co mite of van eenig 
trekkend besmet lid daarvan of van den inspecteur gebracht wordt dat schapen vee. 

of bokken zooals in artikel 7 vermelcl, zich in de wijk be-
vinden, zal hij zonder verzuim die kudde gaan inspecteeren, 
en als hij die besmet bevindt zal hij dadelijk de noodige 
maatregelen nemen ter uitvoering hunner verplichting ter 
voorkoming van verdere verspreiding van brandziekte. 

Verberging, ver- 9.-Indien iemand het doet voorkomen dat eenige hem 
keerde opgaven. toe behoorende of onder zijn toezicht zich bevindende ,.scha pen 

of bokken niet besmet zijn, of zoodanige schapen of bokken 
verbergt, of het eigenaarschap van besmette schapen of 
bokken ontkent, of dat moedwillig verkeerd opgeeft, zal hij, 
schnldig bevonden zijnde, strafbaar zijn voor iedere over
trecling met eene boete een pond sterling niet te boven gaande, 
hoven en behalve zoodanige boeten ·in vorige artikelen bepaald 
die door hem mochten verbeurd zijn. 

Notulen en ken- 10.-Het comite of de inspecteur zal behoorlijk notulen 
, nisgevingen. t h 1 •• • ht" d 11 d · moe .en oucten van zune verne 1ngen, en oet a e ne 

maanden aan de11- landdrost v~n zijn district verantwoorcling 
zijner verrichtingen en der door hem ontvangene gelden. 
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Alle kennisgevingen die het comite of de inspecteur 
meent te moeten uitzenden, zullen als gouvernements-kennis
gevingen in de Gouvernements-Courant worden gepubliceerd. 

De comites en de inspecteur zullen van gouvernements
wege alleen van notulen-boeken worden voorzien. 
. ~1..-In steden en dorpen zal doo~ de stadsraden, muni- Voorzieningen 

Clpahtelten of dorpsbesturen of waar dle ontbreken door den ~0 0 r municipale 
1 dd f 

. hchamen of gou
an rost o vrederechter, door het maken van regulat1en, vernements-be-

overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk LXXXIV) over ambten. 
het bestuur van steden en dorpen) in die steden of dorpen 
in de. uitvoering der bepalingen van dit hoofdstuk worden 
voorz1en. 

12.-Alle krachtens deze wet opgelegde boeten kunnen verhaal der hoe
in het hof van den landdrost van het district waar de over- ten. 
treding is begaan ingevorderd worden namens het comite 
of den inspecteur zoodanige overtreding prosequeerende. 

13.-Het salaris van den inspecteur in artikel 2 dezer Salaris van in
wet bedoeld zal jaarlijks bij de begrooting worden geregeld. spectenr. 

14.-In den zin dezer wet zal het woord schapen of1 Uitleg van be
bokken insluiten rammen, ooien, hamels, kapaters en lam- woordingen. 
meren; en eenig getal schapen zal onder de bepalingen 
dezer wet vallen. 

15.-Alle kennisgevingen en besluiten van comites onder vroegere verrich
de vroeger bestaande wet over de brandziekte gedaan of ge- tingen van comi-

bl .. k h l .. d h fte van kracht te nomen, lJVen van rae t tote at ZlJ wor en . erroepen o blijven. 
vervangen door anderen. 

HOOFDSTUK ()XXVIII. 

OVER DE LONGZIEKTE ONDER VEE. 

1.-De eigenaar. van zoodanig vee hetwelk met de long- Besmet vee moet 
ziekte besmet is, of dat teekens daarvan zoude vertoonen, opgesloten worden 
zal hetzelve in eenige kraal, of andere beschutte plaats doen 
opsluiten; en, in geval dat eenig zoodanig dier, nit moed-
willigheid of verzuim van den eigenaar of zijne dienstboden, 
toegelaten zal worden om buiten gemelde kraal of beschutting 
te zijn of te gaan-tenzij onder de on~iddelijke~ zorg van 
eenigen persoon, hetzelve met eenen nein gelmdende, zal 
zoodanige eigenaar tot eene boet: g~~n zeven.:pond en tien shil-
lings te boven gaande, onderhev1g ZlJn; en, blJ gebreke van be-
taling, tot gevangenzetting van niet meer dan eene maand. 

2.-Indien eenig persoon zoodanig dier op of langs eenigen Niet o p pnblieke 
bl. k f t t 1 1 "d f d ·· f t t wegen toegelaten. pu 1e en weg o s raa za e1 en o rlJven naar o o 

eenige gemeene weiding of uitspanning, zal zoodanig persoon 
aan eene boete onderhevig zijn, geene zeven pond en tien 
shillings sterling te boven gaande ; en, bij ge breke van betaling, 
tot eene gevangenisstraf van niet meer dan eene maand. 
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Vee),oop van 3.-Indien eenig persoon verkoopen of te koop zal aan-
vleesch dattrvttnb· d d 1 h fa· f t t lk . d verboden. 1e en tot voe se van mensc o 1er, o o zu ~e e1n en 

het vleesch van eenig zoodanig dier verschaffen zal, hetwelk 
door die ziekte gestorven zal zijn, of hetwelk, wanneer 
geslacht, dezelve ziekte of de teekens daarvan had, zal zoo
danige persoon on1 elke zoodanige misdaad eene somma ver
beuren geen zeven pond en tien shillings sterling te boven 
gaande. 

Opzicht gehouden 4.-Indien eenig persoon, die het opzicht van eenig 
te worden. bes1net dier heeft, hetzelve verlaten zal zonder dat eenig 

ander persoon het opzicht over hetzelve hondt, za] zoodanig 
persoon eene somma verbeuren geen zeven pond en tien 
shillings sterling te boven gaande, en, bij gebreke van betaling, 
tot eene gevangenzetting, 1net of zonder harden arbeid, voor 
eenen tijd niet langer dan eene 1naand. 

Dood vee te be- . 5.-Eenig persoon, die het opzicht heeft van eenig dier 
graven. hetwelk aan bovenge1nelde ziekte sterft, of hetwelk gedood 

wordt, zal dadelijk na den dood verplicht zijn om hetzelve, 
zonder af te slachten, tot eene diepte van niet minder dan 
drie voet te begra ven. En eenig persoon dit artikel over
tredende zal eene som1na verbeuren geen zeven pond en tien 
shillings sterlingte bovengaande; en bij gebreke van betaling, tot 
eene gevangenzetting, met of zonder harden arbeid, Yoor 
eenen tijd niet langer dan eene maand. 

Helft. <ler hoete 6.-Eenig persoon, die zoodanig bericht zal geven welk 
aan bencMgevers. de schuld van eenigen zoodanigen overtreder als voormeld 

bewijzen zal, za] gerechtigd zijn 0111 de helft der boete, als 
in dit hoofdstnk vern1eld, te ontvangen ; terwijl de andere 
helft van gemelde boete in de Staats-schatkist gestort zal 
worden. 

~eunisgeving van 7 .-Zoodra de longziekte op eenige plaats ontdekt wordt, 
ziekte aan buren. zal de eigenaar of bewoner van zoodanige plaats waarop het 

vee is, verplicht zijn on1 zonder verzni1n de omliggende buren 
daarvan kennis te geven, onder verbeurte bij nalatigheid van 
eene boete vari. niet n1inder dan tien pond sterling en niet 
1neer dan vijftien pond sterling. 

Uitleg "an be- 8.-De woorden "rnndvee" en "dier" in dit hoofdstnk 
woordingen. gebrnikt znllen bevatten eenig bul, os, koe, Yaars of kalf. 

HOOFDSTUK CXXIX. 

OVER DE GIFT- OF MILTZIEKTE ONDER VEE. 
E1genaar moet 1.-De eigenaar of eigenaren van eenig vee hetwelk met 

~:~::!nv::r;,~~:~~~~ 1nilt- of gifziekte besmet is of teekens daarvan vertoont zal 
...., hetzelve, indien znlks klein ve.e i~, afgezonderd van eenig 

ander vee doen oppassen, en 1nd1en het groot vee is in 
eenige. kraal of ander beschntte plaats doen houden, en' zal 
1noeten zorg dragen dat hetzelve aan de onmiddelijke zoro
van eenigen persoon toevertronwd is. b 
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2.-Ieder inwoner van dezen Staat zal verplicht zijn, Kennisgeving aan 
zoodra de ziekte onder ziin vee uitgebroken is de omliggende buren .en veldcor-

tJ l net of vredereeh-
buren dadeliik daarmede bekend te maken als ook den ter van uitbreken 

ld tJ f · · ' van de ziekte. naasten ve cornet o vrederechter der wuk. 
_3.-Niemand zal gerechtigd zijn zoodanig besmet dier l\Ien m<;>et niet .be

of d1eren op of langs eenigen publieken weg of straat te 8!1?-et dier pubhek . le1den. 
lei den. of dqjven, naar of tot eenige gemeene weiding of nit-
spanning,. 

4.-Niemand zal gerechtigd zijn zulk besmet dier te ver- Handel in vleesch 
koor)en of te koop aantebieden of als voedsel van mensch o~· vel van besrnet . . ' (her verboden. 
of d1er aanteb1eden of te verschaffen, de vellen of eenig deel 
daarvan aftetrekken en tot gebruik aantebieden of te ver-
koopen; en zal verder niet het recht hebben, zoolang als de 
ziekte onder zijn vee bestaat, eenig gedeelte daarvan te ver-
koopen of te koop aantebieden. 

5.-Personen, belast met het opzicht van zulke besmette Gedurig opzieht 
dieren zullen dezelve niet mogen verlaten zonder dat een over besmet !lier. 
ander persoon het opzicht over dezelve overneme. 

6.-De eigenaar van eenig besmet dier, hetwelk aan Eigenaar moot 
bovengemelde ziekte sterft of hetwelk gedood wordt zal dood die r bcgrn.
verplicht zijn hetzelve, zonder eenig verzuim en zonder' het- ven. 
zelve af te slachten, op eene diepte van niet minder dan 
vijf voet te begra ven, of te do en begra ven. 

7.-De veldcornet of diens plaatsvervanger of vrede- Hulpverleening 
rechter zal het recht heb ben, indien het hem mocht blijken aan ° n v e r m 0 -

dat de eigenaar niet in staat of vermogen is het gestorven gen!len. 
vee zonder hulp te begraven, om genoegzame hulp te ver-
schaffen, en ieder burger of kleurling zal gehouden zijn op 
zline orders zulke hulp te verleenen, tenzij hij gegronde reden 
van verschooning mocht he b ben. 

8.-Alle overtreders der bepalingen van dit hoofdstuk Straf' voor over
znllen gestraft kunnen • worden 1net eene boete geen tien treding. 
pond sterling te hoven gaande of bij wanbetaling met ge-
vangenisi;traf met of zonder harden arbeid geen maand te 
hoven gaande. 

HOOFDSTUK CXXX. 

OVER RET ROODWATER ONDER VEE. 

1.-Zoodra het roodwater op eenig plaats ontdekt wordtop ont!lekking 
onder eenig vee zal de eigenaar of behoeder van zoodanig van rooclwat.er 01~-' . . . der vee moe t el-
vee verplicht ziin om zonder verzlnm de omhggende buren genaar kennis ge-

• tJ · ven aan buren. 
daarvan kenn1s te geven. 

2.-Zoodra gemelde ziekte ontdekt wordt, worclt het beest, Dood vee moet 
b . a· d c1 f d t begraven wor-met rood water esmet, 1n 1en ge oo o aaraan ges orven den. 

z~inde, door den eigenaar of op ziin _last binnen. den tijd v~n 
vier-en-twintig uren begraven, ter chepte van VIer voeten 1n 
de aarde. 
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~esmet vee moet 3.-Niemand zal vermogen om eenig met roodwater be-
~~!!~e~p~aoar\r!~ sn1et vee, zonder opzicht op eenige plaats te laten zonder 
z o.n de r opzicht, toesten1ming van den eio-enaar of bewoner van zoodanio-e 
bu1ten toestem- o o 
mingvan eigenaar plaats. . 

Anderszins kan 4.-Wanneer vee met roodwater besmet op eenige plaats 
eigenaar ze dooden gevonden zal worden zonder opzicht, en buiten toestemniing 
en begrn.ven. . f b d 1 d · · van den e1genaar o ewoner aarvan, za zoo an1g e1ge11aar 

of bewoner het recht hebben 0111 zulk besmet vee in tegen
woordigheid van twee onpartijdige getuigen te dooden en te 
begraven, ter diepte zoo als in artikel 2 vermeld. 

Helfte van boete 5.-Ieder die bij het gerecht informatie geeft aangaande 
v o or overtredin- eenige overtreding der bepalingen van dit hoofdstuk zal bij 
gen, voor den be- d l' d d h . d . . t d h' lf' 
richtgever. veroor ee 1ng van en overtre er, gerec hg ZlJn to e e t 

van de boete (wanneer betaald)1 terwijl de wederhelft verant
woord of gestort zal worden in de publieke schatkist. 

strafbepaling 6.-Hij die zich moedwillig of door achteloosheid aa11 
voor overtreding. overtreding van deze bepalingen schuldig maakt wordt, naar 

gelang van omstandigheid, in een · boete van niet minder 
dan een pond sterling en niet te boven gaande tien pond ster
ling veroordeeld, of bij wanbetaling ohderworpen aan eene 
gevangenisstraf voor eenigen tijd, doch niet te boven gaande 
twee maanden. 

Uitleg van woor- 7 .-Onder de benaming van vee zal verstaan worden 
den. rundvee, en het enkelvoudig zal ook het meervoudig getal, 

en. het mannelijk ook het vrouwelijk geslacht aanwijzen. 

HOOFDSTUK CXXXI. 

OVER LANDBOUWGENOOTSCHAPPEN EN WOL
MARKTEN, 

Landbouw ge- 1.-In ieder district waarin een landbouwgenootschap 1s 
~ootscl~apven i 11 opo-ericht op de hoofdi)laats van zulk district en voldaan lS 
1eder d1strwt. o . . -.. . ' . . 

aan de voorschr1ften en bepahngen van d1t hoofdstuk, 1s 
znlk genootscha p gerechtigd aanspraak te maken op de voor
rechten en voordeelen in dit hoofdstuk bepaald. 

_Bij_eenkomst t~t 2.-0n1 een zoodanig genootschap te stichten zal er door 
k1ez1ng van com1- d 1 dd "f · · f · te. en an rost, op aanvrar,g van VlJ t1en 1ngezetenen o lnt 

eigen beweging, eene pnblieke vergadering van de inwoners 
van het district worden belegd, op de hoofdplaats van het 
district, en dan za.l een comite van minstens negen leden 
knnnen gekozen worden, benevens den landdrost, die ambts
halve voorzitter van het con1ite zal zijn; 

Leden van ge- 3.-Ieder inwoner van het district die ingeteekend heeft 
nootschap van b d '' d t l' · l'd h jaar tot jaar. voor een e rag van een pon s er 1ng 1s 1 van et 

~enootschap van het district, voor het jaar waarin hij aldus 
1ngeteekend en betaald heeft; zullende het .jaar voor de doel
einden van dit artikel beschouwd worden te beginnen· op 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



HOOFD. CXXXI.) LANDBOUWGENOO'l'SCHAPPEN. 799 

den eersten dag van October, en eindigende op den laatsten 
dag van September. 

4.-Elk lid van het genootschap is gerechtigd deel te .Le.den deelen in 
nemen aan de kiezingen van nieuwe leden van het comite, kiezmgen. 

wanneer zulks van tijd tot tijd noodig wordt bevonden. 
5.-Het comite kiest een vertrouwd persoon als thesau- Thesa;nrier en 

rier en secretaris, kunnende die betrekkingen al of niet ver- secretans. 

eenigd worden. 
6.-Het comite blijft in functie voor den tijd van een Leden fungeeren 

' · t b 1 · " k h d Mn jaar; gratificaw Jaar en gen1e geene e oon1ng voor ZlJn wer zaa1n e en, tie voor secretaris. 

doch het comite heeft recht den secretaris eene grati:ficatie 
jaarlijks toe te kennen de som van tien ponden sterling niet 
te boven gaande, en voor het district Bloemfontein geen 
twintig pond te boven gaande. 

7.-Het comite vervaardigt regulaties om hare handelin- Regulaties. 

gen te regelen, en legt dezelve zoo spoedig mogelijk voor 
eene · algemeene vergadering van de led en vall het genoot-
schap, die dezelve kunnen bekrachtigen of wijzigen; en de 
aldus vastgestelde regulaties zijn van kracht mits goedge-
keurd door den uitvoerenden raad en niet in strijd 1net de 
voorzieningen van dit hoofdstuk. 

8.-Minstens eenmaal in het jaar, indien mogelijk, hondt Land!'ouwtenw 
het genootschap eene tentoonstelling van landbouwkundige toonstelhngen. 

en andere voortbrengselen en werktuigen en van alles wat 
op den landbouw en veeteelt betrekking heeft, onder zoo-
danige bepalingen als door hetzelve mochten vastgesteld wor-
den, zullende echter twee of meer genootscha ppen gezamenlijk 
tentoonstellingen kunnen houden benrtelings op de hoofd-
plaatsen der respectieve districten. 

9.-Zoodra de thesaurier van het genootschap in zijn Geldelijke ont

betrekking als zoodanig een bedrag van vijf pond sterling ~lten;st:\~~e~ 
of daarboven in handen heeft zal bij hetzelve plaatsen in.de storten. 

N ationale Bank of een tak daarvan, of, indien er geene znlke 
zijn, bij eenige andere bank op de hoofdplaats van het dis-
trict, en, indien er geene zijn, bij den landdrost. 

10.-Het comite doet jaarlijks verslag op eene algemeene Verslag va~ in· 

vergadering der led en van de inkomsten en uitga ven en van ~~:.sten en Uitga-

het door hen verrichte. 
11.-De secretaris zendt voor of op den eersten April Rap:port vau 

van elk jaar een rapport naar den inspecteur van publieke secretaris. 

werken of, indien diens betrekking niet gevuld is, aan den 
gou vernements-secretaris, die de ra pporten der verschillende 
districten behoorlijk rangschikt en, indien de Staatspresident 
zulks mocht goedvinden, laat drukken ten einde aan den 
volksraad in zijne jaarlijksche zitting te kunnen worden voor-
gelegd. · 

Ret rapport moet behelzen een verslag van de wijze 
waarop de van staatswege toegekende gelden bestnnrd en 
beheerd zijn geworden. 
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Toestemming van 12.-Voor iedere landbouwtentoonstelling wordt jaarlijks 
~:~t;~::t~~li~~e~r van staatswege toegestaan een bedrag gelijkstaande met het 

bedrag door het plaatselijk publiek bijeengebracht, doch nimmer 
te boven gaande voor het district Bloemfontein de som van 
een honderd pond sterling, en voor eenig ander district de 
som van vijftig pond sterling; en ten einde die bedragen te 
kunnen erlangen, zal een certi:ficaat geteekend door den voor
zitter en den thesaurier moeten worden ingediend ten effecte 
dat zoodanig bedrag als beweerd wordt door het plaatselijk 
pnbliek te zijn bijeengebracht, werkelijk aldus bijeengebracht 
en ontvangen is en gestort. 

V k 13.-Prodncten en goederen, het bona fide eigendom zijnde er oop van pro- . . . 
ducten en goe-van eenen 1nwoner van dezen Staat, op eene tentoonstelhng 
deren door comite · d f 1 k b h k d h van landbouwten- 1ngezon en o op eene wo mar t ge rae t, nnnen oor et 
toonstellingen en daartoe gekozen comite of een door haar te benoemen afslager 
wolmarkten zon- bl' · d h d' 1 ·· der licentie. pn 1ek worden verkocht, zonder at et noo 1g za ZlJn eene 

venduafslager.s-licentie daarvoor nit te nemen. 
Plichten en mach- 14.-Ret co mite zal gerechtigd zijn tot heffing der na vol
ten van comite van gende onkosten: een percent op aile verkochte producten of landbouw ten- . . 
toonstelling. goederen; half percent op alle opgeve1lde, doch n1et verkochte 

producten of goederen, en wel berekend op het bedrag dat 
voor deze producten of goederen werd geboden .. 

Znlk comite zal boekhouden van hunne inkomsten en 
uitgaven, en behoorlijke staten daarvan pnbliceeren. 

Zulk comite zal gerechtigd zijn, indien de fondsen dit 
toelaten, prijzen uit te looven. 

ROOFDSTUK CXXXII. 

OVER RET INSTANDROUDEN VAN LANDSBAKENS.* 

Eigenaren hunne 1.-Elk eigenaar of bezitter van eenio-e plaats of land-
bakens op te rich- d ( · d d f kl · 0 

· ten. goe tntgezon er erven o e1ne stukken grond b1nnen 
eenige steden of dorpen gelegen) was gehouden binnen den 
tijd van twee maanden na den eersten Mei 1857, aile bakens 
van zulke plaatsen of zulk landgoed op te -richten en in stand 
te houden, hetzij de gezegde bakens, door beslissing of aan
"\vijzing van eenige landcommissie, door overeenkomst tusschen 
de buren of door opmeting van· eenigen landmeter mochten 
zijn bepaald. * 

Vernieti.~ing van 2.-Alle bakens die niet :finaal zullen zijn vastgesteld, 
bakens b11 veran- 11 · 1 · · d · tt" dering, en'z. zu en, 1n ge':.a van een1ge veran enng, op we 1g gezag ge-

maakt, ~adellJk daarna geheel moeten worden vernietigd en 
verstro01d, en anderen opgericht die wettiglijk in de plaats 
daarvan zullen zijn bepaald of aangewezen. 

* Zie tevens Artikels :!.7 en 30 van Hoofdst.uk LVIII (Over het departement van den Landmeter-Generaal.) 
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3.-Alle bakens van gronden als voormeld zullen van Grootte der ba-
kl. f t t ld f t ld f d · 1 t" · kens.-B o e t e b ij 1ppen 0 S een geme Se 0 ges ape , 0 OOr lnp an 1ng verzuim van op-
van eene grooten steen of klip, ten minste drie voeten hoog, ricllting. · 
moeten zijn opgericht, en ten minste twee voeten van boven 
af witgemaakt moeten zijn, en in dien stand gehouden door, 
indien noodig, minstens een maal 's jaars te worden hersteld, 
op verbeurte van eene boete van een pond sterling ten faveure 
der. publieke kas voor elke baak die niet zoodanig zal zijn 
opgericht en in stand gehouden, telkens te worden herhaald, 
wanneer de oprichting en herstelling der bakens als voormeld 
niet geschieden binnen eene maand na de oplegging der boete 
in zulke gevallen. 

4.-De eigenaar van eenig landgoed zal bij verzuim van Onderhevigheid 
de oprichting der bakens of instandhouding derzelven als ~i~~~chadevergoe
voormeld, boven en behalve de boeten in artikel 3 bepaald, 
nog verder onder hevig zijn aan vergoeding van aile schaden, 
nadeelen en kosten aan eenig ander persoon veroorzaakt, ter 
oorzake van zulk verzuim. 

5.-Dagvaardingen tegen overtreders van deze bepalingen, Dagvaarding bij 
die niet binnen dezen Staat woonachtig zijn zullen mogen edicte tegen over
geschieden bij edicte, in de Gouve1·nements-Courant gepubli- treders. 
ceerd, en zal zulke edictale citatie slechts eenmaal behoeven 
te worden uitgenomen, en vonnis daarop mogen worden ge-
geven, mits zulke publicatie geschiede op drie achtereenvol-
gende weken, en de eerste maal minstens drie maanden voor 
deu dag van verschijning daarin bepaald. 

HOOFDSTUK CXXXIII. 

DE WET TOT TEGENGAAN VAN VEEDIEVERIJ, LAND
LOOPERIJ, EN VERZAl\1:ELINGEN VAN 

KLEURLINGEN. 
AFDEELING I.-INVOER EN DOORVOER YAN VEE. 

L-Ieder persoon die begeert vee over de limieten van Certificaat ver
dezen Staat te driiven of buiten het district alwaar hii woon- eischt v o or ver-u ? • • • u voer enz. van vee 
achtig is, op een markt, pubheke vendut1e, lnt de hand, of 
op eenige wijze van de hand wenscht te zetten of over te 
maken, zal verplicht en gehouden zijn van een certi:ficaat 
volgens schedule A hieraangehecht, voorzien te zijn en dat 
te vertoonen, welk certi:ficaat geteekend moet wezen door 
den veldcornet, a1:lsistent-veldcornet, vrederechter, of persoon 
door den Staatspresident daartoe aangesteld, der wijk alwaar 
hij woonachtig is, of waar hij in bezit van zoodanig vee ge
komen is. 

2.-Personen die in dezen Staat vee koopen, ruilen, o± Verklaring van 
op eene wettige wiize in bezit krijgen zullen van den eigenaar verkooper enz. be-

u ' . . a· .. 'tre:ffende t e v e r-
verkooper, of overmaker van zoodan1g vee, 1n 1en ZlJ dat voeren vee. 
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buiten de limieten van den Staat, of buiten het district 
alwaar zij in het bezit daarvan gekomen zijn, willen brengen, 
eene verklaring vorderen waarin opgave van soort, merk en 
teekenen van het door hem gekochte of overgemaakte vee 
gespecificeerd is, die de kooper of ontvanger van zoodanig 
vee dan aan een geautoriseerd certificaat-uitreiker der wijk 
waar hij in bezit van zoodanig vee gekomen is, zal 1noeten 
toonen, voordat een certificaat volgens artikel 1 aan hem 
uitgereikt zal worden. 

Vorig art:~kel :r:iet 3.-De bepalingen van artikel 2 zullen niet van toe
~~~P~!s~~t bln·passing zijn op vee verkocht op eene publieke vendutie ge

houden in de wijk alwaar zoodanig certificaat-uitreiker, als 
in artikel 1 vermeld, woonachtig is, mits de persoon die 01n 
een certificaat aanzoek doet bewijzen brengt ter voldoening 
van den certificaat-uitreiker dat zoodanig vee op eene pnblieke 
vendutie binnen de wijk waarin hij woonachtig is gekocht is. 

Vervoer van in- 4.-Personen die vee van elders door den Staat wenschen 
gevoerd vee. te vervoeren zullen, bij den eersten ambtenaar gerechtigd tot 

uitreiking van certificaten, aanzoek doen tot verkrijging van 
een certificaat als in artikel 1 bedoeld, waarin vermeld moet 
zijn dat dit vee van buiten den Staat is ingevoerd. 

Beamhten en an- 5.-Zoodanig persoon, vermeld in artikels 1 en 2, zal ver-
to~rb~\1~rh~f:t~~ plicht en gehouden wezen dergelijk certificaat benevens het 
van certificaat. in zijn bezit zijnde vee te vertoonen, indien gevorderd, aan 

eenig veldcornet, assistent-veldcornet, vrederechter, politie
officier, als ook aan eenig burger, en bij nalatigheid of wei
gering om aan het vereischte te voldoen, zal hij onderhevig 
zijn in arrest genomen te worden, en door den landdrost ge
straft kunnen worden met eene boete geen tien pond sterling 
te hoven gaande, of gevangenisstrafmet of zonder harden arbeid, 
geen drie maanden te hoven gaande. 

Onderzoek van, en 6.-Elke burger zal verplicht zijn ieder persoon onder 
verdere procedure t'k 1 1 2 h' ld .. 'fi betreffende, perso- ar 1 e s en ·, 1ervoren verme , naar ZlJn cert1 caat te 
nen die vee ver- vragen en in geval hii er geen mocht hebben of dat hii voeren. enz. . ' u 1 u 

· wmgert zulks te vertoonen, of anderszins onder verdenking 
mocht staan, zal hij zulk persoon mogen aanhouden en naar 
den landdrost van het district, assistent-landdrost, resident 
vrederechter of speciale vrederechter transporteeren, die het 
recht zal hebben om gezegde persoon bij nader onderzoek 
in vrijheid te stellen, of te handelen overeenkomstig bestaande 
wetten en bepalingen omtrent veediefstallen. 

Plichten van be- 7.-De auditeur-generaal zal een voldoend aantal certifi-
ambten betre:ffen- d d kk l A . d.e gezegelde cer- eaten . oen ru en vo gens schedule , welke certlficaten 
tificaat-vormen. met de duplicaten behoorlijk gennmmerd in boeken van een 

honderd stuks zullen inge bonden worden, en zal een voldoend 
getal dezer boeken den thesaurier-generaal ter hand stellen 
ter stempeling (indrukking) met een zespence- zegel; en zal 
de thesaurier- generaal tegen kwitantie de landdrosten der 
verschillende districten voorzien met boeken gesterr1pelde cer-
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tificaten als voormeld, en zal de landdrost tegen kwitantie 
alle vrederechters, veldcornetten, en assistent - veldcornetten, 
en de door den Staatspresident tot uitreiking van certificaten 
aangestelde personen voorzien met het noodige getal cer
tificaten. 

8.-De landdrost doet verantwoording van de door hmn Verantwoording 

t t .fi t b k. d ·· . van Ijanddrost on vangene cer 1 caa - oe en op e gewone wuze; personen voorgeze<Yeldecer• 
tot het uitreiken van certificaten O'eautoriseerd doen verant- tificaat-v~rmen. 

0 
woording bij den landdrost van het district waaronder zij 
sorteeren bij het einde van ieder kwartaal, of zoodra zij hnnne 
certificaten allen hebben uitgereikt; ell zullen certificaat-uit
reikers gerechtigd zijn tot zoodanige percentsgewijze belooning 
als jaarlijks bij de begrooting zal worden vastgesteld. 

9.-0nder het woord "vee" in de voorgaande bepalingen Uitleggemle be· 

zullen verstaan worden beesten, paarden, ezels, muilen, scha pen palingen. 

en bokken, en in ieder geval in bovengaande bepalingen zal 
het enkelvoudige ook het n1eervoudige, en waar zulks toe-
passelijk zal zijn of kunnen ge1naakt worden, het mannelijk 
ook het vrouwelijk beteekenen; en waar eenig ambtenaar 
genoemd wordt, zal zulks uitgelegd worden in te slniten ook 
den persoon welke tijdelijk zoodanig an1bt waarnemnt. 

AFDEELING II.-LANDLOOPERIJ EX VERZAMELINGEN VAN 

KLEURLINGEN.* 

10.-Ieder kleurling kmnende van buiten de grenzen van Kleurling van bui .. 

d St t l t · ·· t ten den Staat moet en aa za moe en voorz1en zun van een paspoor , ge- een pas he b ben, 

teekend door den zendeling onder wiens statie hij ressorteert met ...-ermelding 

of door het opperhoofd van de plaats waar hij woonachtii x~~l~l h\izomlerhe-

is, of door een daartoe bevoegden a1nbtenaar, meldende den 
naam van den pashouder, de plaats zijner woning, het doel 
zijner reis, de plaats zijner bestemming, den tijd daartoe ver:... 
leend, en het getal personen, vee en andere goederen welke 
hij met zich voert. 

11.-Eenig kleurling binnen de limieten van dezen Staat Kleurling woon• 

d d . b ~ d l ·d d ·l"'k 'dd 1 achtig in den Staat won en e, 1e ev on en za wor en zon er eer lJ lll1 e van zonder pas, die 

bestaan te ziin en zonder paspoort van ziinen dienstheer zoo ron9-.loop~ of geen 
. . . . v. ' v . ' . eerluk nuddel van 

hlJ 1n d1enst 1s, ot zonder paspoort van een1gen zendehng, hestaa1~ heeft, on-

landdrost, veldcornet, of vrederechter, of pas-uitreiker, het ~e/~1!1'~~1 :i~1 ~~; 
land doorgaande zal door elken inwoner moeten aangehouden st.raf. 

en naar den veldcornet of vrederechter, of naar den land-
drost gezonden worden, door wien hij zal mogen worden los-
gelaten, of gestraft wegens landlooperij, zooals in artikel 30 
bepaald. 

12 -Ieder blank persoon zonder eerliik middel van be- Blanke rondzw~:-
• 7 v vers. zonder eerh1k 

staan in dezen Staat rondzwervende, zalmoeten worden aan- middel van he-

h d d d I dd t h t d . · · staan. onderhevi"" ge ou en en opgezon en naar en an ros van e 1stnct a an app~·ehensi~ 
-------~=---------------------- en straf. 

·~ Over de macht en jurisdictie van R.e'>ident Vrederechter~. zi.e Art: 31; en 
over die van Sp'eciale Vrederecht.ers ten opzwhte van Landlooperu zw Arbk'()ls 10 
en 11 van Hoofd. IX (De wet over Vrederechters.) 
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alwaar hij wordt aangehouden, om onderzocht te worden met 
betrekking tot zijne middelen van bestaan, en indien h\i er 
geen heeft, zal de landdrost het recht hebben hem volgens 
artikel 30 te behandelen. 

Toelage voor aan- 13.-Eenig persoon die een landlooper mocht aanhouden 
houden en vervoe- . . . 
ren van landloo- en vervoeren als 1n artlkels 11 en 12 bepaald, zal gerecht1gd 
pers. zijn tot het ontvangen van eene toelage als voor transpor-

teeren van crimineele gevangenen, zooals bepaald bij artikel 5 
van hoofdstuk LXXIV (Over toelagen aan zekere personen). 

Handelw~ize om- 14.-Indien eenio- persoon vallende onder artikels 10 11 
trent rondzwer- . . . o. . . 1 • 
vers in bezit van en 12, 1n bez1t 1s gevonden van eerng getal groot of klmn 
vee gevonden. vee waarvan hii aan den landdrost resident vrederechter 

Kennisgeving van 
zulk vee. 

' ;:) ' ' of speciale vrederechter, voor wien hij ter terechtstelling 
wordt gebracht, geen voldoende rekenschap kan geven, zal 
zoodanige landdrost, resident-vrederechter, of speciale vrede-
rechter, zulk vee in het naaste schuthok doen plaatsen. 

15.-De landdrost, resident-vrederechter, of speciale vrede-
rechter zal dadelijk daarvan kennis geven in de Gouvernement8-
Courant, het vee behoorlijk beschrijvende, en verder bekend 
makende dat indien hetzelve niet wordt gereclameerd binnen 
den tijd van twee-en-veertig dagen na datum der kennis
geving, zulk vee door den schntmeester publiek zal worden 
verkocht als gewoon geschut vee. 

d
Kennhisgeving 16.-De schntmeester zal in overleg met de ambtenaren 
oor sc utmeester. d l 'k 1 ld d d l''k . 1~1 e aatste twee art1 e s verme , a e lJ na ontvang:.;;t 

van zulk vee op de gewone wijze kennis geven in de Gou-
vernement8-Cottrant onder een afzonderlijk hoofd "af.qenomen 
t·ee" van den dahun waarop znlk vee zal worden verkocht. 

Verantwoording 17.-De schutmeester verantwoordt de opbrengst der ver-
van gelden door, . . 
en belooning voor, koop1ngen volgens bepahngen der schntwet aan den lancl-
schutmeesters. drost; voor z\ine zorg, moeite en oppassing, geniet hij be-

loaning volgens tarief vastgesteld bij de schutwet, geschiedende 
de verkooping volgens de regelen vastgesteld bij de schnt
wet.* :l\Iocht het geeigend worden voor dat de verkoop
ing plaats vindt, zal de schutmeester eveneens de bovenge
melde belooning genieten, benevens vergoeding voor de 
advertentie-kosten, als bepaald door de wet.** 

. Restitutie a an 18.-Ret gerealiseerd bedrag na aftrek der voonnelde 
e1genaar van opge- . ' · . . 
brachte gel<len. kosten, zal 1n de staatskas worden gestort ten mnde b1nnen 

den tijd van twee jaren aan den eigenaar van het vee te 
worden gerestitueerd, indien hij mocht uitgevonden worden. 

KleurHngen ~iet 19.-Geen kleurlingen zullen op gonvernements of dorps-
zonder v e r l of te . .. 
w?nen op do r v s- gronden 1nogen won en zonder schnftel~Jk verlof van den land-
of G 0 u v e r 11 e- 1 t f 'd t d ht f · · I' · · h d d mentsgronden. r ros o res1 en - vre erec er o mun101pa 1tmt, 1n ou en e 

de namen en het getal der personen aan wie het verlof is 

* Hoofdstuk CXXIV. 
** Art. 28 van Hoofdstuk LXXII (Over de Admmistratie van des Lands Zaken 

en Finantien.) 
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toegestaan, de plaats waarop en het getal vee, rijtnigen en 
andere goederen welke zij bij zich hebben. 

20.-Geen eigenaar van eene plaats of gedeelte eener Slechts 5 ltoofden 

J.>laats door hemzelven of een ander blank persoon bewoond van hnisgezinnen 
h h bb d 

.. . . ' op door blanke be• 
zal het rec t e en meer an V~Jf hoofden van hu1sgez1nnen woonde p 1 a at s 
van kleurlingen op elke plaats of gedeelte eener plaats aan toegelaten. 
te honden. * 

21.-(A). Geen eigenaar van eene plaats of gedeelte eener Hoofden van hnis-
].>laats niet door een blanke bewoond zal het recht hebben gezinnen veroor

' d h £ ' · · loofd op plaats daarop meer an twee oo den van htusgez1nnen van klenr- niet door blanke 
lingen aan te houden. bewoond. 

· (B). Een kleurling, eigenaar eener plaats in het district 
l\1oroka niet door eenen blanke bewoond, zal het recht hebben om 
met toestemming van het uitvoerend gezag drie hoofden 
van huisgezinnen van kleurlingen aan te honden. 

22.-0nder ''hoofden van huisgezinnen'' 1noeten verstaan Wat verstaan 
worden personen die een of meer vrouwen of een gezin wordt door ·:hoof-' den van h nlsge-
hebben; zullende kleurlingen die boven de zestig jaren ond zinnen." 
zijn en geene bruikbare kinderen hebben, niet als hoofden 
van huisgezinnen beschouwd worden. 

23.-In elke veldcornetschap zal eene com1nissie van drie s~_menstelli~g~an 
l 1 1 t d . d b · " "k · · ,, w_lJk~ comm1Ss1es; 
· ec en )es a an, on er e ena1n1ng van \VU s - commlSSle, k~ezmg en aftre-
we lker led en zullen worden gekozen op de wijze zooals be- ~~~~v~I~.n 1 e de 11 

paald voor het kiezen van veldcornetten. Er zullen jaarlijks 
nienwe leden worden gekozen en zullen de aftredende leden 
herkiesbaar zijn; ook zullen de leden alvorens in functie te 
treden, in handen van den landdrost den eed afleggen als 
hepaald bij schedule B. 

24.-De leden der com1nissie in het laatste artikel bedoeld Letlen hebben 
d h d . "d d l£'-l b dh 'dh bb macht van vrede• znllen geduren e unnen 1ensttu eze ue evoeg e1 e en recl~ters om getui-

als vrederechters om beeedigde en andere verklaringen be- ~rT! ~:;:e~1~ eede 
noodigd in de volvoering hunner plichten voor zich te doen 
afieggen. 

25.-w anneer een of meer der leden van de comnlissie, ~ijdelijke aanvnl-
1 · · k f d t 1 · t t d' l hng van vacature ( oor verzu1m, z1e ~te o an er oeva n1e egenwoor 1g ~an in commissie. 
ztjn: znllen de overige leden het recht hebben een of meer 
leden in zijne of hunne plaats in te zweren. 

26.-Ieder lid van de commissie, die op last van den Belooning v o or 
lauddrost nit is ter verrichting der plichten in dit hoofdstnk leden. 
hen1 opgelegd, zal gerechtigd zijn tot eene belooning van een 
pond en tien shillings sterling per dag, door den aanzoeker 
te worden betaald, en welk bedrag door den landdrost kan 
-vvorden verhaald bij weigering van betaling. 

27.-In geval een eigenaar, huurder of bewoner (niet Hoe v_erlof. voor 
.. 1 f d 1 1 t d meer ln'l1sgezinnen huwoner) van eene p aats o ge ee te eener p aa s! oor een dan b oven g e-

blank persoon bewoond mocht vermeenen 1neer d1enstboden noemdopplaatsen 
l • .. . kan verkree:fiD 

uoodig te hebben dan bepaald blj artikel 20, zal hu zwh tot worden. 

* Zie ook Artikels 4 en 5 van Hoofdstuk XXXIV (Ter bepaling der rechten 
Vf\11 Klenrlingen ten opzicl1te van Vastgoed.) 
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verkrijgen daarvan mogen vervoegen hij den landdrost van 
ziin district, die dan de commissie daargesteld hij artikel 23 
zal uitzenden, om te onderzoeken en te rapporteeren over 
de wenschelijkheid van het al of niet toestaan van het ver
zoek. Indien de commissie zal rapporteeren dat de wensche
lijkheid hestaat om aan het verzoek te voldoen, dan zal de 
landdrost hem een meerder getal kleurlingen mogen toestaan, 
cloch in geen geval meer dan tien hoofden van huisgezinnen 
hoven het getal in dit hoofdstuk hepaald. 

Eiganaar moet 28.-Een eigenaar, hewoner of huurder van eene plaats 
kleurlingen boven of o-edeelte eener plaats meer hoofden van huisgezinnen van veroorloofd getal b ' 

verwijde!.en; onder kleurlingen aanhoudende clan hepaald hii artikel 20 of het 
boete b IJ gebreke u ' .. 
daarvan.! getal hem daar hoven toegestaan door den landdrost blukens 

artikel 27, of hoven het getal als bepaald hli artikel 21A, 
op onbewoonde plaatsen, zal verplicht zijn hij aanzegging door 
eenen hevoegden ambtenaar geclaan zoodanig meerder getal 
te verwijderen; hij weigering of in gehreke bllivende daaraan 
te voldoen, onderworpen zijn aan eene boete Yan niet minder 
dan vijftien pond sterling en niet te boven gaande vijftig pond 
sterling, of eene gevangenisstraf geen drie n1aanden te hoven 
gaancle voor de eerste overtreding; en zal hli bij eene tweecle 
overtrecling vervallen in eene hoete van niet minder dan 
vijftig ponden sterling, en niet meer dan een honderd en 
vijftig ponclen sterling, of gevangenisstraf geen zes maanden 
te boven gaande, en zal desniettemin zulke verwijdering daar
gesteld mogen worden door het gouvernement ten laste van 
den overtreder. 

De hoeten en straffen in dit artikel hepaald zullen, voor 
de eerste overtreding in het landdrosthof, en voor de tweede 
of volgende overtreding, in het gerechtshof van landdrost en 
hemnraclen, kunnen verhaald worden. 

Helft van boete 29.-Iecler persoon, informatie gevende aan den landdrost 
ga.at voor aan- l l a· kl l" d h"" d f brenger. van c e aan 10u 1ng van meer eur 1ngen an 1J eze a -

deeling hepaald zal, hij de overtuiging en veroordeeling van 
den overtrecler, gerechtigd zijn tot de helft van de opge
legcle hoete. 

Straf op overtre- 30.-Elke persoon komende onder de bepalingen van 
f!~g~~ ~~lder Arts. artikels 10, 11 en 12, en schulclig bevonden zijnde door den 

landdrost, zal mogen gestraft worden met eene boete niet 
te boven gaande vijfpond sterling, of anders gevangenisstraf 
met of zonder harden arheid, niette hoven gaande drie maanden, 
of anclers (mits geen blank persoon zijnde) onder contract 
geplaatst te worden als diensthocle hij den eenen of anderen 
hlanken inwoner van den Staat voor niet langer dan een 
jaar, n1et clien verstande dat de overtreder het recht zal 
he b ben zijnen meester te kiezen in het district waar de over
treding is hegaan, en dat het contract voor den landdrost 
gemaakt en geregistreerd zal worden tegen den plaatselijken 
gewonen koers van loon. 
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31.-Deverschil1ende resident-vrederechters in dezen Staat Resid~nt~vr~d~-
11 · · d' · h bb · . rechtersJunsdiCtie zu en JUriS wt1e e en met betrekk1ng tot een1ge overtre- te hebbeninzake??-

ding van eenige bepaling van deze afdee1in:g, met uitzon- !:z~ landloopenJ, 

dering van overtredingen der bepa1ingen van artike1 28. * 
32.-Het za1 aan den veroordeelde vrijstaan appel of Appel en :r;evi sie 

revisie aan te teekenen tegen de uitspraak van eenig resident- veroorlootd. 

vrederechter, overeenkomstig het voorgaand artike1, naar het 
landdrost en heemraden hof. 

33.-E1k burger za1 verp1icht zijn om iederen persoon Verplichting van 

l t .k 1 10 11 h' b 1d .. t burgers om kleur-onc er ar 1 e s en 1er oven verme naar ZlJn paspoor lingen naar pas te 
te vragen, en in geva1 hii er geen mocht hebben of dat v rage~; en die 

• • tJ •• ' zulks n1et heb-
hebbende btuten den 1nhoud mocht b11Jken te hebben gehan- bendeteapprehen• 

de1d, of weigeren zal zu1ks te vertoonen of anderszins onder deeren. 

verdenking mocht staan, za1 zulk een persoon of zulke per-
sonen moeten aangehouden en naar den vrederechter, veld-
cornet, of assistent - ve1dcornet getransporteerd worden, die 
het recht hebben za1 gezegden persoon, bij nader onderzoek, 
in vrijheid te stellen of naar den 1anddrost te transporteeren, 
aan wien het recht wordt toegekend, bij onderzoek, de over-
treders schu1dig te verk1aren aan land1ooperij, en a1s zoo-
danig, vo1gens de voorzieningen in deze afdee1ing vervat, 
te straffen. 

34.-V oor het geva1 de persoon. of personen onder het Wanneer .beamb· 
ten kleurlmg on• 

voorgaand artikel naar een vrederechter, veldcornet, of assis- der contract knn· 

tent-veldcornet gebracht, verkiezen mocht liever onder con- nen plaatsen. 

tract te worden gep1aatst dan naar den landdrost te worden 
verzonden, zal zoodanige vrederechter, veldcornet, of assistent-
veldcornet het recht hebben hem, volgens wet, onder con-
tract te plaatsen }~i zoodanigen persoon als hij verkiezen mag. 

35 - Ieder lancidrost vrederech ter veld cornet of assisten t- Beambten regis tel 
· ' ' ' te h o u d e n va11 

veldcornet zal verplicht zijn een behoorlijk register te hou- pass en, contrao· 

den van ~lle paspoorten en certificaten door hem van tijd ten, enz.; 

tot tijd. verleend., of aan hem vertoond en door hem goed-
gekeurd, en van alle contracten door hem gemaakt. . 

' 36 -Ieder eigenaar bewoner of huurder van eene plaats Eigenaa,rs van 
· ' . .. .. P.!aatsen moeten 

odf gedeelte
1 

eekn
1
er p1~aats, dz~l verp~:cht z

1
lJnt eene llJst t

1
e hodu- }d~~~i~~~1~ n van 

en van al e eur 1ngen 1e op zune p aa s wonen, a sme e 
van de getallen van hun vee, bestaande uit schapen, bokken, 
paarden, beesten enzoovoorts, en die bij aanvrage aan den 
veldcornet of assistent-veldcornet te overhandigen; ten einde 
hem in staat te stellen zich te overtuigen of het geta1 k1eur
lingen en dat van hun vee met de lijst overeenstemt, en 
rekenschap te vord.eren van zoodanig vee als hij bevinden 
mocht daar te zijn, boven het getal in de lijst ·vermeld. . _ 

37.-Indien de ambtenaren in artikel 36 vermeld moch- ~;:a~:!~~~a0J~~r~ 
ten bevinden dat er door de kleurlingen geen voldoende kleurlingkannaar 

b h l 
schut gezonde n 

rekenschap kan gegeven worden van het vee oven et geta worden. 

* Over de jurisclictie van Resident Vrederechters ten opzichte van Land
looperij zie ook Artikels 19 en 2'~ van Hoofclstuk IX (De wet over Vreclerechters.) 
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op de lijst aangegeven in hun hezit, zullen zij het recht heh
hen zoodanig vee naar de schut te zenden namens het gou
vernement , en zal verder worden gehandeld overeenkomstig 
artikel 22 van hoofdstuk CXXIV (De schutwet.) 

Veldcornetten toe 38.-Veldcornetten en assistent-veldcornetten zullen ver
~~gzj~~rl~~~d~e;!: plicht en gehouden zijn toe te zien, dat geene ongeoorloofde 
zka1 mel1~ngen 1

v atn verzameling van kleurlingen in hunne wijken plaats vindt, 
eur Ingen p aa s . h h d d d l"k "d . d ] vinden. en waar d1e moe t estaan, e a e lJ e venVlJ enng erze ve 

te gelasten, en hij weigering aan den landdrost van zijn dis
trict daarvan rapport te doen. 

Boe~e voor over- 39.-Iemand zich schuldig makende aan of niet hande-..tredingen d e z e r . . . 
bepalingen. lende overeenkomst1g de hepahngen dezer afdeehng, zal onder-

hevig zijn a an eene hoete niet te hoven gaande vijf pond ster
ling, hij wanhetaling te worden vervangen door gevangenis
straf niet te hoven gaande een maand; hiervan zijn nitgezon
derd de alreeds in deze afdeeling vastgestelde strafhe.pa
lingen. 

Zekere bepalingen 40.-De hepalingen van artikels 20, 21 en 27 zijn niet 
niet toepasselijk t · k d d ]' t t' h d op zekereplaatsen van oepass1ng op er en e zen e 1ngs-s a 1es noc op gron. en 

door het gouvernement aan kleurling- hoofden en hun volk 
ter hewoning afgestaan, noch op puhlieke delverijen. 

De heperkende hepalingen, omtrent kleurling- hoofden 
voorkomende in deze afdeeling zijn niet toepasselijk op kool
mijnen door de regeering als zoodanig erkend. 

Verwijdering van -=1:1-:=--In geval een eigenaar of huurder van, of recht.,.. 
kleurlingen van a± h hh d 1 t f d lt ] t plaatsen van uit- e en e op, eene p aa s o een ge ee e van eene p aa s 
1 and i g en wier uitlandig is en zijn woonplaats niet hekend is en de be-
woonplaats onbe- d h' l ]"k . . . ' d kend is. voeg e a1n tenaar gevo ge lJ ~ n1et 1n staat 1s aan e ver-

plichtingen van deze afdeeling van dit hoofdstuk te voldoen, 
zal de landdrost van het district waarin de plaats gelegen 
is eene kennisgeving doen puhliceeren in de Gouve1·nernents
Courant den eigenaar, huurder of rechthehhende oproepende 
om hinnen acht-en-twintig dagen aan de hepalingen van 
deze afdeeling te voldoen ; en hij ge hreke van voldoening 
aan zulke kennisgeving zal de landdrost den veldcornet of 
a,ssistent-veldcornet gelasten de noodige verwijdering van kleur
lingen te doen plaats vinden. 

Aile kosten van verwijdering van kleurlingen op eene 
plaats zoeals in dit artikel vastgesteld insluitende kosten 
van advertentie zooals in dit artikel hedoeld, zullen worden 
verhaald van de kleurlingen die worden verwijderd. 

AFDEELING III.-DE UITREIKING VAN PASSEN AAN KLEURLINGEN. 

Vervaardiging 42.-De auditeur-generaal zal voor het vervolg een vol-
van pasvormen. d d ] d d kk ] oen aanta passen oen ru - -en, vo gens den vorm hier-

aan gehecht in de schedule C, welke passen met de dnpli
caten ("counterfoils"), hehoorlijk genummerd, in boeken van 
elk honderd stuks zullen ingehonden worden. 
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43.-De auditeur-generaal zal een voldoend getal dezer Stempeling daar

pas-hoeken den thesaurier-generaal ter ·hand stellen, ter stem- Yan. 

peling (indrukking) met zegels a zespence en een shilling. 
44.-De thesaurier-generaal zal tegen kwitantie de land- Landdrosten 

drosten der verschillende districten voorzien 1net het door moe ten voorzien . worden da:armede. 
hen vere1scht getal hoeken met passen geste1npeld als voor-
meld. 

45.-Ieder landdrost zal tegen kwitantie alle vrede- Alsook vrederech

rechters, veldcornetten, assistent-veldcornetten en andere door ~~~~coar~!~:eten t
den Staatspresident tot uitreiking van passen aangestelde andere daart~

1

~ 
. h a· l . "k" aangestelde per-personen voorz1en met et noo 1ge geta passen ter tntrm ~Ing sonen. 

aan kleurlingen. 
46.-Geen veldcornet, assistent-veldcornet, of ander door Geen andere pas

den Staatspresident aangesteld persoon, handelende amhts- hsen moedten ?-toor 
. . en wor en 111 .ge• 

halve, zal een ander dan den hlJ deze wet voorgeschreven pas, reikt. 

gestempeld als voormeld, mogen uitreiken op straffe eener 
hoete niet te hoven gaande tien pond sterling, of in gehreke 
van ·· hetaling, tot gevangenzetting, 1net of zonder harden 
ar heid, van drie tot veertien dagen, en met ver heurte van 
hun amht. 

4 7 .-Geen ander persoon dan de hij deze wet daartoe Geen andere per
aangewezene zal aan eenigen klenrling een pas mogen uit- sonen mo.gen.zulke 

. ' passen 1utre1ken. 
re1ken waarop de hestaande wetten zegels vorderen, op straffe 
eener hoete niet te hoven gaande tien pond sterling, of in ge-
hreke van hetaling gevangenzetting, met of zonder harden 
arheid, van drie tot een-en-twintig dagen. 

48.-De landdrosten doen verantwoording van de door Verantwooruing 

l h k d ·· D d van Landdrosten 1en ontvangene pas- oe ~en op e gewone WlJZe. e vre e- enz.-Inzage van 
rechters veldcornetten of assistent-veldcornetten of andere P asboeken door . ' . . ' r ... anddrost. 
tot u1tre1lnng van passen aangestelde personen, doen verant-
woording hij den landdrost van het district waaronder zij 
sorteeren, hij het einde van ieder kwartaal of zoodra zij 
hnnne passen allen hehhen uitgereikt. De landdrost zal 
bovendien ten eenigen tijde, als hij znlks noodig oordeelt, 
inzage kunnen vorderen van de aan hen uitgereikte pas-
hoeken en verantwoording eischen van de ontvangen gelden. 
Bij verzuim verantwoording te doen, als in dit artikel ver-
meld, vervallen genoemde personen in de straffen zooals he-
paald in artikel 46 van dit hoofdstuk. 

49.-De hepalingen dezer afdeeling znllen alleen van toe- Op welkekleurlin
. .. · ·k kl 1. k d gen deze bepalinpassing zun op passen u1tgere1 ~t aan ~ eur 1ngen omen e g en toepasselijk 

van of gaande naar huiten 's land voor wien een pas ge- zijn. 

ste1npeld met een zegel • van een shilling vereischt wordt ; en 
aan kleurlingen voor hunne eigene zaken rondreizende en 
r<Jndtrekkende hinnen 's lands en huiten de wijk waar z~j 
woonachtig zijn ; voor wien een pas gestempeld met een zegel 
vnn zespence vereischt wordt. 

50.-De hij deze afdeeling daartoe aangewezen personen Vermelding van 

mogen geen getal vee in eenige pas vermelden, tenzij zij dat vee. 

z-
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vee hebben gezien of aan hen een certificaat van den dienst
heer is vertoond, vermeldende hoeveel vee de persoon die 
aanzoek voor de pas doet bij zich heeft. 

Pas-uitreik~rs 51.-De bij deze afdeeling aangewezen personen tot uit-
geene beloonmg . . il h k h d d 
van ka:ffers aan te re1k1ng van passen zu en voor unne wer zaam e en aar-
nemen. aan verbonden geene belooning hoegenaamd mogen vorderen 

of ontvangen van of namens eenigen kleurling op stra:ffe zooals 
bepaald in artikel 46. 

Jurisd.ictie van 52.-Het landdrosthof heeft J·urisdictie in alle zaken van 
landdrosthof. 

overtreding van eenige bepaling dezer afdeeling. 
Bel<;>on~ng voor 53.-Aan aile uitreikers van passen, geene landdrosten 

pas-uitreikers. f l dd kl k . . d 1 b.. h . d lk k 

Schedule A.. 

Schedule B. 

o an rost er en ZlJn e, za lJ et e1n e van e war-
taal, wanneer zij van de uitreiking van passen verantwoor
ding, zoo als bij artikel 48 bepaald, doen, tien percent. toe
gekend worden op het bedrag van de gedurende het kwar
taal uitgereikte passen. 

DUPLICAAT. 

Naam 

Woonplaats 

Soort van vee 

J\fer ken beschrijving 

Waarheen 

Datum van uitreiking 

SCHEDULE A. 

Zegel 6d. 
Certificaa t No. 
Overeenkomstig hoofd. CXXXIII 

van het wetboek 
Kantoor, 18 

Naam 
W oonplaats wijk district 
Soort van vee getal 
Merken en beschrijving 
Waarheen 

V erleend door 
Certificaat-uitreiker. 

Dit certificaat · kan aileen dienen 
voor het vee daarin gespecifi
ceerd. 

N.B.-Van schapen en bokken boven het getal van tien 
zal het voldoende zijn aileen soort en getal op te geven. 

SCHEDULE B, 

"Ik, , zweer, dat ik de plichten aan mijne betrek• 
king als lid der wijks-commissie, verbonden, getrouw, onpar• 
tiidig en eerlijk zal betrachten, zonder aanzien van persoon, 
Zoo waarlijk helpe mij God !" 
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18 

V erleend door mij 
N.B.-De uitreiker van passen zal verplicht zijn 1n de 

pas te vermelden, voor hoe lang dezelve is uitgereikt. 

HOOFDSTUK CXXXIV. 

TOT TEGENGAAN VAN DIEFSTAL VAN VELLEN, 
BOKHAAR, WOL EN VOGELSTRUISVEEREN. 

Schedule C. 

1.-Het zal aan iedereen in dezen Staat verboden zijn, Verhandelen van 
om van eenigen kleurling, schaap- bok- beesten- of eenig v:enen van kleur-

d 11 k ' f d' ' . hngen zonder be· an er soort van ve en te oopen, o 1e met hem te ru1len, hoorlijk briefje 

dan wanneer de kleurling voorzien is van een brief van zijn verboden. 

dienstheer of eenigen vrederechter of veldcornet vermeldende 
het getal, de soort, kleur en merken der vellen aldus ver-
kocht, welk briefje moet worden overhandigd aan den koo-
per die het voor minstens twee maanden in zijn bezit zal 
houden. 

2.-Het zal aan iedereen in dezen Staat verboden zijn Verhandelen van 
van eenigen kleurling wol of bokhaar of vogelstruisveeren ~ol,enz.,vankleur-

. ' ' . . hngen zonder be· 
te koopen of te ru1len, dan wanneer de kleurhng voorzwn hoorlijk briefje 

is van een brief van zijn dienstheer of eenigen vrederechter v~rboden. 
of veldcornet vermeldende het getal balen of zakken of doe-
ken, de soort der wol, of het getal pennen der vogelstruis-
veeren, welk briefje zal worden overhandigd en voor min-
stens twee maanden in bezit blijven van den kooper. 

3.-Van alle vellen, wol, bokhaar en vogelstruisveeren Koo£er moet boek 

zoodanig gekocht of geruild zal door den kooper een afzon- ~~~a:lin~~n v e r
derlijk boek gehouden worden, vermeldende den naam en 
woonplaats van den kleurling van wien gekocht, met datum 
van koop en alle merken. 

4.-Eenige vrederechter of veldco!net z.al .. in zij.~e wijk .straf vo?r v.er

of zijn dorp het recht hebben ten een1gen bllllJken tlJde van b~~k ~~ :e~\~e;~~ 
eenigen winkelier, kooper of handelaar van vellen, wol, bok- 0 P aanvrage van . h" d rechthebbenden. haar en vogelstru1sveeren, wanneer lJ aantoont at er grond 
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bestaat te veronderstellen dat eenige der verkochte en ge
ruilde artikelen door deh verkooper of verruiler gestolen 
werden, inzage te eischen van het bij artikel 3 voorgeschre
ven boek, zullende de winkeliers, koopers of handelaars van 
vellen, wol, bokhaar en vogelstruisveeren alsdan verplicht 
zijn zulke inzage toe te staan ; het niet houden van zulk in 
artikel 3 voorgeschreven boek of eenige weigering daarvan 
inzage te geven onder de bepalingen van dit artikel zal wor
den gestraft met eene boete geen vijf pond sterling te boven 
.gaande of bij gebreke van betaling gevangenisstraf niet te 
boven gaande acht dagen. 

Straf: v?or ver- 5.-Niemand zal gerechtigd zijn om schaap-, bok-, beesten-
handelmgsnachts en andere vellen of wol bokhaar of vogelstruisveeren van 

' ' een kleurling te koopen of te ruilen gedurende den tijd van 
een half uur na zonsondergang en een half uur voor zons
opgang. Overtreding van deze be paling zal worden gestraft 
n1.et eeh boete geen tien pond sterling te boven gaande, bij 
wanbetaling te vervangen door gevangenzetting voor een tijd 
geen drie 1naanden te boven gaande. 

Straf voor on wet- 6.-Iemand d"aartoe niet bevoegd volgens de wet, een 
;!ve~1f ;~~u~~J:fj~ briefje v olgens artikel 1 afgevende, of overtuigd wordende 
aan kleurling. zoodanig briefje frauduleus te hebben vervaardigd of doen 

verva-ardigen of ge bruikt, zal gestraft worden met eene boete 
geen tien pond sterling te boven gaande of bij wanbetaling 
gevangenzetting geen drie n1.aanden te boven gaande. 

Brie~jes worden 7.-De briefjes in artikel 1 vermeld znllen gratis war-
gratis verstrekt. ·den verstrekt. 
Dithoofdstuk niet 8.-De bepalingen van dit hoofdstuk zullen niet van 
toepasselijk opt · ·· kl 1· d' t d f d ht grondhezitt'ende oepass1ng ZlJn op ~ eur 1ngen 1e vas goe o gron rec en 
kleurlingen. bezitten. 

St~·af voor ove:r;- 9.-Iemand overtuigd wordende dergelijke schaap-, bok-, 
tred1ng van Arh- b t f d 11 f 1 b kh f l · kels t en 2. ees en- o an ere ve en, o wo , o ~ aar, o voge stnus-

veeren van eenigen kleurling gekocht of gernild te hebben, 
zonder dat die klenrling een brief zooals in artikel 1 ver
meld aan hem afgeeft, zal onderhevig zijn aan een boete 

. geen tien pond sterling te boven gaande, bij wan betaling te 
vervangen door gevangenzetting geen maand te boven gaande. 

HOOFDSTUK CXXXV. 

OVER STRUISVOGELS EN HET \VILD. 
Op eigen.grond 1.-Eenig eigenaar of bewoner van land zal gerechtigd 

l• an men .J on g e · · 'ld · l f struisvogels en wezen om een1ge .Jonge Wl e stnusvoge s te vangen o te 
h nnne e i ere n doen vano-en en te houden 1net het doel die mak te n1.aken. nemen 5 ' , 

· of te ne~en, ?f te do~n nemen de eieren of eenige daarvan 
van een1ge w1lde stnnsvogels, wanneer die zullen gevonden 
worden ?in?-en de bakens ~ijner landerijen, niettegenstaande 
de voorz1en1ngen van de h1ernavolgende artikels. 
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2.-Eenige jonge struisvogels zoo als in het voriO' artike1 0u4erdom v~n 
ld ll 

' 5 .. zulke JOnge stnus-
bedoe , zu en den ouderdom van twee maanden ten tude vogels. 

dat zij gevangen worden niet mogen hebben bereikt. 
3.-De eigenaren vail. eenige makke of tamgemaakte Eigendomsre?ht 

· 1 11 h · · . op zulke stru1s-strmsvoge s zu en un mgendom 1n zulke vogels n1et ver- vogels;vergoeding 

l . · d' d' ht 1 f · .. van schacle en lezen, ln len le moe en weg oopen 0 op eenlge wuze ver- straffen voor schie-

loren worden, maar zullen zij integendee1 beschouwd worden ten claarvan. 

dezelfde rechten daarop te hebben en te behouden a1s op 
groot vee; zu1lende eenig persoon die eenen dergelijken mak-
ken of tammen struisvogel mocht schieten onderhevig en 
verplicht zijn om den eigenaar daarvan schadeloos te stellen, 
onaangezien eenige crimineele prosecutie welke daaruit tegen 
hem mocht ontstaan; zullende ieder persoon die overtuigd 
wordt moedwillig eenen makken struisvogel te hebben ge-
schoten, ge\"angen, gekwetst, of gedood, onderworpen zijn 
a an eene boete van eenige som niet minder dan vijf en twin-
tig pond sterling, en niet te boven gaande vijf-en-zeventig 
pond sterling voor de eerste, en niet meer dan een hondera 
pond sterling voor e1ke volgende overtreding ; en eenig per-

. soon schuldig bevonden aan overtreding van dit artikel bin
nen zes maanden na de overtreding, kan, tenzij de boete 
betaa1d zal zijn, in de gevangenis worden geplaatst, met of 
zonder harden arbeid, voor eenigen tijd niet te boven gaande 
zes maanden. 

4.-De eigenaar van eenigen makken of tammen struis- Brandmerken van 

1 d d d · l' ht 1 l zulke struisvogels voge , ou er an zes maan en, lS verp lC neze ve op eene verplichtencl. 

zichtbare plek te brandmerken. In geva1 de eigenaar zulks 
mocht nalaten, za1 hij alle recht tot schadevergoeding zooals 
in het vorig artikel bepaald, verliezen. 

5.-Eenig persoon die aan den eigenaar van struisvogels, Schaclevergoecli.ng 

b . 1 1 · l t h d l k voor schacle aan 1nnen ne grenzen van Ctlens p aa s, sc a e za veroorza en, makke struis-

door zijne struisvoge1s met honden te jagen, als anderszins, vogels. 

zal onder hevig zijn aan een boete niet te boven gaande tien 
pond sterling of eene maand gevangenisstraf, en zal tevens 
verplicht zijn den eigenaar schadeloos te stellen. 

6,-De eigenaar van tamme of makke struisvogels zal Be~10orlijke ver

verplicht zijn dezelve in eene ingesloten omheining of kamp ~~~~~ng verplich

te houden, of indien hij zulks niet doet, ze dan ten allen 
tijde van eenen wachter te voorzien, en daa.rvoor zorg te 
<lragen dat zij niet op of in de nabijheid der pub1ieke wegen 
zich ophouden, en dat zij reizigers ongehinderd laten pas-
seeren. In geval een eigenaar van struisvogels hierin na1atig 
mocht zijn, za1 hij bij overtuiging alle recht tot schadever-
goeding verliezen, en strafbaar zijn met eene. boete van tien 
pond sterling. Tevens zal hij gehouden zijn alle daardoor ver-
oorzaakte schaden te vergoeden. 

7 .-De eigenaar van eenigen tammen of makken struis- Ve:goecling en 
. l . h bb f h t · taxat1evanschade vogel, dw schade za aangencht e en op o aan e mgen- veroorzaakt door 

dom van andere personen zal verplicht wezen zoodanige makke struis-
' · vogels. 
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schade te vergoeden, indien behoorlijk getaxeerd door een 
veldcornet of twee onpartijdige personen. De kosten van 
zulke taxatie zullen bij de aangerichte schade g'evoegd wor:. 
den. Indien de eigenaar zich met de taxatie niet kan ver
eenigen als zijnde te hoog, heeft hij het recht de schade 
onder protest te betalen en zal de landdrost of vrederechter, 
naar keuze van partijen, twee personen benoemen 01n de 
schade andermaal te taxeeren, mits zoodanige tweede taxatie 
plaats hebbe binnen drie dagen na de eerste, en zullen de 
kosten in dat geval gedragen worden door de partij die in 
het ongelijk wordt gesteld. 

Do<?den van wilde 8.-Niemand mag gedurende den broeitijd, wilde struis-
strmsvogels gedu- l d d f · "d h · f 
rende broeitijd, en voge s oo en, o te een1ger t:u unne e1eren wegnemen o 
;i:~e~i~~;bnocl:n~n vernielen op eene boete van vijftien pond sterling voor iedere 

overtreding, en bij wanbetaling eene gevangenisstraf van drie 
maanden . 

.Jagen,opwild,en 9.-Niemand mag eenig wild, als namelijk wildebeesten 
wilde struisvogels, bl b kk · b kk f d 'ld b kk enz., zonder verlof (ngu), es o en, spnng o en, o an ere Wl e o ~ ~en, 
b~de~~enaar ver- jagen of schieten of door honden laten vangen, noch mag 

iemand eenig wild gevogelte als daar zijn struisvqgels, kor
hanen, faisanten, patrijzen, wilde hoenders, wilde ganzen, 
eenden of andere watervogels, sprinkhaanvogels en secretaris
vogels, schieten of doen schieten, of op eenige andere wijze 
dooden of doen dooden, binnen de grenspalen van eenige 
plaats, zonder verlof van den eigenaar of bewoner van zoo
danige plaats, onder verbenrte eener boete van niet minder 
dan vijf pond sterling en niet te boven gaande vijftien pond 
sterli~g, of bij wanbetaling gevangenisstraf van niet minder 
dan drie maanden, en niet te boven gaande zes maanden. 

~Jagen op Zondag 10.-Niemand 1nag eenig wild of wild gevogelte als voor-
verboden. ld · h' f · d ·" d d 

Civiele procedure 
voor schade. 

me , Jagen, sc 1eten, o op een1ge an ere w:uze oo en op 
eenen Zondag, op verbeurte eener boete van vijf pond ster
ling voor elke overtreding, ofbij wanbetaling eene gevangenis-
straf van drie maanden. 

11.-Het zal ook elk eigenaar of bewoner eener plaats 
vrijstaan den overtreder of de overtreders van de bepalingen 
der drie laatst voorafgaande artikels, boven en ·behalve de 
boeten of straffen hierin bepaald, civiel te vervolgen wegens 
hem aangedane schade. · 

M.enmaggeenwild 12 H t 1 · t 1 .£'_.] .. • schieten dan voor .- e za n1e geoor OOJ.u z:un aan een1g persoon om 
aigen gebruik van binnen dezen Staat meer springbokken blesbokken wilde-
vleesch. · ' ' · beesten, of ander w1ld te dooden dan men tot ge bnuk van 

het vleesch noodig heeft; en zoo iemand voor eenig bevoegd 
gerechtshof kan worden overtuigd dat hij zoodanig wild heeft 
gedood, slechts met een oogmerk om een handel te voeren 
met de vellen, zal hij voor elke overtreding in eene boete 
van niet meer dan vijftien pond sterling vervallen; of in ge
breke van betaling, in gevangenisstraf met of zonder harden 
arbeid, geene drie maanden te boven gaande. 
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13.-Eenige overtreding tegen de voorzieningen in dit Terechtstelling 
hoofdstuk vervat kan gebracht worden voor het hofvan den ~~n~r overtredin· 
landdrost van het district waarin dergelijke overtreding zal 
zijn geschied, welk hof voor zoo ver noodig door deze bepa-
lingen competent daartoe wordt verklaard, zullende van de 
uitspraak van dat hof revisie bestaan naar het rondgaand 
gerechtshof, op de gewone wijze. 

HOOFDSTUK CXXXVI, 

OVER RET AANHOUDEN VAN HONDEN; EN DE 
HONDENBELASTING. 

1.-Er zal eene jaarlijksche belasting geheven worden !3edragvanbelas
van vijf shillings op iederen hond in dezen Staat, betaalbaar hng. 
door den eigenaar. 

2.-Ieder eigenaar of eigenares van een of meer honden, Ve:antwoo;delijk-
. d l"'k d h d k d .. f he1d van e~genaar 1s verantwoor e lJ voor e sc a e veroorzaa t <:>Or zun o voor schade. 
hare hond of honden. 

3.-Ieder grondeigenaar, blanke huurder, of blanke be- Onbelaste honden. 
woner eener plaats, zal gerechtigd zijn drie honden aan te 
houden, vrij van de belasting in artikel 1 vermeld. 

4.-J aarlijks, bij de invordering der hoofdbelasting van Invordering. 
kleurlingen, zullen de veldcornetten of hunne assistenten in 
hunne wijken, eveneens de belasting op honden in dit hoofd-
stuk vastgesteld, invorderen. 

5.-De belastinggaarders in artikel 4 vermeld, moeten Kwitantieboeken 
voorzien ziin van kwitantieboeken door het gouvernement voor .. en verant-

<J • ' • woord1ng door be-
te worden verschaft voor de 1nvordenng van gemelde be-l:astinggaarders. 
lasting, en doen verantwoording van alle belastinggelden bij 
den landdrost van het district. 

6.-De belastinggaarders genieten, als belooning voor het Belooning voor 
invorderen, vijf-en-twintig percent van gemelde belasting. dezen. 

7.-De bepalingen van dit hoofdstuk zullen niet van i?teden en dorpen 
· ·· h d · t d d * mtgesloten. toepass1ng zun op on en 1n s e en en orpen. 

8.-Ieder eigenaar van honden, gevonden wordende de ~trafvoor ont~ui. . a· h .r:a k td 'k d l d h . kmgvan belastmg bepahngen van . 1t oo.v stu ~ on u1 en e, .. za on er ey1g 
zijn aan de betahng eener geldboete geen vuf pond sterhng 
te hoven gaande, bij wanbetaling te vervangen door eene ge
vangenisstraf geen drie maanden te bov en gaande. 

9.-In geval er honden gevonden worden op plaatsen, J?ooden van onge-
. f d · "ll" e1gende bonden loopende zo.nder e1genaar, o waarvan. e e1genaar onw~ 1g enz. 

is de belast1ng te betalen, zal de belast1nggaarder of de eige-
naar der plaats waar zoodanige honden komen aanloopen, 
gerechtigd zijn zoodanige honden te .dooden of te doen 
dooden. 

* Zie Artikel 48 (o) van Hoofdstuk LXXXIV (De wet over bet bestuur van 
steden en dorpen.) 
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HOO:b,DSTUK CXXXVII. 

OVER HET UITROEIJEN VAN VISCH. 
Visch~angst door 1.-Het zal aan ieder wie hii ook zii verboden ziin in 

ontplofbare stof- . .' v '-'' . v 
fen verboden. een1ge wateren, gelegen b1nnen deze Staat, v1sschen te vangen 

Strafbepalingen. 

of te dooden door middel van dijnamiet of ~ndere ontplofbare 
stoffen. 

2.-Indien iemand voor eenig bevoegd gerechtshof mocht 
overtuigd worden van overtreding dezer wet, zal hij onder
hevig zijn aan e~ne boete van niet minder dan een pond 
sterling, en niet te boven gaande tien pond sterling of bij ge
breke van betaling, aan eene gevangenisstraf met of zonder 
harden arbeid, niet te boven gaande eene maand. 

d~~~i~!~~ie onder 3.-Alle klachten wegens qvertredingen van deze wet 
zullen kunnen ge bracht worden voor het hof van den land
drost, wien, voor zoo ver noodig, jurisdictie daartoe wordt 
verleend. 

Schieten van visch 4.-Deze wet zal niet verstaan worden toepasseliik te 
toegelaten. v 

zijn op het schieten of jagen op visch met schietgeweer. 

HOOFDSTUK CXXXVIII. 

OVER DE RECHTEN VAN REIZIGERS OP PAD.* 

Plaatseu:hoeverie 1.-El~e plaa~s binnen deze:r: Staat zal onderworpen zijn 
o~clerwo:J;pen a an aan eene lntspann1ng, door den mgenaar, huurder of bewoner 
U1tspann1ng. gra- d · 1 t d d k' 
zing en drenking van zoo an1ge p aats e wor en aangewezen en esver ~le-
van vee. zende te worden afge bakend, waar zulks niet reeds bepaald 

is, alsmede het toestaan van eene gelegenheid aan eenigen 
publieken weg voor het grazen van vee, tot eenen afstand 
van vijf minuten gaans, dat is niet te boven gaande vijf honderd 
schreden aan de eene of andere zijde van den weg, en tot 
drenking van zulk vee in eenige rivier, spruit of poel, met 
ujtzondering van gemaakte dammen, buiten eenigen gewonen 
waterloop of fontein, die gebruikt wordt tot bevochtiging 
van tuinen of landerijen. W anneer reizigers niet op de aan
gewezene uitspanning verkiezen uit te spannen dan zullen 
zij, na bekomen goedkeuring van den eigenaar der plaats, op 
een ander deel der plaats mogen uitspannen, tegen betaling 
van een shilling per span ossen. 

Drijven va:n los 2.-Geen los vee zal . door het veld van eenige plaats 
~~e~: hepalmgen mogen worden voortgedreven anders dan in of binnen tien 

schreden van eenen pnblieken weg; echter zal het geoorloofd 
zijn v~or troepen groot vee van meer dan vijftig in een troep, 
of klmn vee van meer dan honderd zamen, om langzaam 
weidende over eenige plaats te gaan, mits niet verder dan 

* Zie ook Artikel 2 cler Schutwet (Hoofdstuk OXXIV en Artikel 36 der om
heiningswet (Hoofdstuk CXXIII.) 
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bij artikel 1 is bepaald aan de zijde van eenigen publieken 
weg gaande, welke zijde de eigenaar of bewoner desverkie
zende zal mogen doen aanwijzen, mits dat het voor zulk vee 
.doenlijk zijn zal daar langs te gaan, en niet langer dan eenen 
dag te trekken op eenen afstand van drie uren te voet, en 
mits dat door zulk weidend voorttrekken buiten den weg 
geene schade worde toegebracht aan eenigen dam of water
voor, tuin of zaailand. Zulk vee zal ook niet door elkander 
mogen loopen met eenig ander vee, dat op zoodanige plaats 
mocht grazen. Bij overtreding hiervan zal de eigenaar van 
zoodanig vee onderworpen zijn aan zoodanige schadevergoe
ding als volgens wet aan den eigenaar of bewoner van den 
grond zal behooren te worden toegekend. 

3.-Niemand zal vermogen langer op de plaats van een Vertoeving op 
t t d · · · b · 1 fplaatsen hoelang persoon e ver Oeven an VIer-en-tWIUtig uren Ulten ver 0 en wanneer toege-

van den eigenaar of bewoner tenzii het hem door ongelukken laten.-Schutten . . . ' '-' . . ' van overtredend 
oploop1ng van nv1eren of andere onvoorz1ene omstand1gheden vee. 
onmogelijk worde gemaakt verder voort te reizen. Bij over-
treding hiervan zal zijn vee naar het schut mogen worden 
gezonden. 

4.-De eigenaar of drijver van eenigen troep groot ot Verp~ichtingen 
kl · l · 1 d · f b 1 t van d r 11 v e r van mn vee za , 1n geva e mgenaar o ewoner van eene p aa s trekken/l vee. 
zulks mocht begeeren, verplicht zijn met zulk vee van den 
algemeenen weg af te wijken, en zoodanig trekpad te volgen 
.als hem zal aangewezen worden, mits dat zulk trekpad niet 
geheel uit de richting van het doel van zulken trekker ga, 
of onnoodig over gebergten en rnoeilijke en voor het vee 
nadeelige streken veld, doch slechts ten doel heeft om den. 
eigenaar van zulke plaats niet te benadeelen in eenig veld 
door hem voor bijzondere einden, hetzij voor ossen, paarden 
of lammeren gespaard. Ook zal zulke trekker moeten over-
naehten op zoodanige plaats als hem door den plaats-eigenaar 
of bewoner zal worden aangewezen. In geval van eenige over-
treding, zal eene boete van niet meer dan vijf pond noch 
minder dan een pond sterling door eenig bevoegd gerechts-
hof mogen worden opgelegd. 

5.-Ten opzichte van het trekken met groote troepen 1\f~nicipale regu-
. 1 f d t'k 1 ld · lat1en kunnen vee, als In het aatst voora gaan e ar 1 e verme , over voorzien. voor vee 

·dorpen en dorpsweilanden zal het geoorloofd ziin door muni- trekk e nde over 
l . '-' dorpsgronden. 

cipale of algemeene regulatien te voorz1en.* 
6.-Door groot vee, in de voorgaande artikels van dit U_itlegvan bewoor

hoofdstuk vermeld, zal worden verstaan rundvee, paarden, ezels dmgen. 
en muilen en door klein vee, schapen, bokken en varkens. 

7 -D~ landdrost van elk district zal jurisdictie hebben Jurisdictie. van ' . · landdrosthof on-
in de beslissing van alle geschillen of overtred1ngen onder der deze bepalin-
de voorzieningen van dit hoofdstuk vallende. gen. 

* Zie tevens Artikel 48 (w) van Hoofdstuk LXXXIV (De wet over het be
··Stuur van steden en dorpen.) 
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HOOFDSTUK CXXXIX. 

OVER MISDAAD TEGEN DEN STAAT. 
1.-Schuldig aan misdaad tegen dezen Staat zijn :-

(A). Ingezetenen die zich, zonder voorafgaand verlof van 
den volksraad ver kregen te he b ben, tot eene vreemde 
mogendheid of hare bewindslieden of agenten wenden, 
met het doel om den Staat in eenig opzicht van zijne 
vrijheid en onafhankelijkheid te berooven, of onder 
het bestuur, het gezag of den invloed van zoodanige 
vreemde mogenheid te brengen; 

(B). Ingezetenen die andere ingezetenen bij monde, in 
geschrifte, of in druk opwekken of over hal en om tot 
bevordering of bereiking van het voorzegde doel be
hulpzaam ofwerkzaam te zijn, of hun verzoekschriften 
en dergelijke tot dat einde ter teekening aanbieden; 

Ingezetenen die (c). Ingezetenen die dergelijke geschriften, gedrukte stukken 
zekere geschriften en verzoekschriften, als in het vorige artikel bedoeld, vervaardigen, ver-
spreiden, enz. vervaardigen, drukken of verspreiden. 
Schuldigen straf- 2.-Personen, die zich zchuldig maken aan een of meer 

baarvoorhoogver- d h' ld .I! 't ll l d raad of gekwetste er 1ervoor verme e J.el en, zu en naar ge ang er om-
majesteit. standigheden, waaronder de feiten -t edreven zijn, schuldig 

zijn aan de misdaad van hoogverraad of van gekwetste ma
jesteit, en onderworpen zijn aan de daarop bestaande straffen. 

yorige .wetsbepa- 3.-Niets in de voorgaande artikels vervat zal beschouwd lmgen n1et herroe- · · 
pen. worden de bestaande wetten, betreffende de 1n het vonge 

artikel vermelde misdaden, te wijzigen, af te schaffen, of te 
herroepen. 

HOOFDSTUK CXL. 

OVER MEINEED IN VERBAND MET BEEEDIGDE 
VERKLARINGEN. 

Zekere valsche 1.-Een ieder, die hetzij in of buiten een gerechtshof, 
verklaringen mei- l dd t l dd tkl k d ·ht ld t needig verklaard. voor eenen an ros , an ros er , vre erec er, ve corne , . 

of eenig ander daartoe bevoegd ambtenaar, eene verklaring 
onder eede a:flegt of heeft afgelegd, welke ver klaring bewezen 
zal worden valsch en in strijd met de waarheid, ter kwader 
trouw en met het doel om anderen te benadeelen, of zich
zelven te bevoordeelen, te zijn afgelegd, zal geacht worden 
daardoor de misdaad van meineed te he b ben gepleegd en als. 
zoodanig gestraft worden. 

HOOFDSTUK CXLI. 

OVER VERBERGING VAN GEBOORTE. 
Misdaad van ver- L-Ieder vrouw, die een kind ter wereld brengt, en die,. 

bergenvangeboor d h · b · f · d ·· h d d te omschreven. , · . oor ge e1me eg"):~ v1ng. o op een1ge an ere WlJZe et oo e 
hchaam van het k1nd lnt den weg ruimende, tracht de ge-
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boorte van hetzelve te verbergen, is schuldig aan de misdaad 
van het verbergen der geboorte van haar kind. 

2.-Deze misdaad wordt gestraft met eene geldboete niet m~s~~:f voor de 
te boven gaande twee honderd en vijftig pond sterling of met 
gevangenzetting, met of zonder harden arbeid, niet te boven 
gaande twee jaren. 

3.-Bij de terechtstelling van eene vrouw wegens de 1nis- Welk bewijs vol· 
d 

. . .. fdoende. 
daa 1n art1kel 1 vermeld, is het niet noodig te bewlJzen o 
het kind v66r, bij, of na de geboorte gestorven is. 

4.-Indien eene vrouw terechtgesteld wordt wegens het Uitspraak van 
d h k . d d . d d d d . jury bij terecht-vermoor en van aar 1n en aan e m1s aa oor en JUry stelling voor kin· 

niet schuldig wordt bevonden, kan dezelve, indien daaromtrent dermoord. 
voldoende bewijzen zijn voorgekomen, haar schuldig verklaren 
aan de misdaad van het verbergen der geboorte van haar 
kind, na hoedanige schuldigverklaring het gerechtshof de 
bevoegheid heeft zoodanig vonnis over haar uit te spreken 
als wettig kon zijn uitgesproken indien zij had terechtge-
staan op de beschuldiging van die misdaad te hebben begaan. 

HOOFDSTUK CXLII. 

OVER HET PUBLIEK NAAKT LOOPEN .. , 
L-Ieder persoon zoowel manneliik als vrouweliik die Strafv_<;lOr heton• 

. •. ' u u ' . behoorluk kleeden. 
z1eh onbehoorllJk gekleed of ongedekt vertoont of bev1ndt 
op eene publieke weg, stad, dorp of plaats, zal, indien schul
dig bevonden, voor elke overtreding onder hevig zijn a an eene 
geldboete de som. van een pond sterling niet te boven gaande, 
of bij gebreke van betaling gevangenisstraf met of zonder 
harden arbeid niet te boven gaande acht dagen, zullende even
wei vrouwelijke overtreders niet onderhevig kunnen zijn aan 
harden arbeid. 

2 D b 1. h t ' t'k 1 11 ·ht Niet toepasselijk .- e epa 1ngen van e vong ar 1 e zu en ec er in mijnwerken. 
niet van toepassing zijn op die kleurlingen die in· mijnen 
werken, gedurende den tijd dat zij aan het werk zijn. . . . . 

3.-0vertredingen van deze bepalingen zullen worden f:-~sd~~h~~¥::~~ 
terechtgesteld en gestraft voor de hoven van landdrosten, w_egens overtre-

'd d ht f · 1 d ht dmgen. van res1 ent vre erec er o van spema e vre erec ers. 
Ieder veldcornet, assistent- veld cornet of politie- beamte 

zal artikel 1 overtredende personen moeten arresteeren en 
doen terechtstaan voor een of ander der hoven hierboven 
genoemd. 

HOOFDSTUK CXLIII, 

DE WET OVER LOTERIJEN EN SWEEPSTAKES. 
" 11 · d S · .. Loterijen onwettig 1.-LoterlJen zu en 1n ezen taat onwett1g ZlJn. verklaard. 

2 V d d 1 · d d t 11 k t Uitlegva.nbewoor-.- oor e oe mn en ezer we zu en ze ere ern1en d i 11 a-en "loterij," 
worden verstaan, als hierinnader in de afdeelingen van dit "prij~," , .. "itnteekke· . nen, ·1n ee e· 
art1kel wordt bepaald :- ningsgeld," "tic· 

ket.'' 
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(1). Onder 't woord "loterij" wordt inbegrepen iedere 
loterij, zooals dat woord gewoonlijk wordt verstaan, 
en ook alle zoogenoemde "sweepstakes" en n1eer be
paald iedere onderneming, inrichting, systeem, plan 
of voorwendsel waardoor eenige prijs (of prijzen) ge
wonnen wordt of gewonnen kan worden, of waarvan 
de bedoeling is, dat eenige prijs (of prijzen) zal kun
nen gewonnen worden door middel van loten, dobbel
steenen of eenig ander kansbeding, hetzij dat zulke 
prijswinning afhangt, al dan niet, van het ontstaan 
van eenige toekomstige gebeurtenis niet zijnde de 
uitslag of het resultaat van het bezigen van zulke 
loten, dobbelsteenen of kansbeding voornoemd. 

(2). "Prijs" beteekent geld of eenige andere zaak, voor
werp of ding waaronder worden inbegrepen eenige 
landerijen, huizen, goederen, waren of eenig ander 
eigendom, los of vast, of eenige aanspraak te kun
nen worden gemaakt op geld, of eenig recht van 
eigendom, bezit, gebruik, vruchtgebruik of occupatie 
van landerijen, huizen, goederen, waren, of ander 
eigendom. 

(3). Door "inteekenen " wordt verstaan het uitbetalen of 
overleveren aan eenigen persoon hoeookgenaamd, 
met of zonder de tusschenkomst van een agent, van 
een som geld of eenig voorwerp, zaak of ding onaan
gezien of zulk voorwerp, zaak of ding eenige gel
delijke waarde heeft, al dan niet, ten einde daarvoor 
van eenig persoon of personen hoeookgenaamd te 
ontvangen eenigerlei recht of het toekennen van 
eenigerlei recht om deel te nemen in, of om eenige 
kans te hebben in het verkrijgen of bekomen van 
eenige prijs, winst of profijt uit eenige loterii ont
staande. 

(4). "Inteekeningsgeld" beteekent het geld, voorwerp, zaak 
ot ~1ng waarvoor men ingeteekend heeft, en sluit in 
d~ opbrengst van zulk voorwerp, zaak of ding, in
dien het voor geld verkocht of van de hand gezet 
wordt, of het voorwerp, zaak of ding hoeookge
naamd daarvoor bij wijze van ruil of anderszins ont
vangen. 

(5). "Ticket" beteekent eenig symbool, teeken, kenteeken, 
waarborg of lijst, of eenig ander middel waardoor 
voorgegev~:p. of bedoeld wordt aan den houder van 
hetzelve eenig recht of aanspraak toe te kennen om 
deel te nemen in, of te wedijveren voor, of te ont
vangen, eenigen prijs, of zich te kunnen toeeigenen 
eenig belang in eenen prijs in ·eenige loterij. 

· yvat overtreding 3.-Ieder persoon zal aan overtreding van deze wet 
.mtmaakt. schuldig zijn die of persoonlijk of door eenen gevolmachtigde 
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of als zijnde ~e g.~volmachtigde van eenigen persoon, bekend 
of onbekend, 1n d1er voege moge handelen, als hieronder be
schreven wordt, dat wil zeggen :-

(A). Die eene loterij stichten of beginnen zal of eenig be
lang als vennoot of anderszins daarin hebben zal; 

(B). Die eene loterij bestieren of instandhouden zal of tot 
dat bestier of instandhouden 1net voorbedachten rade 
zal bijdragen; 

(c). Die eenig ticket of belang in een ticket in eenige 
loterij verkoopen of uit de hand stellen of ter koop 
aanbieden zal; . 

(D). Die als middelman of medin1n van communicatie, het
zij profijtshalve of anderszins, tusschen twee personen 
ageert met het doel om den koop of verkoop van 
een ticket of tickets in eenige loterij te bevorderen 
of daar te stellen ; 

(E). Die willens en wetens het gebruik van eenig huis of 
kamer of andere plaats onder zijn beheer verleent om 
door eenig persoon op eenige wijze te ·worden ge
bezigd voor het bestier en instandhouden van eenige 
loterij of eenig bezigheidsdoel daaraan verbonden. 

4.-Ieder persoon die schuldig zal worden gevonden a an st~af voor over 

overtreding van een der bepalingen van artikel 3 dezer wet tredmg. 

zal onderhevig zijn aan eene boete niet te boven gaande twee 
honderd pond sterling of bij wanbetaling aan gevangenisstraf 
met of zonder harden arbeid voor eenigen tijd niet te boven 
gaande twaalf maanden. 

5.-Geen uitgever, eigenaar of ander persoon met de con- Drukken en u~t
trole en het bestier van eenig nienwsblad of ander 0rukwerk gevep. van kenms-gevingen, enz. 
belast, en geen eigenaar of ander persoon met d( controle b.~treffende lote~ 

1 b . . d k b l l b'' .. nJen verboden. en 1et est1er van een1ge ru pers e ast, za 1J ,, . .IJze van 
advertentie of anderszins, hetzij in zulk nieuwsblad of ander 
drnkwerk, hetzij of eenige andere wijze, eenige kennisgeving 
van eene in dezen Staat of elders te houdene loterij drukken 
of nitgeven, of eenige informatie publiceeren omtrent de resul-
taten van eenige alreeds gehoudene loterij, en ieder persoon, 
aan overtreding van dit artikel schuldig gevonden zijnde, zal 
onderhevig zijn aan eene boete niet te boven gaande vijftig 
pond sterling, of bij wanbetaling aan gevangenisstraf met of 
zonder harden arbeid voor een tijdperk niet te boven gaande 
drie maanden, tenzij gemelde boete voor het verloop van zulk 
tijdperk worde betaald. 

6.-Ieder die persoonlijk of door middel van eenigen Versp_reiden. van 

bediende of agent, eenig biljet of ander document omtrent ~~e~l~~e;,ij;1~n~:;: 
eenio-e loterij kennis of informatie gevende, hetzij bij wijze boden. 

van ° dtuk of geschrifte of op eenige andere manier, ver-
spreidt of overhandig of doet versprei<ilen of overhandigen, 
zal, na bekomene convictie, onderhevig zijn aan eene boete 
uiet te boven gaande vijftig pond sterling voor elke daad van 
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verspreiding of overhandiging voormeld, of bij wanbetaling 
aan gevangenisstraf met of zonder harden arbeid voor eenigen 
tijd niet te boven gaande drie maanden, tenzij gemelde boete 
voor het verloop van zulk tijdperk worde betaald. 

d 
. 7.-Het zal eenigen inteekenaar voor eenige loterii vrii-

Terugvor enng . d h f · v v 
van inteekenings- staan eene act1e voor een bevoeg o 1n te stellen tegen 
geld vervoorloofd. den persoon of de personen met het bestier of het in-

standhouden van eenige loterij belast, of eenig belang in zulke 
loterij hebbende, of tegen eenig een zulker personen, oftegen 
eenig persoon die het bedrag van zijn inteekeningsgeld zal 
hebben ontvangen, tot terugbetaling van het voile bedrag 
van zijn inteekeningsgeld of de waarde daarvan, onverschillig 
of de prijzen in zulke loterij of loterijen uitgedeeld zijn al 
dan niet. 

Priis kan niet 8.-Geen overdracht, a:flevering of vervreemding van 
geeisc!J.t wkorden eenigen priis zal door eenigen inteekenaar voor eenige loteriJ. 
door 1ntee enaar; . Vl • h a· k d • • 
kan geeischt wor- door m1dde van een1g rec tsge 1ng yunnen wor en gemscht, 
den van hem door h 1 h t t t · d d l Thesaurier _Gene- noc za e ranspor van een1g onroeren goe a s eene 
raal. prijs gewonnen wettig · zijn of door den registrateur van acten 

worden toegelaten ; mits echter dat geen inteekenaar die 
eenigen prijs gewonnen feitelijk ontvangen heeft verplicht 
zal zijn dezelve of derzelver waarde aan eenigen persoon 
terug te geven of te herstellen dan alleen aan den thesaurier
generaal van dezen Staat, die voor eenig bevoegd hof zulken 
prijs of de waarde daarvan zal kunnen eischen, zullende hij 
te dien einde een eisch op dit artikel gegrond instellen 
voor het verbeurd verklaren van zulken prijs of de waarde 
daarvan. 

Personen niet 9.-Geen persoon zal beschouwd worden bevrijd te zijn 
bevrijd door dat t d l''kh 'd · · t' h t ·· · · 1 f · lote'rij buiten's van veran woor e lJ e1 1n een1ge ac 1e, e ZlJ mv1e o en-
lands wordt uitge- mineel onder eenige der bepalingen dezer wet met betrek
voerd. king tot eenig daad of zaak door hem binnen dezen Staat 

gedaan, of tot het doen waarvan hij autorisatie en per
missie verleend heeft, met betrekking tot of in verband met 
eenige loterij, eenvoudig op grond dat het bestier, instand
houding of bezigheid van of betreffende zulke loterij op eene 
plaats of op plaatsen buiten de limieten van den Staat wordt 
uitgevoerd. 

Post- en tel~graaf- 10.-In geen geval hoegenaamd zal de postmeester-gene-
beambtennietver- 1 b t d t 1 .l! f .. b b · antwoordelijk voor raa en es uur er van e egraJ.en o een ZlJner earn ten 1n 
verzending van eenig post- of telegraaf- kantoor beschouwd worden eenige 
boodschappen . 
ambtshalve. der bepahngen dezer wet te hebben overtreden, door dat hii 

eenigen brief of ander door de post te zenden document of 
eenige per telegraaf te zenden boodschap of bericht ambts
halve verzonden heeft.· 

Deze wet niet 11.-Niets in deze wet vervat zal uitgelegd worden van 
toepassel\ik in toepassing te ziin op loteriien bii verdeeling van vaste of zekere gevallen. v v v 

losse goederen onder daartoe gerechtigde personen, of in ge-
vallen waar geen geldelijke of andere consideratie voor de 
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lootjes of het daaronder te verkrijgen goed verkregen of ver
wacht wordt ; ook zal deze wet niet van toepassing zijn op 
prijzen door eerlijke behendigheid gewonnen, waar die prijzen 
door onderlinge bijdragen van mededingers of door geschenk 
verkregen \VOrden. 

HOOFDSTUK CXLTV. 

OVER DOBBELARIJ. 
1.-Geen dobbelarij of hazardspelen zal in den Oranjevrij- Dobbelarij en 

staat worden toegelaten; onder verbeurte van eene boete van ~~d.!~~spelen ver

twintig pond sterling voor elke overtreding. 

HOOFDSTUK CXL V. 

OVER DE MISHANDELING VAN DIEREN.* 
1.-Mishandeling van dieren zal in den Staat niet ge- Mishandelingniet 

duld worden. geduld. 

2.-0nder mishandeling zal verstaan worden:- Wa.tverstaandoor 
(A). Het onnoodig toedienen van wreede slagen aan eenig ·'mishandeling." 

dier hetzij om hetzelve te leeren, om het te drijven, 
of uit moedwilligheid zonder redenen; 

(B). Het inspannen en drijven, of overladen van eenig 
trek- of lastdier, dat ten gevolge van veel werken 
of slecht voedsel niet in staat is werk te verrichten; 

(c). Het opzadelen of berijden van eenig paard dat door 
slechte zadels, of anderszins een zeere rug heeft, of 
hetwelk door slecht voedsel en veel wer k in zulk 
eenen ellendigen toestand ver keert, dat het wreed 
zoude zijn om van zulk een dier te vorderen ; 

(D). Het onbehoorlijk gooijen van klippen of het slaan 
naar den kop of pooten van dieren, waardoor zij ge
wond worden ; 

(E). Het wreedaardig dooden van slachtdieren; 
(F). Het inspannen van paarden en ezels met zeere bor

sten, en ossen met zeere schoften, waardoor zoodanige 
dieren niet in staat zijn te kunnen werken; 

(G). Elke wreedheid a an trek- of andere dieren, hoewel 
niet hierin omschreven. · 

3.-In aile beschuldigingen onder bepalingen van dit Beoordeeling des 
hoofdstuk zal het aan deheoordeeling van den rechter staan rechters. over de 

. . d . d f d il f d h l omstand1gheden. of zulks geschied 1s u1t wree he1 o moe w , o at etze ve 
door de omstandigheden gerechtvaardigd is, zullende de be-
schuldigde het recht hebben ook de getuigenis van deskun-
digen in te roepen. 

* Zie ook Art. 6, (J) van Hoofdstuk CXI (over de plichten tusschen Meesters 
en Dienstboden.) 
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Zelfverdediging 4,-Iudien eenig persoon door een kwaadaardige hond 
veroorloofd. of ander dier wordt aangevallen, en hij in zelfverdediging 

zoodanig dier mocht kwetsen of dooden, zal zulks niet· be
schouwd worden als mishandeling, en hij dus niet strafbaar 
zijn onder de bepalingen van dit hoofdstuk. 

Strafbepaling. 5.-Iemand die bij vonnis van· den rechter schuldig be-
vonden wordt aan overtreding dezer bepalingen zal worden 
veroordeeld tot eene boete niet te boven gaande tien ponden 
sterling, of bij gebreke van betaling tot gevangenisstraf niet 
te boven gaande drie maanden . 

. Turisdictie van 6.-Alle zaken omtrent overtreding der bepalingen van 
landdrosthof. dit hoofdstuk zullen door het hof van den landdrost worden 

behandeld. 

HOOFDSTUK CXL VI. 

TOT BETERE INACHTNEMING VAN DEN ZONDAG. 
Ha del driivenop 1.-Het drijven van handel op Zondag is verboden in-

Zondag verhoden. zooverre niet in termen van dit hoofdstuk of van eenige 
bestaande wet of wetten expresselijk toegelaten. 

Openhouden van . 2.-Het zal verboden zijn op Zondag winkels- of han?els-
handelshuizen op hu1zen open te houden of goederen of koopwaren lUt te 
Zondag verboden. t ll t t k s a en o ver oop. 
Uitzonderingen. 3.-Deze wet zal niet van toepassing zijn in het geval 

van apothekers, hotelhouders en houders van publieke eet
zalen (restaurants); voorts zal het aan bakkers, slachters 
en melkverkoopers toegelaten worden respectievelijk brood, 
vleesch en melk te verkoopen op Zondag voor negen unr 's 
1norgens en na vijf uur 's namiddags. 

Uitleg van "han- 4.-Door het woord handel wordt niet verstaan het doen 
del." of uitvoeren of het doen uitvoeren van persoonlijke werk

zaamheden of diensten tegen belooning. 
Straf voor over- 5.-Eenig persoon schuldig bevonden zijnde aan over-

tred.ing. treding der bepalingen van dit hoofdstuk zal bij elke over
treding onder hevig zijn a an eene boete niet te boven gaande 
twintig pond sterling of bij wanbetaling aan gevangenisstraf 
1net of zonder harden arbeid voor een tijdperk niet te boven 
gaande twee maanden, met dien verstande dat bij tweede of 
volgende overtreding de boete minstens vijf pond sterling 
zal moeten bedragen. 

Jurisclictie van 6.-Het Landdrosthof heeft jurisdictie in alle zaken van 
landdrosthof. overtreding van de bepalingen van dit hoofdstuk. 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



· {AANHANGSEL.] 

CONVENTIEN EN TRACTATEN. 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



CONVENTIE VAN ALIW AL. 

Zijne Excellentie Sir Philip Edmond W odehouse, Ridder 
Kommandeur van de Hoogst-Edele Order van het 
Bad, Gouverneur en Opperbevelhebber van de Kolonie 
de Kaa p de Goede Hoop, Hooge Commissaris van 
Hare Britsche Majesteit voor de aangelegenheden van 
Zuid-Afrika, enz., enz., handelende ten behoeve van 
en in naam van Hare Britsche Majesteit, ter eene 
zijde, en 

Johannes Hendrikus Brand, President van den Oranje
vrijstaat, en de WelEd. heeren Mr. Hendrik Anthonie 
Lodewijk Hamelberg, Cornelis J anse de Villiers, Jacobus 
Johannes Venter en Andries Jacobus Bester, leden 
van den Hoog-Ed. Volksraad van den Oranjevrijstaat, 
aangesteld als Commissarissen en handelende ten be
hoeve en in den naam van den Oranjevrijstaat, ter 
andere zijde; 

Bijeengekomen zijnde te Aliwal N oord, in de Kolonie van 
de Kaap de Goede Hoop, in Zuid-Afrika, ten einde te onder
handelen omtrent de hangende kwesties met betrekking tot 
de Basuto aangelegenheden zijn overeengekomen :-

1.-De grenslijn tusschen Basutoland, een gedeelte nit- Grensscheiding 

d h B · h R''k k h d 1 · van Basutoland maken e van et ntsc e lJ , rae tens e proc amat1e van · 
Zijne Excellentie den Hoogen Con1missaris van Hare Britsche 
Majesteit, d.d. 12 Maart 1868, en den Oranjevrijstaat zal onder-
worpen zijn aan de voorzieningen vervat in artikel 6 hiervan, 
en zijn als volgt :-Van. de samenlooping van de Cornetspruit 
met de Oranjerivier, langs het midden van eerstgemelde naar 
het punt het naast a an Olifantsbeen; van dat punt naar 
Olifantsbeen; van Olifantsbeen naar het Zuidelijke punt van 
Lang berg, langs den top van Lang berg, naar deszelfs N oord-
westelijk uiteinde; van daar naar het .. Oo~te!ijke punt van 
J ammerberg naar deszelfs N oordwestellJk u1te1nde; van daar 
door .eene verlenging van dezelve, naar de Caledonrivier, 
langs het midden van de Caledonrivier tot waar de Putisa11~ 
daarin valt ~ langs het midden van de Putisani tot haar oor-
sprong in den Drakensberg; van daar langs den Drakensberg. 
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Afbakening der 2.-De in artike1 1 venne1de grens1ijn za1 afgernerkt. 
grenslijn. worden en behoor1ijke bakens zullen 1angs deze1ve zonder

verzuirn worden opgericht, zoover a1s noodig geoordee1d zal 
worden door twee of rneer corn1nissarissen, respectieve1ijk te 
worden aangeste1d door den Hoogen Cornmissaris en door 
den President van den Oranjevrijstaat, in de tegenwoordig-

' heid van twee 1andrneters, die op ge1ijke wijze zullen aan
geste1d worden, en die twee ge1ijkluidende schetskaarten van 
de gezegde grens1ijn of van zoodanig gedee1te daarvan a1s 
afgernerkt zal worden, zullen rnaken, welke door hen en de 
comrnissarissen zullen geteekend worden, waarvan een a~n 
den Hoogen Cornrnissaris en een aan den President van den 
Oranjevrijstaat za1 overhandigd worden. 

Zekere Basntos 3.-Het gouvernernent van den Oranjevrijstaat erkent 
erkend als Brit- h" d d B t a· h b1""f h bb ' d t 1""k .tJche onderdanen. 1errne e e asu os, 1e un ver JJ e en aan e oos e JJ e 

zijde van de grens1ijn in artikel 1 verrne1d, a1s Britsche 
· onderdanen. 

Zekere Basnt.os 4.-Alle inboorlingen die toege1aten zijn door, of verlof 
erkend als OranJe- d 0 · 
vrijstaatsche on- ontvangen hebben van, het gouvernernent van en ranJ€•-
derdanen. vrijstaat 01n zich te vestigen op de Vrijstaatzijde van de 

grens1ijn in artike1 1 verrne1d, worden bij deze erkend te zijn 
onderdanen van den Ora:p.jevrijstaat. 

Tijdelijk verblijt 5.-Zoodanige Basutos, niet vallende binnen de termen 
ot7aneenigeBasutos "k 1 4 7 1 h d t }""k ""d d binnen Oranjevrij- van art1 e s en a s t ans aan e wes e JJ e ZJJ e van e 
s~a~tsch grondge- in artike1 1 verme1de grens1ijn wonen, zullen toegelaten 
lned. worden daar te b1ijven tot den 31sten dag van Ju1i 1869, 

ten einde hen in staat te stellen om hun gezaaide te oogsten_ 
en weg te voeren, en na dien dag zullen zij, tenzij het hun 
door het gouvernement van den Oranjevrijstaat vergund wordt. 
te b1ijven, verp1icht zijn het grondgebied van den gezegden 
Staat te ver1aten. Zij die in gebreke b1ijven hieraan te· 
vo1doen zullen verdreven worden op zoodanige wijze a1s het 
gouvernement van den Oranjevrijstaat tot dat einde moge· 
noodig achten. 

Aangelegenheden 6.-0p het schrifte1ijk verzoek van het opperhoofd Molapo· 
betreffendeMolapo d 1k d c1 0 · ·· t t · h 1 aan en vo sraa van en ranJevrus aa , voor zw ze ven 

en zijn vo1k, om van hun onderdaanschap van dien Staat te· 
worden ontslagen, en Britsche onderdanen te worden, za1 de 
vo1ksraad dat verzoek toestaan, waarna hetland tusschende Puti-
sani, de Ca1edonrivier en den Drakensberg za1 ophouden een 
dee1 uit te rnaken van het grondgebied van den Oranjevrij
staat en de grc..1slijn in artike1 1 verme1d zal, instede van 
te 1oopen 1ahgs het midden van de Ca1edonrivier, tot waar· 
de Putisani daarin va1t, 1angs het midden van de Putisani 
tot haar oorsprong in de Drakensberg, en dan van daar langs. 
den Drakensberg, d-aarna beschouwd worden te }(:)Open lang.S
het midden van de Caledonrivier tot..::_haar oorsp;rong in den. 
Drakensberg. 
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7.-De Fransche zendeling-statien "Mequatling" en "1\fa- . Frans~he zenae
·bolele" worden aangehouden, en de zendelingen en inboor-lmgstaties. 
]ingen daarop wonende zullen onderworpen zijn aan zoodanige 
·regulatien als van tijd tot tijd door het gouvernement van 
den Oranjevrijstaat gemaakt zullen worden·voor het behoorlijk 
bestier daarvan, en 1,500 morgen grond of zoodanige grootere 
uitgestrektheid als de volksraad van gezegden Staat noodig 
. en uitvoerbaar mocht achten, zullen aan elk van de gezegde 
staties toegekend worden. Het Fransche zendelinggenootscha p 
-echter, of deszelfs vertegenwordigers, zullen gerechtigd zijn 
om dezelve als zoodanig op te geven en dezelve te ver
koopen indien zij zulks raadzaam achten. 

8.-Er zal vrij personeel en commercieel verkeer zijn Commercieel -,cr

tusschen de blanke inwoners, in den Oranjevrijstaat aan den ~~~e;z~nl.s~lanken 
· eenen kant, en in Basutoland a an den anderen kant wonende, 
onderworpen aan de wetten en regulatien nu van kracht in 
beide landen respectievelijk. 

9.-Geene inboorlingen, in Basutoland wonende, zullen Verkeer van in
·toegelaten worden om op het grondgebied van den OranJ'e- boorlingenb~p('rkt . door wetgevmg. 
vnjstaat te komen of daar door te gaan; en geene inboor-
lingen, in den Oranjevrijstaat wonende, zullen toegelaten. 
worden om in of door Basutoland te gaan anders dan overeen-
komstig zoodanige voorwaarden en regulatien als nu van 
kracht zijn of hierna door den volksraad van den Oranje-
vrijstaat, en door en in den naam van het Britsche gouverne-
ment zullen vastgesteld worden. 

10.-Het wordt door de twee contracteerende partijen Uitlevering van 
bedongen, dat van beide zijden 1nisdadigers zullen uitgeleverd misdadigers. 
worden onder de bepalingen, welke nader hand overeenge-
komen zullen worden tusschen de regeering van Hare Britsche 
Majesteit ter eene, en het gouvernement van den Oranjevrij-
. staat ter andere z~jde, en welke het onderwerp van eene 
speciale overeenkomst zullen uitmaken, zoodra het bestier 
van Basutoland zal zijn vastgesteld. 

11.-Ret wordt tusschen de contracteerende partijen be- Nadere overeen
dongen dat de wiize waarop diefstallen van vee en ander Iwm~.ten betre:ffen-

' v .. · de biJZOndere aan· 
·eigendom bewezen moeten worden; de WlJZe waarop het spoor gelegenheden. 
van gestolen vee moet gevolgd; waarop vergoeding van dief-
~+.fillen moet gevraagd en verkregen worden; en alle zaken 
daarmede in verband staande het ·onderwerp van ~ene af-
zonderlijke overeenkomst van tijd tot tijd te worden aange
gaan tusschen het gouvernement van Hare BritschelVIajesteit 
·en het gouvernement van den Oranjevrijstaat, of zoodanige 
cmnmissarissen als door hen tot dat einde mogen worden 
aangesteld, zal uitmaken. 

12.-De hooge commissaris komt overeen om den eisch Arbitrage over 
van den OranJ'evriistaat om vergoeding voor diefstallen ge- g?schillenomtrent v . d1efstallen. 
:pleegd en om andere schade door de Basutos aan den OranJe-
Yrijstaat berok}{end, en den eisch van de Basutos, tot zoo-
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danige vergoeding sinds den datum van de proclamatie van 
Zijne Excellentie den hoogen commissaris, waarbij de Basutos 
Britsche onderdanen geworden zijn, aan arbitrage te onder
werpen, in geval de volksraad van den Oranjevrijstaat zoo
danige arbitrage mocht verlangen. 

Arbitrage omtrent 13.-0p dezelfde wijze stemt Zijne · Excellentie de hooge 
afstaan van grond . . . b' b kk' t t d · comm1ssans toe 1n ar 1trage met etre 1ng o en e1sch 

van den Oranjevrijstaat om vergoeding voor het afstaan van 
den grond gelegen tusschen den grenslijn, beschreven in ar• 
tikel 1 van het vredestractaat tusschen den Oranjevrijstaat 
en het opperhoofd Moshesh, d.d. 3 April 1866, en die in 
artikel 1 van de tegen woordige overeenkomst, en in het geval 
door artikel 6 is voorzien voor het afstaan van den grond 
gelegen tusschen de Putisani, de Caledonrivier en den Dra
kensberg. 

Conven.tie van 23 14 -Niets hierin vervat zal verstaan worden de con-
Februari1854onge- • · . . 
e:ffecteerd. ventie welke op den 23sten Februan 1854 lS aangegaan 

tusschen Sir George Russell Clerk, specialen commissaris van 
Hare Britsche Majesteit en de vertegenwoordigers, afgevaar
digd door de inwoners van het Oranjerivier grondgebied, of 
een gedeelte daarvan, van derzelve kracht te berooven of 
ter zijde te zetten; ook zal de proclamatie van Zijne Excel
lentie den hoogen commissaris d.d. 12 Maart 1868 niet ge
houden worden eene schending te zijn van gezegde eon
ventie. 

Referte naar 15.-Niets in de vorige artikelen vervat zal gehouden 
Schedule. 0 · worden om de aanname, door den volksraad van den ranJe-

vrijstaat, te beletten van de voorstellen door Zijne Exellentie 
den hoogen eommissaris aan den co1nmissarissen op den 5den 
Februari 1869 gedaa,n, zooals dezelve. vervat zijn in de sche
dule hieraan bijgevoegd. En indien zoodanige voorstellen 
door den gezegden volksraad worden aangenomen dan zullen 
de 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de, 6de, 7 de en 13de van de voor
afgaande artikelen beschouwd worden vervallen te zijn, en 
de verschillende artikelen in de gezegde voorstellen vervat, 
zullen genomen worden als de artikels van de conventie. 

Ratific~tie dezer 16 -De tegenwoordige conventie zal onderworpen aan 
Convent1e. · ' 

de ratificatie en bekrachtiging van het gouvernement van 
Hare Britsche Majesteit ter eene, en van het gouvernement 
van den Oranjevrijstaat ter andere zijde, dadelijk in werking 
gebracht worden, zonder te wachten op de verwisseling van 
de ratificatie, welke plaats zal vinden in de Kaapstad, in de 
Kolo11ie van de Kaap de Goede Hoop, binnen zes maanden 
van heden. 

Aldus gedaan en geteekend te Aliwal Noord, in de Kolonie 
van de Kaa p de Goede Hoop, op he den den 12den 
dag van Februari, in het jaar onzes Heeren een 
duizend acht honderd negen-en-zestig. 
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SCHEDULE.* 

1.-De gr~ns tusschen den Oranjevrijstaat en Basutoland Schedule. 

zal zijn, die welke erkend is van 1865. 
2.-Alle personen aan wie het gouvernement van den 

Oranjevrijstaat voor den 1sten April 1868, plaatsen zal toe
gekend of verkocht hebben, gelegen tusschen de lijn, in het 
vorige artikel vermeld, en die beschreven in den brief van 
den hoogen commissaris aan den President, van 14 April1868, 
en die voldaan zullen hebben aan de koopconditien of aan 
de voorwaarden van de toekenning, zullen, onderworpen aan 
de bedingen hier naderhand vervat, grondbrieven daarvoor 
van het Britsche gouvernement ontvangen; al de paaiementen, 
welke onder de koopconditien verschuldigd blijven, zullen 
aan den Oranjevrijstaat betaald worden. · 

3.-Het zal het Britsche gouvernement vrijstaan in eenig 
geval waarin bijzondere omstandigheden het raadzaam maken 
zulks te doen, om de grondbrieven terug te houden en zoo
danige plaats weder in bezit te nemen, op voorwaarde van 
aan den kooper of concessionaris te geven eene plaats van 
gelijke waarde of geldelijke vergoeding. 

4.-Alle plaatsen die vervallen zijn wegens het niet nako
men van de voorwaarden van verkooping, zullen aan het 
Britsche gouverneinent komen, en eenige van zoodanige ver
vallen plaatsen zullen beschikbaar zijn voor de doeleinden 
van het voorafgaall'de artikel, en die plaatsen, welke niet 
tot zoodanig doeleinde worden aangewend, zullen verkocht 
worden, en uit de op brengst daarvan zal twee - derde a an 
het gouvernement van den Oranjevrijstaat betaald worden. 

5.-De verbintenis van personeele bewoning door den 
kooper of concessionaris of van zijn plaatsvervanger zal afge
schaft worden, en de recognitie voor zoodanige plaats be
taalbaar, zal zijn tegen vijf pond per jaar voor elke duizend 
morgen. 

6.-Het Britsche gouvernement zal in aanmerking van 
bovenstaande schikking aan het gouvernement van den Oranje
vrijstaat buiten en behalve de som, ontspruitende uit de voor
afgaande artikels, betalen op of voor dag 
van aanstaande, de som van £50,000 sterling, en 
in gebreke van zoodanige betaling, en totdat zulk~ heeft 
plaats gevonden, jaarlijks een som van £3,000 sterhng be
talen, beginnende van den dag waarop de eers~e betaling 
van recognitie zal vervallen in het voorgaand artlkel. 

P. E. WODEHOUSE. 

5 Februari 1869. 

* Niet door den Volksraad aangenomen. 
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TRACTAAT VAN VRIENDSCHAP, ENZ., MET DEVER
EENIGDE S'J.1ATEN VAN AMERIKA, 

ALGEMEENE CONVENTIE VAN VRIENDSOHAP, KOOPHANDEL EN UITLE

VERING TUSSOHEN DE VEREENIGDE STATEN VAN AMERIKA 

EN DEN ORANJEVRIJSTAAT. 

Aa.nhef. De V ereenigde Staten van Amerika en de Oranjevrijstaat, 
beiden bezield met het verlangen om de vriendschapsbanden, 
die zoo gelukkig bestaan tusschen de twee republieken nader 
aan te halen, zoowel als om door alle middelen ter hunner 
beschikking de handelsbetrekking van hunne respectieve 
burgers te vermeerderen, hebben van weerszijden besloten 
eene algemeene conventie van vriendschap, koophandel en 
nitlevering te sluiten. 

Voor dit doel hebben zij aangesteld als hunne gevol
machtigden, te weten : De President van de V ereenigde Staten~ 
Willard W. Edgcomb, speciaal agent van de Vereenigde Staten, 
en derzelver consul aan de Kaap de Goede Hoop, en de 
President van den Oranjevrijstaat, Friedrich Kaufmann Hohne, 
gouvernements secretaris, die, na eene wisseling van hunne 
respectieve geloofsbrieven, zijn overeengekomen tot de vol
gende artikelen :--

.. Burg<:!s weder- 1.-De burgers van de V ereenigde Staten van Am erika 
~~~~a~~;1~en voet en de burgers van den Oranjevrijstaat zullen ·worden toege

laten en behandeld op eenen voet van wederkeerige gelijk
heid in de twee landen, waar zoodanige toelating en behan
cleling niet zal strijden met de constitutioneele of wettige 
voorzieningen van de contracteerende partijen. Geen gelde
l1ike of andere lastiger conditie zal hen opgelegd worden 
clan op de burgers van het land waar zij wonen, noch eenige 
conditie welke ook, waaraan de laatste niet zullen onder
worpen zijn. De vorenstaande privilegien zullen zich, even
wei, niet uitstrekken tot politieke rechten . 

.. Burg.~rs wed~~- 2.- De burgers van een der twee landen, verblijf 
zuds vn1 van m1ll-} d d f t' d · h t d 11 " " taire dienst; an- lOU en e o geves 1g 1n e an ere, zu en VriJ ZIJn van 
derszins gelijkelijk persoonlijke militaire dienst; maar zij zullen onderhevig zijn 
onderworpen aan. d ld l"'k f d b''d d' . . h 
belasting en be- a an e ge e IJ e o an ere IJ ragen, 1e mogen vere1sc t 
voorrecht. d b"' · b h 1 d ·:r'~r en lJ wege van. compensat1e, van urgers van et an 

"'.:tar zij verblijf houden, die vrijgesteld zijn van de gezegd~ 
dienst. 

Geene hoogere belasting, onder welken naam ook, zal 
gevorderd worden van de burgers van een der twee landen, 
yerblijfhoudende of gevestigd in het andere, dan zal worden 
geheven van burgers van het land waarin zij verblijf houden, 
noch eenige schatting, welke ook, waaraan de laatsten niet 
znllen onderhevig zijn. . 

In geval van oorlog, of van de bezitneming of occu
patie van eigendom voor publieke doeleinden, zullen de burgers 
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van een der twee landen, verblijfhoudende of gevestigd in 
het andere, op een gelijken voet geplaatst worden met de 
bnrgers van het land waarin zij verblijf houden met betrek
king tot schadevergoeding wegens nadeelen die zij mochten 
hebben geleden. 

3.-De burgers van ieder der contracteerende partijen Bepalingenoperf

zullen de macht hebben om over hun personeel eigendom, d.~~ :~z~asteigen
binnen de jurisdictie van de andere, te beschikken, door· ver-
koop, testament, donatie, of op eenige andere wijze, en hunne 

· erfgenamen, hetzij bij testament of ab intestato, of hunne 
opvolgers, zijnde burgers van de andere partij, zullen op
volgen tot het gezegd eigendom ofhetzelve erven, en zij mogen 

· daarvan bezit nemen, hetzij in persoon of door anderen voor hen 
handelende ; zij mogen over hetzelve beschikken zoo als zij 
mogen goeddunken, geene andere lasten betalende dan die 
welke de inwoners van het land, waarin het gezegde eigen-

. dom gelegen is, zullen gehouden zijn in een dergelijk geval 
te betalen. · In de afwezigheid van zoodanigen erfgenaam, 

· erfgenamen, of andere opvolgers, zal dezelfde zorg gedragen 
worden door de autoriteiten voor de bewaring van het 

· eigendom als zoude gedragen worden voor bewaring van het 
· eigendom van een in boor ling van hetzelfde land, totdat de 
wettige eigenaar tijd zal gehad hebben om maatregelen te 
nemen zich in het bezit van hetzelve te stellen. 

Maar in geval reeel eigendom, gelegen binnen het grond
gebied van een der contracteerende partijen, mocht vervallen 
aan een burger van de andere partij, die om reden hij een 
vreemdeling zijnde, niet konde worden toegelaten zulk eigen-

. dom te bezitten, zal er aan den gezegden erfgenaam of 
anderen opvolger zulke termen worden toegestaan als de 
wetten kunnen toestaan om zoodanig eigendom te verkoopen; 
hij zal ten alle tijde vrij zijn om de op brengsten daarvan 
zonder moeielijkheden te trekken en uit te voeren, en zonder 
aan het gouvernement eenige andere lasten te betalen dan 

. die welke, in een dergelijk geval, zouden worden betaald 
door een inwoner van het land waarin het reeel eigendom 
moge gelegen zijn. 

4.-Eenig geschil dat mocht ontstaan tusschen eischers Eigendom onder· 
· d 1 d 1 d b 1' t heviO' aan plaatse-Yan het e1gen om eens over e en en za wor en es IS over- 1ijke I::> wet t e 13 eu 

cenkomstig de wetten en door de rechters van het land waarin rechtbankon. 

het eigendom moge gelegen zijn. 
5.-De contracteerende partijen geven elkander het voor- Consuls, hunne 

h · d · h t' St t 1 · voorrechten en rec t, om 1e er 1n unne respec 1eve a en, consu s en v1ce- verplichtingen. 

-consuls te hebben van hunne eigene aanstelling, die dezelfde 
voorrechten zullen genieten als die der meest begunstigde natie. 

Maar al vorens eenige consul of vice-consul als zoodanig Hunne documen· .. . . d d k d ten onschendbaar. 
zal ageeren, zal hlJ, op de gewone WlJZe, wor en goe ge eur 
door het gouvernement van het land waarin zijne functies 
zullen moeten worden uitgeoefend; 
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In hunne private en bezigheids-transacties, zullen consuls. 
en vice-consuls onderworpen zijn aan dezelfde wetten en ge
bruiken als private individuen, burgers van de plaats waarin 
zij verblijf houden. j 

Het wordt hiermede verstaan dat in geval van vergrijp 
tegen de wetten, door een consul of vice-consul, het gouver
nement waarvan hij zijne exequatur ontving, dezelve kan 
terugtrekken, hem wegzenden uit het land, of he1n do en 
straffen overeenkomstig de wetten, aan het andere gouverne
ment deszelfs redenen opgevende waarom het zoo handelt. 
. De archieven en papieren behoorende aan de consulaten 
zullen onschendbaar wezen, en onder geen voorwendsel, welk 
ook, zal eenige magistraat of andere ambtenaar dezelve 
inspecteeren, insbeslagnemen, of op eenige wijze zich in de
zelve mengen. 

Invoerrechten 6.-Geen der contracteerende partijen zal eenige hoogere 
beperkt. of andere rechten heffen op den invoer, uitvoer of doorvoer 

van de natuurlijke of industrieele producten van het andere, 
dan zijn of zullen betaalbaar zijn op dezelfde artikelen, zijnde 
voortbrengsel van eenig ander land. 

Ieder partij even 7.-Ieder der contracterende partijen verbindt zich hierbij 
bevoorrecht als h · k h d 1 1 · t' andere naties. geen voorrec t 1n oop an e te ver eenen aan een1ge na 1e 

dat niet onmiddelijk door de andere. partij zal genoten worden. 
pitle~eringJvan 8.-De V ereenigde Staten van Amerika en de Oranjevrij-

misdadigers. staat zullen, op aanzoek gedaan door middel van hunne 
respectieve diplomatieke of consulaire agenten, aan het ge
recht overleveren personen die, beschuldigd zijnde van de 
misdaden vermeld in het volgende artikel, begaan binnen de 
jurisdictie van de opeischende partij, eene schuilplaats zullen 
zoeken, of zullen worden gevonden, binnen het grondge bied 
van de andere: Mits, dat dit slechts zal worden gedaan wan
neer de daadzaak van het begaan der misdaad zoo zal zijn 
bewezen om hunne apprehensie en terechtstelling te recht
vaardigen, indien de misdaad ware bedreven in het land 
waar de aldus beschuldigde persoon zal worden gevonden. 

Misdaden v o or 9.-P ersonen zullen uitgeleverd worden overeenkomstig 
plegen waarvan d . . d . a· ll b h ld' d uit.levering ge- e voorz1en1ngen van eze convent1e 1e zu en esc u 1g 
schiedt. zijn met eenige der volgende misdaden , namelijk : 1noord. 

(insluitende moord, vadermoord, kindermoord en vergiftiging); 
poging om moord te begaan ; onteering, falsiteit, of de ver
spreiding van vervalschte papieren, brandstichting, roof met 
geweld, vreesaanjaging, of gewelddadigen ingang van eenig 
bewoond huis, zeeroof, ontvreemding door publieke ambte
naren, of door personen gehuurd of gesalarieerd, tot nadeel 
hunner principalen, wanneer deze misdaden onderworpen zijn 
aan eerlooze straffen. 

Uitvoer.end gezag 10.-De uitlevering zal worden gedaan door het uitvoe-
levert mt. d d t d .. . .. ren gezag van e contrac eeren e partuen respectleveluk. 
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11.-De kosten van opsluiting en aflevering, gemaakt Ko~ten van uit· 

overeenkomstig de voorgaande artikelen, zullen zijn ten laste levermg. 

van de partij die de aanvraag doet. 
12.-De voorzieningen der vorenstaande artikelen be- Polit~eke mis· 

trekkelijk de uitlevering van voortvluchtige misdadigers zullen daden mtgesloten. 

niet toepasselijk zijn op overtredingen begaan voor den datum 
hiervan, noch op die van eenigen politieken aard. 

13.-De tegenwoordige conventie wordt gesloten voor Duur. van deze 
den tijd van tien jaren van af den dag der wisseling van de conventie. 

ratificaties; en indien, een jaar voor de expiratie van dien 
tijd, geen der contracteerende partijen door eene officieele 
kennisgeving, deszelfs voornemen aan den anderen zal hebben 
aangekondigd om de werking der gezegde conventie te doen 
ophouden, zal dezelve bindend blijven voor twaalf maanden 
langer, enzoovoort, van jaar tot jaar, tot aan de expiratie 
van de twaalf maanden, die op eene dergelijke verklaring 
zullen volgen, wat ook de tijd zij waarop dezelve moge plaats 
hebben. 

14.-Deze conventie zal aan beide zijden worden onder- Inwer~ingt.reding 
worpen aan goedkeuring en ratificaties van de respectieve na ratificatie. 

competente autoriteiten, en de ratificaties zullen te Washington 
worden gewisseld zoo spoedig als de omstandigheden zulks 
zullen toelaten. In bewijs waarvan de respectieve gevolmach-
tigden de bovenstaande artikelen hebben geteekend, en hunne 
zegels daaraan hebben gehecht. 

Gedaan in quadruplicaat te Bloemfontein, dezen 22sten 
dag van December, in hetjaar onzes Heeren een duizP,nd 
acht honderd een-en-zeventig. 

W. W. EDGCOMB, 
F. K. HORNE. 

(Zegel). 
(Zegel). 

[Rati:ficaties gewisseld te Washington, 18 Augustus 1873; 
gepubliceerd bij Proclamatie, 20 December 1873.] 

TRACTAAT VAN VRIENDSOHAPS--VESTIGING EN VAN 
KOOPHANDEL TUSSCHEN DEN ORANJEVRIJSTAAT 

EN BELGIE. 
Zijne Excellentie de President van den Oranjevrijstaat Aanhef. 

van de eene zijde, en Zijne Majes~eit de Konin~ der Belgen 
van de andere zijde, de betrekk1ngen van vnendscha p en 
van koophandel willende on~wikkelen en bevestigen, tusschen 
den Oranjevrijstaat en Belgie, hebben goedg.eda~ht een be
hoorlijk tractaat te sluiten om dit doel te bere1ken, en hebben 
daarvoor tot hunne gevolmachtigde gezanten benoemd, te 
weten:-

Zijn Excellentie de President van den Oranjevrijstaat, 
den W elEdelen heer Hendrik Antonie Lodewijk Hamel berg., 
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consul-gener~al in het koningrijk der N ederland,en en diplo
matiek agent van den Oranjevrijstaat; en Zijne Majesteit de 
Koning der Belgen, den Graaf d' Aspremont Lynden, minister 
van buitenlandsche zaken, lid van den senaat, officier van 
de Leopold's orde, commandeur van de Ernestine tak van 
Saksen, groot kruis van de orde van Leopold van Oostenrijk 
enz., enz., enz. ; 

Dewelke, na hunne voiledige geloofsbrieven gewisseld te 
hebben en die in goede en behoorlijke vorm te zijn bevon
den, de volgende artikelen zijn overeengekomen :-

Eeuwigdur.ende 1.-Er zal eeuwigdurende vrede en aanhoudende vriend-
::~~~. en vrlend- schap zijn tusschen den Oranjevrijstaat en het koningrijk 

Belgie en tusschen de burgers van de twee landen, zonder 
uitsluiting van persoon of zaken. 

Vrijheid van 2.-Er zal wederkeerige vrijheid van koophandel tusschen 
kaophandel. den Oranjevrijstaat en het koningrijk van Belgie bestaan. 

Wederzijdsche 3.-De burgers van de eene en van de andere contrac-
:i~~~~~~;b~r;e~~ teerende partij zuilen in de be ide landen de meest bestendige 
toegang Gerechts- en de volmaakste bescherming voor hunne personen en hunne 
hoven. eigendommen genieten. Zij zullen dientengevolge een vrijen 

en gemakkelijken toegan~ tot de gerechtshoven hebben, om 
hnnne rechten te eischen en te verdedigen in aile instantien 
en in aile graden van jurisdictie door de wetten vastgesteld. 
Zij zuilen vrij zijn om in aile omstandigheden de advocaten, 
procureurs of agenten van elke klasse te gebruiken, die zij 
goedvinden om in hun naam aan te stellen. Eindelijk zullen 
zij, in dit opzicht, dezelfde rechten en privilegien genieten 
als welke aan de burgers van het meest bevoorrechte volk 
zijn toegestaan, en zij zullen gehouden zijn aan de voorwaarden 
waaraan deze laatste zijn onderworpen. 

Militaire dienst en 4.-De burgers van den Oranjevrijstaat in Belgie, en de 
verplichtingen. Belgische burgers in den Oranjevrijstaat, zuilen uitgesloten 

zijn van alle militaire dienst, hetzij in de armee, hetzij in de 
marine, hetzij in de militie of nationale garde, en in geen 
geval zuilen zij belast kunnen worden op hunne roerende en 
onroerende goederen, met andere lasten, bepalingen, zaken 
of imposten dan die waaraan de burgers van het land zouden 
zijn onderworpen. Men is even zoo overeengekomen da t de 
burgers der twee landen die gevestigd zijn of zich zullen 
vestigen binnen het grondge bied van het ander aile vool'· 
deelen genieten zullen, die de wetten of decreten van kracht 
toestaan of in de toekomst toe zullen staan aan vreemde 
immigranten, met de verplichting de voorwaarden te ver
vullen in dit document opgelegd · of uitgedrukt. 

Vrijheid van 5.-De burgers van den Oranjevrijstaat in Belgie en de 
Godsdienst. B 1 · h b · d 0 · " e g1sc e urgers 1n en ranJevrustaat, zuilen eene vol-

komene vrijheid van godsdienst genieten. Beiden zullen zich, 
wat de uitoefening van hunne goddelijke eerbewijzing betreft, 
aan de wetten van elk land onderwerpen. 
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6.-De burgers van elk der twee contracteerende partijen Vrijheid van 

zullen vrijelijk binnen het grondgebied van het andere kunnen ;:!~:~~in 't al· 

reizen of verblijven, kunnen handelen in het groot en in het 
klein, zooals zulks werkelijk veroorloofd is te doen of zooals 
het in vervolg zal zijn geoorloofd aan de burgers van het 
meest begunstigde volk; kunnen huren en bewonen huizen, 
magazijnen en winkels die zij noodig zullen hebben; koop-
goederen en geldspecien vervoeren en consignaties ontvangen 
zoowel van het bewoonde als van vreemde landen, volgens 
de wetten van elk der twee landen, zonder voor deze hande-
lingen onderworpen te ziin aan andere verplichtingen, lasten 
of bepalingen, als die welke zijn opgelegd aan de inboor-
lingen, behoudens de voorzorgen der politie die gebruikt 
worden ten opzichte der meest begunstigde volkeren. \ 

Zij zullen heiden op een voet van volmaakte gelijkheid 
staan, vrij om in huRne koopen en verkoopen, de prijs der 
voorwerpen, koopmanswaren en zaken, welke ook, ingevoerd 
of in het land voortgebracht te bepalen, hetzij zij dezelve 
verkoopen in het bewoonde land of hetzij zij dezelve voor 
uitvoer bestemmen, zich schikkende naar de wetten en regelen 
van kracht. 

Zij zullen dezelfde vrijheid genieten om zelven huune 
zaken te bestieren, hunne verklaringen ten gerechte af te 
leggen of zich te do en vertegen woordigen door personen, die 
zij zullen verkiezen als 1nachthebbenden, zaakwaarnemers, 
vertrouwde agenten of tolken, tot den koop of verkoop van 
hunne goederen of koopwaren. 

Eveneens zullen zij het recht hebben de bedieningen te ·ver
vullen die hun door hunne landgenooten, door vreemdelingen 
of door de purgers van het land zullen zijn toevertrouwd als 
machthebbenden, zaakwaarnemers, vertrouwde agenten ot 
tolken, zich in alles onderwerpende aan de wetten van het 
land en zonder als vreemdelingen eenige vermeerdering van 
salaris of belooning te zullen moeten betalen. 

7.-De burgers van elk der twee contracteerende partijen Voorrechten aanor 
zullen het recht hebben binnen het grondgebied van de andere, gaanqe bezitrecht; . . b . d l .. er:flatmg; schen-
goederen van allerle1 soort te ez1tten en er op eze ve w:uze king, enz. 

over te beschikken als de inwoners. 
De burgers van den Oranjevrijstaat zullen in Belgie het 

recht genieten, natuurlijke of testamentaire nalatenschappen 
te ontvangen en over te dragen eveneens als de Belgen, vol
,gens de wetten van het land, zonder ten opzichte van hunne 
hoedanigheid als vreemdeling onderworpen te zijn aan eenige 
voorafgaande lichting of impost, die niet van de inwoners 
in hetzelfde geval zoude gevorderd worden; wederkeerig 
zullen de Belgen in het geheele gebied van, den Oranjevrij
staat het recht genieten om natuurlijke of testamentaire na
latenschappen te ontvangen en over te dragen eveneens als 
de burgers van dezen Staat volgens de wetten van het land, 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



Voorrecht 
doortocht. 

van 

838 TRACTAAT MET BELGIE. 

zonder ten opzichte van hunne hoedanigheid als vreemdeling 
onderworpen te zijn aan eenige voorafgaande lichting of 
impost die niet in hetzelfde geval zoude verschuldigd zijn 
door de inw.oners. Dezelfde wederkeerigheid tusschen de 
burgers der beide land en . zal bestaan ook ten opzichte der 
giften onder de levenden. 

Bij gelegenheid van den uitvoer van goederen, verkregen 
of verworven op welke wijze het ook zij, door de burgers 
van den Oranjevrijstaat in Belgie, of door de Belgen in den 
Oranjevrijstaat, zal er op deze goederen geen enkel recht van 
aftrekking of van emigratie geheven worden, noch eenige 
belasting hoegenaamd waaraan de inboorlingen niet zouden 
onderworpen zijn. 

De bovengenoemde vrijlating sluit niet slechts in de 
rechten van aftrekking die zouden kunnen ingezameld worden, 
door de openbare schatkist, maar gelijkelijk aile rechten van 
aftrekking of van emigratie waarvan de ontvangst van 
gewicht zoude zijn voor bijzondere personen, municipaliteiten, 
open bare instellingen, gemeenten, districten of broeder
schappen. 

De voorafgaande schikkingen zijn toepasselijk op aile in 
de toekomst te verkrijgen erfenissen en op aile overbrenging 
van goederen in het algemeen, waarvan de uitvoering nog 
niet heeft plaats gehad. 

8.-De voorwerpen van elk en aard, komende van den 
Oranjevrijstaat of verzonden naar den Oranjevrijstaat, zuilen 
op hun doortocht van het Belgisch grondgebied dezelfde be
handeling ontvangen die in dezelfde omstandigheden van 
toepassing wordt gebracht op voorwerpen komende van of 
bestemd naar het meest begunstigde land; wederkeerig zullen 
de voorwerpen van elken aard, komende van Belgie of ver
zonden naar Belgie, op hun tocht door het grondgebied van 
den Oranjevrijstaat de behandeling ontvangen, die in dezelfde 
omstandigheden van toepassing wordt gebracht op voor
werpen komende van of bestemd naar het meest beguns
tigde land. 

Voorr.echten aan- 9.-Gedurende den tijd door de wetten der beide landen 
gaande p a k h u is- ld h t · ::1 b 1 · b · h d recht, enz. vastgeste tot e 1n CLe ergp aatsen 1n ewanng ou en 

van koopwaren, zuilen er geen andere lasten opgelegd worden, 
als die van bewaring en in magazijn houding, op de voor
werpen ingevoerd van een der twee landen ll.L bet andere, 
intusschentijd dat zij vervoerd worden tot eigen verbruik of 
ter doortocht of wel weder uitgevoerd, en in geen geval 
zuilen zij zwaardere pakhuisrechten betalen of aan andere 
formaliteiten onderworpen zijn als de voorwerpen ingevoerd 
van eenig ander vreemd land. 

Vo<;>rrechten ten 10.-Detweehooge contracteerende partijen komen overeen 
aanz1en van tolbe- d t lk h f "'h 'd 1-. 1 · · d 
lasting,invoer,enz. a e e gunstvoorrec t o vr:u e1 van ~e ast1ng d1e e een 

van hun zoude hebben toegestaan of zoude toestaan ten op-

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



TRACTAAT MET BELGIE, 839 

zichte van de tollen, aan onderdanen van eenen anderen 
Staat, zoude verstrekt worden aan burgers van het andere 
land vrijwillig indien de verleening ten gunste van den an
deren Staat vrijwillig is, of door middel van eene vergoeding 
van gelijke waarde, indien de vergunning voorwaardelijk is 
geweest. Geen der contracteerende partijen zal opleggen, hetzij 
op den invoer, hetzij op den wederuitvoer der voortbrengselen 
van den bodem of van de nijverheid van de andere partij, 
lasten verschillend of hooger dan die welke geheven zijn op 
den invoer of op de werderuitvoer van dergelijke koopwaren 
komende van eenig ander vreemd land. Geene beperking, 
geen verbond van invoer of van uitvoer zal plaats hebben 
in een wederkeerigen handel der contracteerende partijen 
wanneer die niet gelijkelijk uitgestrekt wordt tot alle andere 
,~olkeren. 

11.-De schikkingen der artikelen 8, 9 en 10 zijn niet Beperking van 

toepasselijk op bijzondere maatregelen die de twee landen zich Artikelen 8• 9 enl0. 

voorbehouden in te stellen uit een gezondheidsoogpunt of 
met opzicht tot oorlogs-gebeurtenissen. 

12.-De voorwerpen van welken aard het ook zii be- Goederen door 
' • •. ul zeeroovers g en o-

hoorende aan burgers van den OranJevrustaat of aan de men. 

Belgen die door zeeroovers genomen zouden zijn binnen de 
grenzen der jurisdictie van eene der beide contracteerende 
partijen, of in voile zeeen, die zouden zijn gevoerd naar ot 
ontdekt in de havens, rivieren, rades ·of baaijen onder be
scherming der andere contracteerende partij, zullen terug 
gegeven worden aan hunne eigenaren, die zullen moeten 
b.etalen, indien zulks noodig is, de onkosten van het her
nemen, te bepalen door de bevoegde gerechtshoven. Ret 
recht van eigendom zal van te voren moeten zijn bewezen 
voor deze gerechtshoven en de terugeisching moeten gedaan 
worden binnen verloop van een jaar, door de belanghebbende 
partijen, door hunne machthebbers of door de agenten van 
de respectieve gouvernementen. 

13.-Het is uitdrukkeliik overeengekmnen tusschen de .:Vo<;>rrecht van 
. .. u .. vruhe1d van belas-

bmden contracteerende partuen dat, onafhankeluk van de be- ting gel\ik te staan 
. d' f d a· l t' k t d met dat van 't pahngen 1e voora gaan, e 1p oma 1e e agen en en · e meest begunstigde 

burgers van elke klas van een der twee Staten met vol recht volk. · 

in het andere land voorrechten, vrijheid van belastingen, 
vrijheden en vermindering van lasten zullen genie ten, toe-

~ gestaan of t.o~ te. sta.an ten gunste. van h.~t .m.ees~ begunstigde 
volk, vrijw1lhg 1nd1en de verleen1ng vruw1lhg 1s, of met de
zelfde vergoeding indien de verleening voorwaardelijk is. 

Hetzelfde beginsel zal toepasselijk zijn op koopwaren en 
voorwerpen hoegenaamd behoorende aan burgers of het 
gouvernement van een der. b~id~ s.taten en zich bevindende 
binnen de grenzen van de JUnsd1Ctle van de andere. . . 

d. d 1· · · ·1 kk' Voorzieningivoor 14.-In 1en, oor een samen oop van onge u 1ge om- storingvanvriend-
. - standicrheden verschillen tusschen de beide hoocre contractee- schaps betrekkin- • 

b ' b gen. 
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rende partijen, eene storing in hnnne vriendschaps-betrek-
kingen zonden veroorzaken, en indien, na het middel van 
eene vriendschappelijke beraadslaging te hebben nitgepnt, 
het doel van hnnne wederzijdsc-he begeerte niet geheel is. 
bereikt, zal de tusschenkomst van eene derde 1nacht die met 
beide partijen ge1ijkelijk bevriend is, i:ngeroepen worden met 
gemeenschappelijke toestem1ning om eene niterste brenk te 
voorkomen. 

Men is overeengek01nen dat in geval van eene storing 
in de betrekkingen of van een geheele brenk, de burgers van 
het land van eene der hooge contracteerende partijen geves
tigd of wonende in de staten van de andere, handel of 
eenige andere bijzondere professie uitoefenende, zullen het 
vermogen hebben daar te blijven, hun beroep of hunne zaken 
voortzettende, zonder in het genot van hunne vrijheid of 
van hunne goederen gestoord te worden, voor zooverre z~j 
zich rustig gedragen en zij geen inbreuk op de wetten maken, 
en h nnne goederen en e:ffecten zullen niet onder hevig zijn om in 
beslag genom en of gegrepen te. worden en zullen aan geene 
beslasting onderworpen zijn, die de burgers van het land 
niet op goederen van dezelfde soort te betalen hebben. 

Bevalingen over 15. - Elke der contracteerende partijen zal de macht 
consuls. hebben om te benoemen tot bescherming van zijn handel 

consuls-generaal, consuls of vice-consuls, die op het grond
ge bied van de andere zullen won en ; maar alvorens in be
diening te treden, zal elk consul-generaal, consul of vice
consul, benoemd in den gebruikelijken vorm, het exequatur 
of machtiging van het gouvernement verkrijgen, waarvoor 
hij de geloofsbrieven houdt, en elke der contracteerende par
tijen zal het recht hebben plaatsen of gedeelten van zijn 
grondgebied uit te zonderen waar hij niet zal goedvindeu 
consuls-generaal, consuls of vice-consuls toe te laten; men 
heeft het voor het overige begrepen dat in dit opzicht de beide 
gouvernementen respectievelijk geene beperking hoeook
genaamd zullen opleggen die niet in hun land aan alle vol
keren gemeen zijn . 

.. Zij genieten ge- 16.-De diplomatieke agenten, consuls-generaal, consuls 
luke voorrechten · 1 d 0 · ·· · B 1 · 11 11 m~t meest begun- en v1ce-consu s van en raUJevr:ustaat 1n .e gw, zn en a e 
stigde volk. privilegien, vrijstellingen en vrijheid van belastingen genieten 

die de agenten van dezelfde hoeda]jligheid van het meest 
begnnstigde volk genieten of znllen genieten. Ret zal even
zoo zijn in den Oranjevrijstaat voor de diplomatieke agent.en, 
consuls-generaal, consuls en vice-con~nls ·van Belgie. 

Bevalingen over 17 I 1 h t li'd b de successie van .- n geva van e over u en van een urger van 
<)verledenen. den Oranjevrijstaat in Belgie of van een burger van Belgie 

in den Oranjevrijstaat, indien er geen bekende erfgenaam of 
geen executeur testamentair door den overledene is a~n
gesteld, zu1len de competente plaatselijke a.utoriteiten de 
consuls of consulaire agenten van het volk W

1
aartoe de over• 
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ledene behoort van de omstandigheid verwittigen, opdat er 
onmiddelijk kennis van kunne gegeven worden aan de be
langhebbende partijen. 

In geval van minderjarigheid of afwezigheid van de 
erfgenamen of van afwezigheid van de executeuren testa
mentair, zullen de agenten van den consulairen dienst, te 
zamen met de competente plaatselijke autoriteit, het recht 
hebben om, overeenkomstig de wetten van hunne respectieve 
landen, alle daden te verrichten noodig tot het behouden en 
de administratie van de successie, vooral om de zegels op te leg
gen en opte heffen, den inventaris op te maken, de successie te ad
ministreeren en te liquideeren, in een woord · al de maat
regelen te nemen tot bescherming der belangen van de erf
genamen, uitgezonderd het geval waar geschillen mochten 
ontstaan die behoorden te worden beslist door de competente 
gerechtshoven van het land waar de successie open is. 

18.-Het tegenwoordig tractaat zal van kracht bliiven V~nkrachtzijne.n 
• LJ • bl:gven van d1t 

gedurende zes Jaren, te worden gerekend van af de bekracht1- tractaat. 

ging die plaats zal hebben te Brussel binnen verloop van 
zes 1naanden, of liever zoo spoedig mogelijk. In het geval 
dat geen der contracteerende partijen, twaalf maanden voor 
het verloop van gezegd tijdvak van zes jaren niet zijn voor-
nemen heeft te kennen gegeven om niet dit tractaat te ver-
nieuwen, zal dit voortduren te bestaan en verbindend te 
wezen gedurende nog een jaar en zoo vervolgens, tot er een 
jaar zal verloopen zijn sedert den dag van de opzegging 
gedaan door de een of ander der contracteerende partijen. 

19 -Het tegenwoordige tractaat zal worden bekrachtigd B.ekrachtigingvan . . . d1t tractaat. 
door zijne JYiaJesteit den Kon1ng der Belgen, zoowel als door 
den volksraad van den Oranjevrijstaat. 

Ten bewijze waarvan de hierbovengenoemde gevolmachtig
de gezanten hetzelve hebben geteekend en gezegeld in dubbel 
origin eel. 

Gedaan te Brussel, den eersten dag van de maand April 
van het jaar onzes Heeren een duizend acht honderd vier-
en-zeventig. 

Graaf D'ASPREMONT LIJNDEN, 
H. A. L. HAMELBERG. 

[Ratificaties gewisseld te Brussel, 11 Augustus 187 4.] 

TRACTAAT VAN VRIENDSCHAP EN KOOPHANDEL 
.MET PORTUGAL, 10DEN MAART 1867. 

Zijne Majesteit de Koning van Portugal en van de Algar
ven, en Zijn Hoog-Edele de Staatspresident van den Oranje
vrijstaat, bezield zijnde met de begeerte om de betrekkingen 
van vriendschap en handel tusschen hunne wederzijdsche 
Staten te ontwikkelen en te bevestigen, hebben besloten tot 

B. 

Aanhef. 
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flat einde een tractaat aan te gaan en hebben tot hunne 
gevolmachtigden benoemd, te weten :-

Zijne Majesteit de Koning van Portugal en van de Algar
ven, den Burggraaf Duprat, Kommandeur van de Orden 
van Christus en van Onze Vrouw der Ontvangenis van Villa 
Vigosa, Officier van bet Legioen van Eer van Frankrijk, van 
St. :Mauritius en St. Lazarus van Italie en van Leopold van 
Belgie, Zaakgelastigde voor de Zuid-Afrikaansche Republieken, 
Consul-Generaal, voor Portugal in Londen, enz.; en Zijn 
Hoog-Edele de President van den Oranjevrijstaat, den heer 
Hendrik Antonie Lodewijk Hamelberg, Kommandeur van de 
Orde van Leopold van Belgie, Consul - Generaal van den 
Oranjevrijstaat in het Koningrijk der N ederlanden en voor 
het aangaan van het tegenwoordige tractaat, deszelfs Diplo
nlatieken Agent. 

Eeuwigdurende Die, na elkander hunne wederzijds~~e volmachten mede-
vrede en vrijheid gedeeld en dezelve in goede en behoorllJke orde bevonden te 
van handel. h bb d 1 d · k 1 · · k e en, om trent e vo gen e artl e en ZlJn overeenge omen :-

1.-Er zal eeuwigdurende vriendschap en volledige weder
keerige vrijheid van handel over de wederzijdsche grondge
bieden zijn tusschen Zijne Majesteit den Koning van Portugal 
en zijne onderdanen ter eene zijde, en de Oranjevrijstaat en 
z~ine burgers ter andere zijde. 

Voorrt,cht van · 2.-De onde~~anen 11en bub~gers v
1
an elke dderb~odoge con-

handelenin'talge- tracteerende partiJen zu en, 1nnen et gron ge 1e van de 
meen; laatstewils- d .. l''k ' 1 f h bb d h · · 1 beschikkingen; an ere, VrlJe lJ ver o e en e avens, nv1eren en p aatsen, 
vl:'ijheid van gods- waar die ook mogen ziin in welke vreemde handel th ans is 
d1enst; bescher- . v ' . · . ' 
ming; vrijheid v_an of luerna zal worden toegestaan, b1nnen te gaan, zwh daar 
gedwongenleenm- · h · .. h 
gen. te vest1gen en te wonen, u1zen en magazlJnen te uren, te 

koopen en te bouwen ; alle soorten van roerende en onroe
rende eigendommen te verkrijgen en te behouden; elke nijver
heid of handel te drijven en dien in het groot of klein uit 
te oefenen, en het vervoer van koopwaren en geld te be
werkstelligen, met onderwerping aan de wetten en reglementen, 
in elk der wederzijdsche grondgebieden in werking. Zij zullen 
·vrijen en gereeden toegang hebben tot de gerechtshoven ter 
handhaving en verdediging hunner rechten in alle graden 
·van jurisdictie, bij de wetten vastgesteld, en zullen tot dat 
einde de macht hebben om advocaten, procureurs en agenten 
van elke soort te bezigen en zullen eindelijk in dit opzicht 
dezelfde rechten en voordeelen genie ten, welke thans zijn 
of hierna zullen worden toegestaan aan de inboorlingen 
des lanils . 

.7ij zullen VrlJelijk beschikken over aue mgendommen, 
"\velke zij binnen de wederzlJdSche grondgebieden bezitten, 
hetzij door schenking, verkoop, ruil, testament,· of op eenige 
andere wijze, welke zij zullen goed achten, en hun geheele 
kapitaal uit het land mogen nemen. 
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Op gelijke wijze zullen de onderdanen en burgers van 
. .een der beide Staten, die erfgenamen of legatarissen zijn van 
goederen, gelegen binnen den anderen, vrijheid hebben zon
der hinder in zulke goederen op te volgen, zelfs ab intestato ; 
·en de gezegde erfgenamen of legatarissen zullen geene andere 
of hoogere erfrechten betalen, dan die in gelijke gevallen 
door nationale onderdanen en burgers betaald worden. 

Zij zullen hunne godsdienst vrijelijk uitoefenen, en te 
zamen vergaderen tot het houden der openbare eeredienst 
met derzelver wederzijdsche gebruiken, kerkhoven daar te 
stellen en hunne dooden begraven met de gebruikelijke plech
tigheden, in alle gevallen handelende in overeenstemming 
met de wetten en reglementen in elk land in werking. 

Zij zullen ontheven zijn van gedwongen leeningen en 
van elke buitengewone belasting, welke niet algemeen en bij 
de wet vastgesteld is, alsmede van militaire dienst ter zee 
en te land. 

Zij zullen dezelfde bescherming van hunne personen, ge
zinnen, eigendommen en woningen genieten als de inboor-
lingen van het land. · 

3.-De voortbrengselen van den grond en de nijverheid In- en doorvoer-
d P h b · · · M b' ll · d rechten betreffen. er ortugeesc e ez1tt1ngen 1n ozam 1que zu en n1et on er- de voortbrengse-
worpen zijn aan invoer- of doorvoerrechten in het grond- len van Mozambi-

b
. d 0 · .. d k . que endezenStaat. 

ge 1ed van en ranJeVrlJstaat, en we er eeng zullen de 
voortbrengselen van den grond en de nijverheid van dezen 
Staat ontheven zijn van alle invoer- en doorvoerrechten in 
de Portugeesche bezittingen van Mozambique. 

4.-Zijne Majesteit de Koning van Portugal en van de Deze Staat te ge-
Al b · ·· d d "kk 1· bl · nieten dezelfde garven, egeeng ZlJn e om tot e ontw1 e 1ng en om voorrechten als 
van den OranJ'evriistaat bii te dragen en om zoo veel moge- Mozambiqu~ be-

;; u ' tre:ffende u1t- en 
lijk den uitvoer van deszelfs voortbrengselen te vergemakke- invoer. 
lijken, staat toe, dat de gezegde Staat op eenen gelijken voet 
met de Portugeesche provincie van Mozambique geplaatst 
worde en dezelfde v.oordeelen en gemakken als zij geniete, 
zoo wel ten aanzien van den uitvoer als van den invoer door 

. de havens van deze provincie. 
5.-De doorvoer der voortbrengselen van den grond, en Vr~i~doorvoerten 
.. . O . .. d h p l ..>pz1chte van ·de nlJverhmd van den ranJeVrlJstaat oor et ortugeesc le Mozambique en 

grondgebied der provincie van Mozambique, zoo wel als de Loren<;o Marquez.j 
doorvoer door het gezegde grondge bied van koopwaren van 
Blken oorsprong of nationaliteit, ingevoerd door de baai van 
Lorengo Marquez en bestemd voor den gezegden Staat, za] 
geheel vrij en ontheven zijn van alle rechten hoegenaamd. 

6.-Zijne Majesteit de Koning van Portugal behoudt zich ~apenen en 
het recht voor om den invoer van wapenen en krijgsbe- krlJgsbehoeften. 
hoeften te beletten, en om den doorvoer daarvan aan bijzon-
dere reglementen te onderwerpen, doch hij verbindt zich om 
vrijheid van in- of doorvoer te han~ha ::en voor de wa pen~n 
·en krijgsbehoeften voor den OranJeVrlJstaat bestemd, m1ts 
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dezelve door het gouvernement van dezen Staat verzochtt> 
en de noodige waarborgen om hunne aankomst aldaar te ver-
zekeren, gegeven worden. 

Uitvoe?-'rechten 7.-De voortbrengselen van den grond en de nijverheid 
ter aanz1en van . .. d d b · L 
voortbrengselen van den OranJevrustaat, welke oor e aa1 naar orengo 
van dezen Staat. M 't d d 11 th .. arq uez Ul gevoer mogen wor en, zu en on even zun van 

alle uitvoerrechten, zullende zij echter, even als de voort
brengselen van Portugeeschen oorsprong, zijn onderworpen. 
a an kade-, licht- en alle andere ha venrechten, welke daar 
vastgesteld 1nogen wezen. 

Invoerrechten 8.-De koopwaren van elken oorsprong of nationaliteit _ 
over LorenQO Mar- ' 
ques. ingevoerd door de baai van Lorengo Marquez en bestemd 

voor den Oranjevrijstaat, zullen aan een invoerrecht van 3 
percent kunnen onderworpen worden. Zijne Majesteit de· 
Koning van Portugal behoudt zich echter de bevoegdheid. 
voor dit recht tot 6 percent te verhoogen. 

Goeder~n onthe· 9.-De onderstaande koopwaren zullen van alle inkomende-ven van 1nkomen· .. 
de rechten rechten Ontheven ZlJn :-

Levende d:leren van alle soorten ; 
Huiden; 
Meel van tarwe, mais, gerst, rogge en haver : 
Zaden; 
V ersche vruchten ; 
Groenten van alle soorten; 
Steenkool en coke ; 
IJs; 
Guano en andere meststoff(:)ni; 
Harsen; 
Kalk; 
Bouwsteenen, met insluiting van leijen of daksteenenr 

dakpannen, en gebakken steenen van elke hoedanig-· 
heid; 

Gereedschappen en werktuigen, machines en benoodigd-· 
heden voor werkplaatsen, kunsten, landbouw en 
munen; 

Ingenaaide en ingebonden boeken, in welke t-aal ook 
gedrukt; 

Muziek en muziek-instrumenten ; 
Drukpersen en letters ; 
Aardrijkskundige-, land- en zeekaarten; 
V oorwerpen van eenigen aard voor museums ; 
Exemplaren voor wetenschappelijke verzamelingen en voor 

verzamelingen van alle kunstwerken, niet bestemd 
voor handels-oogmerken; 

Vreemd goud- en zilvergeld; 
Portugeesch zilver- of kopergeld uit Portugeesche havens:. 
Schepen in elk en toestand o± in ge bruik ; 
Stoomschepen ; 
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10.-De wed.eruitvoer van koopwaren, ingevoerd in het Weder uitvoer te 

tolkantoor van Lorengo Marquez, zal daaruit geoorloofd zijn. Loren~o Marquez. 

Zoodanige koopwaren zullen ontheven zijn van alle rechten 
van weder uitvoer en zullen slechts zijn onderworpen aan 
de betaling der oplagen en kosten van entrepot en der haven-
rechten. 

11.-Rechten ad valorem zullen volgens de waarde der Rcchtcn ad yalo

koopwaren op de markt van derzelver oorsprong berekend en rem en arbitrage .. over do waardo van 
·Op de volgende WlJZe geregeld worden. , koopwaren. 

De invoerder of uitvoerder zal bij het doen van aangifte 
:in het tolkantoor voor de goederen, welke hij voornemens 
is te verzenden, eene verklaring teekenen aangaande de be
schrijving en waarde der gezegde goederen voor eene som, 
welke hij voldoende zal achten. 

De verklaring zal alle tot het heffen der rechten noodige 
inlichtingen inhouden. 

Indien het tolka:ritoor de verklaarde waarde onvoldoende 
beschouwt, zal hetzelve het recht hebben de goederen te be
houden tegen betaling aan den invoerder of uitvoerder van 
de door hem verklaarde waarde binnen den tijd van vijftien 
dagen sedert de dagteekening der verklaring, met bijvoeging 
van tien percent. 

Zoo echter het tolkantoor het niet dienstig acht tot 
·eigening over te gaan, zal het de goederen kunnen doen 
waardeeren door deskundigen, van wie er een door den ver
klaarder en de andere door het hoofd van het tolkantoor zal 
worden benoemd, en in geval deze verschillen, zal door het 
hoofd van het tolkantoor voorzegd een derde deskundige 
worden benoemd, die als scheidsrechter zal handelen zonder 
verder beroep van de eene of andere zijde. 

Indien het onderzoek der deskundigen aantoont, dat de 
waarde der koopwaren de door den invoerder of uitvoerder 
verklaarde niet met tien percent te boven gaR.t .. zal het recht 
geheven worden op het verklaarde bedrag. 

Indien de waarde de som, welke verklaard zal zijn, met 
tien percent te boven gaat, zal het tolkantoor te zijner keuze 
de eigening toepassen of het recht heffen op de door de des
kundig8n bepaalde waarde. Dit recht zal onder de benaming 
van boete met vijf percent vermeerderd worden, indien de 
waardeering der deskundigen de verklaarde waarde met vijftien 
percent overtreft. 

De kosten van onderzoek door deskundigen zullen door 
den verklaarder worden gedragen, indien de bij arbitrale be
slissing bepaalde waarde de verklaarde waarde met tien per
cent te boven gaat, en in het tegenovergestelde geval zu1len 
zij gedragen worden door het tolkantoor. 

12.-De voortbrengselen van den grond en de nijverheid Port~gee~?he en 

P t 1 ·· • h b "tt' -.. 11 d OranJevrlJStaatvan or uga en ZlJlle oveizeesc e ez1 1nge~1 zu en wor en sche voortbreno--

:toegelaten in den Oranjevrustaat; wederkeerig zullen de voortc: solen. "' 
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brengselen van den grond en de nijverheid van den Oranje-· 
vrijstaat worden toegelaten in Portugal en zijne overzeesche 
bezittingen op dezelfde voorwaarde, waarop soortgelijke voort'"· 
brengselen der meest begunstigde natie worden toegelaten. 

Bepaling over 13.-Schepen, varende onder de vlag van den Oranje-
o0r~~:~rfs~!:t~ vrijstaat, zullen in elk opzicht dezelfde behandeling genieten 
ache .J1ag-

0 
als, en niet onderhevig zijn aan, andere of hoogere rechten 
dan Portugeesche schepen, hetzij in de havens der provincie 
van Mozambique of in de havens der andere volkplantingen, 
r.>f in die van het vaste land van Portugal en de na bijge
legene eilanden. 

Het is eyenwel verstaan, dat deze bepaling niet van toe
passing zal zijn op de groote en kleine kustvaart, zoolang 
deze aan de nationale vlag aileen is voorbehouden. 

Dedname in voor- 14.-Alle vermindering van rechten, alle gunsten, alle 
recht.enonz.vande h lk d h t d t'' meest begunstigde voorrec ten, we e eene er ooge con racteeren e par lJen 
natie. aan de onderdanen, den handel, de voortbrengselen van den 

grond, of de nijverheid of aan de vlag van eene derde mogend
heid in eenig gedeelte van haar grondge bied zal toestaan, 
zal onmiddelijk en onvoorwaardelijk op de andere worden. 
toegepast. 

Geene der hooge contracteerende partijen zal de onder
danen, den handel of de scheepvaart van de andere onder 
verboden beperkingen of oplegging van belastingen plaatsen, 
welke niet gelijkelijk op alle andere naties toegepast worden. 

Ten behoeve van Portugal wordt echter het recht voor
behouden om uitsluitend aan Brazilie bijzondere voordeelen 
toe te staan, waarop het gouvernement van den Oranjevrij
staat geene aanspraak zal maken als een gevolg van zijn 
recht in het algemeen op de behandeling op den voet der 
meest begunstigde natie. 

Hetzelfde recht wordt door het gouvernement van den 
Oranjevrijstaat voorbehouden ten aanzien van de Zuid-Afri
kaansche Republiek. 

Aanstelling van 15.-Iedere der hooge contracteerende partijen zal het 
consulaire be.nmb- h h bb 1 1 1 · l 
ten. rec t e · en consu s-generaa , consu s, vwe-consu s en con-

sulaire agenten in de havens, steden en plaatsen van het 
grondgebied der andere aan te stellen, behoudende zij zich 
wederzijds het· recht voor eenige plaats nit te zonderen,. 
indien zulks dienstig geoordeeld wordt. 

Dit voorbehoud zal echter niet op eene der hooge con
tracteerende partijen worden toegepast, tenzij het eveneens 
worde toegepast op alle andere naties. 

,De gezegde ambtenaren zullen, zoodra zij hunne acten 
van aanstelling aanbieden, wederkeerig worden toegelaten 
en erkend in overeenstemming met de regelen en vormen 
in de wederzijdsche landen voorgeschreven. 

Ret tot vrije uitoefening hunner ambtsbezigheden benoo
cligde exequatur zal hun kosteloos worden verleend, en op 
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vertoon van hetzelve zal het hoogste gezag in de plaats 
hunn~r vestigiT~.g terstond de noodige maatregelen nemen, 
ten mnde hen 1n staat te stellen de plichten van hun ambt 
uit te voeren en de daaraan verbondene vrijstellingen, prero
gatieven, vrijdo1nmen, eerebetooningen en voorrechten te 
genieten. 

16.-Consuls-generaal, consuls, vice-consuls en consulaire Voorrechten van 
agenten van eene der hooge contracteerende partiien zullen consulaire beamb-

• "iJ ten. 
in het grondgeb1ed der andere de voorrechten genieten, welke 
gemeenlijk aan hun an1bt worden toegekend. zoo als ont
heffing van militaire inkwartiering, van alle soorten van 
directe belastingen, zoowel personeele als op meubelen of uit
gaven, gewone en buitengewone, 1net uitzondering echter van 
hen, die onderdanen of burgers zijn van het land, waarin zij 
zijn gevestigd, of die handel drijven of eene tak van nijver
heid uitoefenen, in welke gevallen zij onderworpen ztdlen 
zijn aan dezelfde belastingen, oplagen en betalingen, waaraan 
andere bijzondere personen onderworpen zijn, tengevolge van 
hunne nationaliteit of van den handel en de nijverheid welke 
zij uitoefenen. 

Ret is verstaan, dat de belastingen, waaraan de gezegde 
ambtenaren onderhevig mogen zijn wegens de vaste eigen
dommen, welke zij bezitten in het grondgebied, waarin zij 
gevestigd zijn, niet in de bovenstaande vrijstelling zijn be
grepen. 

Boven en be halve het voorafgaande zullen de consuls
generaal, consuls, vice-consuls en consulaire agenten respec
tievelijk persoonlijke vrijheid genieten, uitgezonderd wegens 
zulke daden als de wetgeving van elk land aanduidt en 
straft als misdaden of overtredingen, alsmede alle vrijdommen 
en voorrechten, welke aan de consulaire ambtenaren der 1neest 
begunstigde natie zullen worden toegestaan. 

17.-De consulaire archieven zullen onschendbaar zijn, Oonsulaire archie-

1 l .. k · · 11 d d l ven onschendbaar. en de p aatse u e autontmten zu en on er geen voorwen se 
of in geen geval hoegenaamd eenige stukken, welke daarvan 
deel uit1naken, onderzoeken of in beslag nemen. 

Deze stukken zullen steeds afgezonderd worden gehouden 
van de boeken of pa pieren betrekkelijk den handel of de 
nijverheid, welke de consuls-generaal, consuls, vice-consuls, of 
consulaire agenten, respectievelijk zullen uitoefenen. 

18.-De consuls-generaal, consuls, vice-consuls, of consu- M!lcht van con-
. 1 d 11 d · · sula1re beambten la1re agenten cler twee an en zu en met e autonte1ten van hij inbreuk op deze 

de plaats hunner vestiging mogen handelen en zoo noodig conventie, enz. 

bij ontstentenis van eenen diplmnatieken agent hunner eigene 
natie toegang hebben tot de hooge regeering van den Staat, 
waarin zij hun ambt nitoefenen, ten einde een herstel te 
vragen voor eenige inbreuk op de tusschen. de twee landen 
bestaande tractaten of conventies, welke gemaakt mocht zijn 
door de autoriteiten of ambtenaren van den voorzegden Staat, 
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of voor eenig misbruik, waarover hunne landgenooten zullen 
klagen, en zij zullen de bevoegdheid hebben om alle gepase 
middelen aan te wenden, welke zij tot verkrijging van spoedig 
en volledig recht noodig zullen oordeelen. 

Beheer van boe- 19.-Indien een onderdaan of burger van eene der hooge 
ddels wed

1
e:r;zijbds contracteerende partiien in bet grondgebied der andere komt 

oorconsu aue e- .. v f f · .. 11 d d 
ambten. te overl1Jden, en de er genamen a wez1g ZlJn, zu en ewe er-

zijdsche consulaire ambtenaren het recht hebben den boedel 
te ontvangen, te beheeren en te vereffenen en de opbrengst 
over te maken aan degenen aan wie dezelve rechtens zal 
toekomen. 

Vankracht blijven 20.-Het tegenwoordige tractaat zal van kracht blijven 
van dit tractaat. d d t · t' · t k d d t d ge uren e w1n 1g Jaren, e re enen van en a um van e 

uitwisseling der rati:ficaties. In geval geene der hooge con
tracteerende partijen haar voornemen om de werking van 
betzelve te doen ophouden kenbaar maakt twaalf maanden 
voor het verstrijken van het gezegde tijdperk, zal het voort
gaan bindend te zijn tot het verloop van een jaar sedert den 
dag waarop de eene of andere der hooge contracteerende 
partijen het zal hebben opgezegd. 

Bekrachtigingvan 21.-Het tegenwoordige tractaat zal worden bekrachtigd 
dit tractaat. overeenkomstig de wetten en vormen, in elk der beide landen 

aangenomen, en het zal in werking treden d.rie maanden na 
de uitwisseling der rati:ficaties. 

Aanhef. 

Ter oorkonde waarvan de voorzegde gevolmachtigden 
bet hebben geteekend en met hun zegel hebben gezegeld. 

Aldus gedaan te .Londen, op den tienden dag van Maart, 
in I:et jaar een duizend acht honderd zes-en-zeventig. 

H A L. HAMELBERG
VISCONDE DUPRAT. 

TRACTAAT VAN VRIENDSCHAP EN KOOPHANDEL 
TUSSCIIEN D~N ORANJEVRIJSTAAT ~1~ 

NBDERLAND. 
Zijne Majesteit de Koning der N ederlanden en Zijne 

Excellentie de President van den Oranjevrijstaat, gelijkelijk 
bezield met den wensch de banden van vriendschap die 
tusschen de beide landen reeds door taal en stamverwant
schap bestaan, nauwer toe te halen, en de handelsbetrek
kingen tusschen beide staten te verbeteren en uit te breiden 
hebben besloten tot dat einde een tractaat te sluiten en hebbe~ 
tot hunne gevolmachtigden benoemd, te weten :--

Zijne Majesteit de Koning der N ederlanden : den heer 
Mr. Pieter Joseph August Marie van der Does de 
Wille bois, Kommandeur der Orde van den Nederland-
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schen Leeuw, groot-officier der orde van de Eiken
kroon, enz., enz., hoogstdeszelfs minister van buiten
landsche zaken ; en 

Zijne Excellentie de President van den Oranjevrijstaat: 
den heer Mr. Hendrik Antonie Lodewijk Hamelberg, 
consul-generaal van den Oranjevrijstaat in N eder
land, dewelke, na mededeeling hunner in goeden 
en behoorlijken vorm bevonden wederzijdsche vol
machten, nopens de volgende artikelen zijn overeen-
gekomen:- ' 

1.-De wederzijdsche onderdanen der beide hooge con- Gelijkstellingvan 
t t d .. 11 lk d t' 1 elkanders burgers. rae eeren e partlJen zu en vo omen met e na wna en 
worden gelijk gesteld, vooral wat aangaat de uitoefening 
van den handel, der nijverheid en der beroepen, de betaling 
der belastingen, de uitoefening der godsdiensten, het recht 
-om ailerlei roerende en onroerende eigendommen te verkrijgen 
of daarover te beschikken bij koop, verkoop, schenking, ruil, 
laatste wilsbeschikking en erfopvolging ab intestato. 

Zij zullen volkomen gelijk gesteld worden met de onder
danen, behoorende tot de meest bevoorrechte vreemde natie, 
voor zoo veel aangaat hunnen persoonlijken toestand onder 
·aile andere opzichten. 

Door de bovenstaande bepalingen wordt niet afgeweken 
van de wettelijke onderscheidingen tusschen personen van 
westerschen en oosterschen herkomst in de N ederlandschen 
bezittingen van den Oosterschen Archipel, onderscheidingen 
welke eveneens toepasselijk zullen zijn op onderdanen van 
den Oranjevrijstaat in bezittinge11. 

2.-De voortbrengselen van den grond en der nijverheid Voortbrengselen 
van het koninkrijk der Nederland en en van zijne kolonien, :ija:~~~g~~a 'fee::~: 
van waar ook komende, en alle koopwaren zonder onder-Iukelijk met die 

h 'd k d · d k · k "k f 't .. van de meeste be• sc 81 van oorsprong, omen e Ult at on1n rl) , o Ul Zl)ne voorrechte natie. 
kolonien, zullen in den Oranjevrijstaat worden toegelaten op 
denzelfden voet als, en zonder aan andere of hoogere rechten, 
hoeookgenaamd, onderworpen te zijn, dan de gelijksoortige 
-voortbrengselen van de 1neest begunstigde natie. 

Wederkeerig zullen de voortbrengselen van den. grond 
-en der nijverheid van den Oranjevrijstaat, van waar ook 
komende, en aile koopwaren zonder onderscheid van oor
sprong, komende uit die gemeenebest, in de Nederlanden 
worden toegelaten op denzelfden voet als en zonder aan 
andere of hoogere rechten, hoeookgenaamd, onderworpen 
te zijn, dan de gelijksoortige voortbrengselen van de meest 
begunstigde vreemde natie. 

De beide hooge contracteerende partijen waarborgen 
elkander insgelijks de behandeling der meest begunstigde 
vreemde natie voor alles wat den doorvoer en uitvoer aangaat. 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



850 TRACTAAT VAN VRIENDSCHAP MET NEDERLAND. 

Weder~ijdsche· 3.-Elke tariefvermindering elke gunst elke vriidom 
deelname In gun- . ' . . ' u ,., 
sten, vrijdommen d1e eene der hooge contracteerende partuen zal toestaan aan. 
van meest bevoor- d d d d h d 1 d tb 1 deelde natie. e on er anen, aan en an e, aan e voor rengse en van 

den grond of de nijverheid eener derde mogendheid, zal 
onmiddelijk en onvoorwaardelijk worden uitgestrekt tot de 
andere dezer hooge partijen. 

Geene der hooge contracteerende partijen zal, onder een 
dezer opzichten, de andere onderwerpen aan een verbod of 
wettelijke. heffing, wanneer die niet te gelijkertijd toegepast 
wordt op alle andere natien. 

Voorrechten vau 4.-De wederzijdsche consulaire ambtenaren zullen aile 
consulaire beamb- h .. ll' f "d · t lk ten. voorrec ten, vruste 1ngen o vru ommen genw en, we e 

door de consulaire ambtenaren van denzelfden rang van de 
meest begunstigde natie worden genoten. 

Van .kracht z~in 5.-Dit tractaat zal van kracht blijven gedurende tien 
van cht tractaat; , . . . 
bekrachtiging Jaren te rekenen van den dag der u1tw1ssehng van de acten 
daarvan. b k h · · 

Aanhef. 

van e rae t1g1ng. 
Bijaldien geene der beide hooge contracteerende partijen 

twaalf maanden voor het einde van gezegd tijdperk haar 
voornemen om hetzelve te doen ophouden mocht hebben 
bekend gemaakt, zoo zal het tractaat van kracht blijven tot 
na het eindigen van een jaar, te rekenen van den dag 
waarop de eene of de andere der beide hooge contractee
rende partijen het ~al hebben opgezegd. 

Dit tractaat zal bekrachtigd worden en de acten van 
bekrachtiging er van zullen zoodra mogelijk uitgewisseld 
worden te 's Gravenhage. 

Ter oorkonde waarvan de wederzijdsche gevolmachtigden 
het geteekend en er hunne zegels op hebben gesteld. 

qedaan te 's Gravenhage, den 14 clag der maand No
vember van het jaar onzes Heeren achtien honderd 
vier-en-zeventig. 

V. D. D. D. WILLEBOIS, 
H. A. L. HAMELBERG. 

[Rati:ficat1en uitgewisselcl te 's Gravenhage, op ~0 N ovem
ber 1875l 

TRACTAAT TOT vVEDERKEERIGE UITLEVERING VAN 
MISDADIGERS TUSSCHEN DEN ORANJEVRIJ 

STAAT EN NEDERLAND. 
Zijne Majesteit de Koning der N eclerlanden en Zijne 

Sxcellentie de President van den Oranjevrijstaat, nuttig ge
oordeeld hebbende de uitlevering van misdadigers bij eene 
overeenkomst te regelen, hebben te dien einde tot hunne 
gevolmachtigden benoemd, te weten :-

Zijne Majesteit de Koning der N ederlanden : den heer 
Mr. Pieter Joseph August Marie van der Does de 
Wille bois, Kommandeur der Orde van den N eder-
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landschen Leeuw, Groot Officier ·der Orde van den 
Eikenkroon, enz., enz., Hoogst deszelfs Minister van 
Buitenlandsche Zaken ; en 

Zijne Excellentie de President van den Oranjevrijstaat: 
den heer Mr. Hendrik Antonie Lodewijk Hamelberg, 
Consul-Generaal van den Oranjevrijstaat, in N eder
land; die na elkander hunne volmachten te hebben 
medegedeeld, welke in goeden en behoorlijken vorm 
zijn bevonden, de volgende artikelen he b ben vast
gesteld en onderteekend :-

1.-De Koninklijke Regeering der N ederlanden en de <;>veroe~komsttot
regeering van de Oranjevrijstaat, verbinden zich, in de ge- tutlevermg. 

vallen en volgens de vormen bij de volgende artikelen vast-
gesteld, met uitzondering hunner onderdanen, wederkeerig 
aan elkander uit te leveren de personen, welke krachtens een 
arrest, een vonnis of een bevel van gevangenneming, af-
komstig van de rechtbanken van dat der beide landen, tegen 
welks wetten de feiten zullen zijn begaan, veroordeeld, in 
staat van beschuldiging gesteld of beklaagd zijn ter zake van 
een der misdaden of wanbedriiven bij artikel 2 vermeld. 

Onder de benaming van onderdanen Z1Jn, wat de toe
passing dezer overeenkomst betreft, begrepen de vre8lnde
lingen, die volgens de wetten des lands, aan hetwelk de 
uitlevering wordt aangevr::tagd, met de onderdanen zijn gelijk 
gesteld, alsmede de vreemdelingen die zich in het land ge
vestigd hebben, en die gehuwd zijn of gehuwd geweest zijn 
met eene vrouw des lands, uit welke z~ een kind of kinderen 
hebben, in het land geborAn. 

2.-De uitlevering zal aileen plaats hebben, in geva1 vwn l\Iisdaden t~rzake 
l l . b h ld' a' f 1 · t . k waarvan tntleve-veroorc ee 1ng, esc u 161n~ o vervo g1ng er za e van een rino- rreschiedt. 

der volgende misdaden of wan.i:>edrijvt.m, buiten h~t grond-
gebied gepleegd der partij, aan welke de uitlevering wordt 
aangevraagd·-

(I). JYloord, vergiftiging, vadermoord, kindermoord~ moed
willige manslag ; 

(n). Verkrachting; 
~III). Brandstichting; 
(rv). V alschheid in geschriften, daaronder begrepen het 

namaken van bankbilijetten, van muntpa pier en van 
openbare schuldbrieven ; 

(v). Ret vervaardigen van valsche munt., muntschennis. het 
desbewust, in omloop brengen van valsche munt, 

(VI). V alsch getuigenis ; 
(vn). Diefstal met verzwarende omstandigheden, daaronder 

begrepen alle diefstallen, welh:e de wederzijdsche wet
gevingen niet als eenvoudigen diefstal beschouwen; 
onverschillig of daartegen lijf- of onteerende straffen 
dan wel slechts correctioneele straffen zijn bedreigd : 
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(vnr). Oplichting, knevelarij, 
tenaren, ontvreemding 
openbare ambtenaren, 
belast; 

omkooping van openbare amb
o£ verduistering, gepleegd door 
met bewaring of ontvangsten 

~rx). Bedriegelijke bankbreuk. 
3.-De uitlevering zal geen plaats hebben :-

(r). W anneer de aanvrage daartoe geschiedt op grond van 
dezelfde misdaad of hetzelfde wanbedrijf, ter zake 
waarvan de opgeeischte persoon zijn straf ondergaat, 
of reeds ondergaan heeft, of waarvan hij vrijgesproken 
of van rechtsvervolging is ontslagen in het land aan 
't welk de uitlevering wordt aangevraagd. 

(n). Indien de vervolging, of de straf verjaard is, volgens 
de wetten des lands, aan 't welk de uitlevering wordt 
aangevraagd. 

Uit~tel van uit- 4.-Indien de opgeeischte persoon vervolgd wordt of zich 
~~i!i~fe1;'~f.eci~ in hechtenis bevindt wegens eene andere misdaad of wanbe
viele procedures. clrijf, gepleegd tegen de wetten van het land waaraan de uit

levering wordt aangevraagd , zal zijne uitlevering worden 
uitgesteld totdat hij vrijgesproken of van rechtsvervolging 
ontslagen zij, of zijne straf hebbe ondergaan. 

Indien hij wegens schulden gegijzeld is, krachtens eene 
Yeroordeeling voor de aanvrage tot uitlevering uitgesproken, 
zal deze insgelijks worden uitgesteld tot zijne invrijheid
stelling. 

Politieke misda- 5.-De staatkundige misdaden en wanbebrijven zijn van 
d?n en misdrijven de tegenwoordige overeenkomst uitgesloten. Er wordt uit
mtgesloten. d kk l"k b d d d . . 1 . l ru e lJ e ongen, at e persoon, w1ens u1t evenng za 

zijn toegestaan, in geen geval zal kunnen worden vervolgd of 
gestraft wegens een politiek misdrijf gepleegd voor zijne 
uitlevering noch voor eenig feit met zoodanig misdrijf samen
hangende. 

:Met betrekking tot de toepassing van dit artikel is ver
staan, dat niet als staatkundig misdrijf, noch als daad met 
zoodanig misdrijf samenhangende , zal worden aangemerkt 
de aanslag tegen den persoon van eenen vreemden souverein 
of tegen de leden zijner familie, noch ook de aanslag tegen 
den persoon van het hoofd eener republiek, wanneer die 
aanslag bestaat in moord, vergiftiging, of moedwilligen 
doodslag 

Aa:nyragetotuit- 6.-De u1tlevering zal worden aangevraagd van regeering 
-~~~~h~~e~oe t e tot regeering, en aileen toegestaan worden op vertoon van 

het oorspronkelijke of van een authentiek afschrift van het 
vonnis of van het arrest van veroordeeling, of van in staat 
van beschuldigingstelling, of van het bevel van gevangenne
ming, afgegeven in de vormen, voorgeschreven door de wet
geving des lands, hetwelk de aanvrage doet, en ar.nwijzende 
de misdaad of het wanbedrijf, waarvan sprakf.- is, en de 
claarop toepasselijke strafbepaling. 
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':(,-De voorwerpen, in het bezit gevonden van de opge- Overgave van 

eischten persoon, zullen, indien de bevoegde macht van den ~~:le; 6i~b~;i; 
Staat aan welken de uitlevering wordt aangevraagd de over· van opgeeischten. 

' ' persoon. 
gave daarvan heeft bevolen, worden overgegeven op het 
oogenblik, waarop de uitlevering zal plaats hebben. 

8.-W anneer, bij eene vervolging tot straf, een der regee- R.ogatoire commis· 
· h t h · · · d d S 8168 tot verhoor nngen e ooren van getu1gen, 1n en an eren taat woo- van getuigen. 

nachtig, zal noodig oordeelen, zal daartoe een rogatoire com-
missie door de eene regeering aan de andere worden ge-
zonden, en aan deze gevolg gegeven worden met inachtne-
ming der wetten van het land waar de getuigen moeten ge-
hoord worden. 

9.-De wederzijdsche regeeringen doen, over en weder, af- Bepaling over

stand van alle terugvordering betreffende de terug betaling ko
8
ten. 

der kosten van onderhoud, vervoer en andere, die, binnen de 
grenzen van haar wederzijdsch grondgebied, zouden kunnen 
ontstaan uit de uitlevering der beklaagden, beschuldigden of 
veroordeelden, alsmede van die, voortvloeiende uit de tenuit-
voerlegging van rogatoire commissien. De kosten van onder-
houd en vervoer der beklaagden, beschuldigden of veroor-
deelden op het grondgebied der tusschenliggende staten, komen 
ten laste van den a an vragenden Staat. 

De uit te leveren persoon zal gebracht worden l!aar de 
haven, die den consulaire agent van den opeischenden Staat zal 
aanwijzen, en op kosten van die regeering worden ingescheept. 

10.-Door de bovenstaande bepalingen wordt wederzijds Wetten over uit· 
geene verandering teweeggebracht in de wetten der beide leveringongea.ffec-

landen, die de regeling van den loop der uitlevering ten teerd. 

onderwerp hebben of zullen hebben. 
11.-De tegenwoordige overeenkomst zal eerst in werking Bekrachtiginp; en · 

treden te rekenen van den twintigsten dag na hare afkon- voortduurvandeze 
' overeenkomst. 

diging in de vormen voorgeschreven bij de wetten der beide 
land en. 

Zij zal van kracht blijven tot zes maanden nadat van 
de zijde van een der beide regeeringen het tegendeel zal zijn 
verklaard. 

Zij zal bekrachtigd worden, en de bekrachtigingen er 
van zullen zoodra mogelijk uitgewisseld worden te 's Gra-
venhage. . 

Ten blijke waarvan de wederzijdsche gevolmachtigden de 
tegenwoordige overeenkomst hebben onderteekend en van hun 
zegel voorzien . 

.._ Gedaan te 's Gravenhage, den veertienden dag der maand 
November van het ja.ar onzes Heeren achttien hon-

ber 

derd vier-en-zeventig. 
V. D. D. D. WILLEBOIS, 
H. A. L. HAMELBERG. 

[Ratificatien uitgewisseld te 's Gravenhage, op 20 Noven'l-
1875.] 
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MEl\;fORANDUl\;f VAN OVEREENKOMST TUSSCHEN 
GRAAF CARNARVON EN ZIJN HOOG-EDELE 

PRESIDENT BRAND. 

LoNDEN, 13 J uLr 1876 . 
. Aanhef. :Memorandum van overeenkomst tusschen den Hoog W el-

geb. Graaf Carnarvon, Harer JYfajesteits Staatssecretaris voor 
de Kolonien, vertegenwoordigende Harer Majesteits Gouverne
ment, en Zljn Hoog-Edele President Brand voor den Oranje
vrljstaat, die te zamen zljn gekomen en na volle onderlinge 
mededeelingen, met het doel om tot eene schikking te komen 

r betrekkelljk de grenslljn tusschen den Britschen en Oranje
vrljstaatschen grond , en omtrent de som die door Harer 
J.\:fajesteits Gouvernement aan den Oranjevrljstaat zal betaald 
worden tot geheele afdoening van alle aanspraken betrekke
lljk de Diamantvelden en de qmBstie van Souvereiniteit over 
de gronden tot hiertoe in· dispuut, komen blj deze overeen · 
als volgt: 

Gren~lijn.~usschen 1.-De grenslljn zal hierna bekend zljn en erkend wor
Or~nJeVnJstaat en den (onderworpen aan de voorzieningen in paragraaf No 2) · Gr1qualand West. · . · 

door een lljn van Rama (de fontein) getrokken over Davids 
Graf (dicht boven den samenloop van Riet- en Modderrivier), 
naar het baken dat op Tarentaalkop staat (en gemerkt door 
De Villiers, op de kaart waarnaar later verwezen zal wor
den), van daar in een rechte lljn met rechten hoek naar de 
lljn van Davids Grafnaar den top van Platberg, en van het punt 
waar de twee lljnen elkaar ontmoeten naar den top van 
Platberg, van daar in een rechte lljn naar het punt gemerkt 
G op gezegde kaart aan Vaalrivier, insluitende den geheelen 
grond bekencl als de Diamantvelden . 

. zekere plaatsen _ 2.-De gegevene g1onslljn zal zoo getrokken worden, dat 
ultgesloten. de plaats aan Gideon Jon bert toebehoorende, binnen den 

Vrljstaatschen grond zal vallen, alsook de vier plaatsen, ge
occupeerd door Commandant Dolf Erasmus volgens de grens
lljnen van genoemde plaatsen, als geregistreerd in het regis
tratiekantoor te Bloemfontein, op den 27sten October 1871, 
en door onderzoek bekrachtigd en gecertificeerd, en door het 
oprichten van bakens door twee bevoegde personen, goed
gekeurd door den Ho<;:>g W elgeb. Graaf Carnavon en Zijn 
Hoog-Edele President Brand. 

Kaa.rt en bakens. 3.-De kaart nu in handen van den Hoog W elgeb. Graaf 
Carnarvon, geteekend door den heer J osias de Villiers, van 
den Vrljstaat, en in duplo geteekend door den Hoog Wel
geboren Graaf Carnarvon en Zijn Hoog-Edele President Br-and, 
toont de grenslljn aan, als hierin uitgelegd. 

Doch hieronder wordt verstaan, dat deze kaart moet 
bekrachtigd en goedgekeurd worden op de plaats zelve door 
de bevoegde p~rsonen, hierin hedoeld, die· de gtenslljn door 
bakens zullen d uidelljk maken, en twee kopien Z't;tllen makeJn 
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van de kaart, en die teekenen-welk werk voltooid moet 
worden binnen zes maanden tenzij door onvoorziene omstan
digheden verhinderd, of indien mogelijk vroeger. 

4.-Het bedrag te betalen door Harer Majesteits Gouver- Bedrag~etaalbaar 
nement bij de behoorlijke vervulling en de uitvoering van ~~~:in~~~tsche Re

de bijzonderheden dezer overeenkomst, wordt bij deze be-
paald op de som van negentig duizend pond sterling (£90,000), 
betaalbaar als volgt: twintig duizend pond (£20,000), be-
taalbaar te Bloemfontein bij de voltooiing van de opmeting 
en de schikking van de grenslijnen door bakens, in wissels 
door den thesaurier van den Oranjevrijstaat getrokken op 
Harer Majesteits Gouvernement te Londen, op 60 dagen zicht, 
en de overige zeventig duizend pond (£70,000) in wissels, 
·even goed als kontant te Londen, zoodra de verwisseling van 
·documenten daar heeft plaats gehad. 

5.-De Hoog Welgeboren GraafCarnarvon en Zijn Hoog- Overee.n:If.omst 

Edele President Brand drukken bij deze hunne hartelijke vol- ~:~b.et~ ab~~J~ ~~ 
doening uit over de bovenstaande schikking als eene recht- zijn. 

vaardige en billijke overeenkomst, die in al de kwestien hierin 
vermeld, en tot hiertoe in dispuut, voorziet; en daar aile 
gronden van geschillen nu uit den weg zijn geruimd, komen 
de Hoog Welgeboren Graaf Carnarvon en Zijn Hoog-Edele 
President Brand, voor zichzelven en voor Harer Majesteits 
Gouvernement, en voor den Oranjevrijstaat, overeen om door 
vriendschappelijke samenwerking, alles aan te wenden, wat de 
.algemeene belangen van hunne Staten respectievelijk kan 
bevorderen. 

(Get.) 
(Get.) 

CARNARVON, 
J. H. BRAND. 

LoNDEN, 13 JuLr 1876. 
V erder memorandum van overeenkomst tusschen den Aanhef. 

Hoog Welge boren heer den Graaf Carnarvon, voor Harer 
Majesteits Gouvernement, en President Brand ten behoeve 
van den Oranjevrijstaat, respectievelijk. 

Daar de qu:::estien tusschen Harer Majesteits Gouverne
nlent en den Oranjevrijstaat heden geschikt zijn, zooals voor
gesteld in het me1norandum van overeenkomst waaraan dit 
gehecht is. 

De hoog welgeboren Graat varnarvon heeft aan President Bedragtoegestaan 
Brand voorgesteld, als een verder bliik van zijne goede ge- vd9or spoorw1 egd, in-

<~ .. 1011 aange cg . 
voelens jegens den Oranjevrijstaa.t, ~n va~ zune b~ge.erte voor 
diens stoffelijken voorspoed dat, 1nd1en b1nnen vuf Jaren van 
af dezen datum, de Oranjevrijstaat een spoorweg. zal leggen 
in verband met den N atalschen spoorweg of een1gen spoo~
weg welke de Kaapkolonie moge aanleggen, dat en in dit 
gev~l .zal Harer Majesteits Gouvernement aan den Oranje-
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vrijstaat betalen de som van £15,000, zonder eenige verd'ere 
conditien, dan dat dit bedrag, aldus betaalbaar, moet gebruikt. 
worden tot het leggen van den spoorweg waarop gedoeld 
wordt, binnen het gebied van den Oranjevrijstaat. En President 
Brand in dit aanbod ten volle de vriendschappelijke gezind
heid van Harer Majesteits gouvernement jegens den Oranje
vrijstaat erkennende, maar gevoelende, dat hij niet geautori
seerd is om in deze te beslissen, daar het behandelen van 
het onderwerp van spoorwegen geheel bij den volksraad van 
den Oranjevrijstaat thuis behoort, neemt genoemd aanbod 
aan, in denzelfden geest waarin het door den hoog welge
boren Graaf Carnarvon gedaan is, onderworpen aan de goed
keuring van den volksraad, aan wien de President het voorstel 
zal voorleggen, binnen drie maanden na zijne aankomst te 
Bloemfontein, zijne beslissing zal verkrijgen, en die zonder· 
verzuim aan den hoog edelen Graaf Carnarvon zal mede
deelen. 

In tegenwoordigheid van: 
DONALD CURRIE, 
DONOUGHMORE. 

CARNARVON, 
J. H. BRAND. 

1l'RACTAAT VAN UITLEVERING MET BASUTOLAND .. 

CONVENTIE 

Tusschen Zijne Excellentie den Hoog-Edelen Sir Hercules. 
George Robert Robinson, Lid van . Harer Majesteits. 
Hoogst Edelen Geheimen Raad, Ridder Grootkruis van 
de Hoogst Onderscheiden Order van Sint Michael en 
Sint George, Gouverneur en Opperbevelhebber van Harer· 
Majesteits Kolonie de Kaap de Goede Hoop in Zuid 
Afrika, en van het Grondgebied en de Aanhoorigheden 
daarvan en Harer Majesteits Hoogen Commissaris voor 
Zuid Afrika, enz., enz., handelende in den naam en 
ten behoeve van Harer Britsche Majesteit ter eener zijdet 

En Zijn Hoog-E dele Johannes Henricus Brand, Ridder Groot
kruis van de Hoogst Onderscheiden Order van Sint 
Michael en Sint George, President van den Oranjevrij
staat, behoorlijk gemachtigd door den Hoog-Edelen Volks
raad van den genoemden Staat, ter andere zijde, 

Tot wederzijdsche uitlevering van zekere voortvluchtige mis
dadigers. 

Daar de ondergeteekenden het noodzakelijk oordeelen ter· 
betere voorkoming van misdaden binnen het grondge-· 
bied van Basutoland en van den Oranjevrijstaat respec
tievelijk, dat personen beschuldigd of overtuigd van 
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zekere misdaden te hebben gepleegd, en der justitie te 
zijn ontvlucht onder zekere omstandigheden wederkeerig 
moeten worden uitgeleverd, zijn zij overeengekomen om
trent de navolgende bepalingen :-

1.-In geval ten eenigen tijde aanzoek door Harer Majes- Uitreiken van last~ 

t 't H C · · f d d p · ·brief tot inhechte
el s oogen omm1ssans, o oor en resident van den nisneming van op~ 

Oranjevrijstaat gedaan wordt, tot uitlevering van eenig per- ~060~~s~!.t~1i\1~~~: 
soon beschuldigd van of veroordeeld wegens het plegen van ring. 

eenige der b.ierna genoemde misdaden in Basutoland, of in 
den Oranjevrijstaat, zal het aan den Hoogen Commissaris of 
den Staatspresident van den Oranjevrijstaat vrijstaan om door 
een last brief onder zijn hand en zegel, te kennen te geven 
dat zoodanig aanzoek gedaan is, en de resident magistraten 
en vrederechters en andere beambten van het gerecht te ge-
lasten om binnen hunne respectieve jurisdictien zich dien
overeenkomstig te gedragen en behulpzaam te zijn in het in 
hechtenis nemen · van de person en zoo beschuldigd of ver-
oordeeld, en zoodanig persoon in de gevangenis te plaatsen, 
ten einde aan het gerecht te worden overgeleverd, en daarop 
zal het aan eenig resident magistraat of vrederechter in 
Basutoland en in den Oranjevrijstaat respectievelijk vrijstaan 
eenig persoon of personen onder eede te ondervragen be 
trekkelijk de waarheid van zoodanige beschuldiging, of het 
feit van zoodanige veroordeeling en zoodanige getuigenissen, 
als volgens de wetten van den Oranjevrijstaat respectievelijk, 
de a pprehensie en aanhouding tot terechtstelling van den 
alzoo beschuldigde zoude rechtvaardigen indien de misdaad 
of overtreding waarmede hij of zij beschuldigd zal zijn, gepleegd 
werd in Basutoland of in den Oranjevrijstaat, of indien zoo-
danige veroordeeling in Basutoland of in den Oranjevrijstaat 
zoude worde bewezen, een lastbrief tot het in hechtenis 
nemen van zoodanig persoon, en ook om zulk een persoon in de 
gevangenis te doen plaatsen, om daar te blijven totdat hij 
overeenkomstig zoodanig aanzoek als voormeld, zal zijn uit-
geleverd, mits altijd dat, ten einde tijd te besparen en schen-
ding van recht te voorkomen, een lastbrief uitgevaardigd 
door eenig magistraat of vrederech,ter in het een of ander 
land voor de in hechtenis neming ven eenig persoon, be-
schuldigd van eene misdaad of overtreding waarvoor uit-
levering kan plaats vinden door eenig magistraat of vrede-
rechter in het ander land mag geteekend worden en daarop 
ten uitvoer worden gebracht ten einde in hechtenis genomen 
en aangehouden te worden hangende een aanzoek tot uit-
levering. · 

2.-Geen burger van den Oranjevrijstaat, nog eenig per- Gee~1 .burger ?f .. . .
1
. d .. d f d' l gedomiClleerde In 

soon in den VrlJStaat gedom1c1 1eer ZlJn e, o 1e voor anger e':ln land. onderhe-

d d .. bl"" · d 0 · .. t t h ft v1gaan Uitleverin ... an zes maan en ZlJn ver lJ± In en ranJeVrlJS aa ee aan een nuder. "' 

gehad, zal worden uitgeleverd door het gouvernement van 
den Ora,njervrijstaat; en insgelijks zal uitlevering niet plaats 

c. 
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vinden van eenig persoon in Basutoland gedomicilieerd zijnde, 
die eenige der misdaden of overtredingen in artikel 6 der 
conventie gemeld, zal hebben begaan. Znlke personen zullen 
behandeld worden volgens de bepalingen van hoofdstuk XVI 
van het wetboek van den Oranjevrijstaat, en de 15de regnlatie 
van de regulatien van Basutoland van 1884. 

~utentisatie van 3.-Verklaringen en opgaven onder eede genon1en in 
documenten. f · d O · ·· .L': h "f lk Basutoland o 1n en ran.1evr~Jstaat, en a.tsc n ten van zn ~e 

origineele getuigenissen of verklaringen en certificaten van 
of judicieele documenten n1ogen, indien behoorlijk bekrachtigd, 
aangenomen worden als getuigenis bij handelingen onder 
deze conventie, en lastbrieven en getuigenissen of verklaringen 
onder eede en afschriften daarvan en certificaten van, of 
judicieele documenten het feit van veroordeeling vermeldende 
zullen geacht worden behoorlijk geautenticeerd te zijn voor 
doeleinden dezer conventie, indien geautenticeerd op de wijze 
bepaald bij bestaande wetten of geautenticeerd als volgt :-

(1). Indien de lastbrief voorgeeft geteekend te zijn door 
een rechter, magistraat, of ambtenaar van het grond
gebied, of van den Staat waar dezelve was uitge
reikt; 

(2). Indien de verklaringen of opgaven of kopien daar
van, voorgeven te zijn gecertificeerd onder de hand 
van een rechter, magistraat of ambtenaar van het 
grondgebied of van den Staat waar dezelve worden ge
houden als de origineele ver klaringen of opga ven, 
of ware kopien daarvan, te zijn zooals het geval 
mag vereischen, en 

(3). Indien het certificaat van, of judicieele document het 
feit van veroordeeling aantoonende, voorgeeft te zijn 
gecertificeerd door eenen rechter, magistraat of amb
tenaar van het grondgebied of van den Staat waar 
de veroordeeling plaats vond, en indien in ieder ge
val de lastbrieven, verklaringen, opgaven, kopien, 
certificaten en judicieele documenten (zooals het geval 
mag zijn) geautenticeerd zijn door een officieel zegel, 
en aldus geautenticeerde documenten zullen als ge
tuigenis worden ontvangen zonder verder bewijs. 

Last.briefvan uit- 4.-Een voortvluchtige misdadiger ter gevangenis gecom-
levenng en gevan- · ._ d d d · } · · 1 
genzetting., · n11uteer on er eze convent1e, za n1et u1tge everd worden 

dan na verloop van vijftien dagen, wanneer het wettig zal 
zijn voor Harer Majesteits Hoogen Commissaris of voor den 
President van den Oranjevrijstaat, om door lastbrief onder 
z~jne hand en zegel te gelaste~1 dat de voortvlnchtige misda
diger worde opgeleverd aan zoodanigen persoon als naar zijne 
meening behoorlijk gemachtigd is, door den Staat van waar 
het . verzoek tot uit]evering kwam, om den voortvlnchtige mis· 
dad1ger te ontvangen, en zoodanig voortvluchtig misdadiger 
zal dienovereenkomstig worden overgeleverd. 
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Het zal wettig zun voor den persoon aan wien zoodanige 
1astbrief gericht is 01n den n1isdadiger in den lastbrief ver
meld, te ontvangen, in bewaring te houden en te vervoeren 
binnen de jnrisdictie van den Staat aan welken hu uitgele
verd is geworden. 

De cipier of ancler hoofd-beambte van eenige gevangenis 
zal op verzoek van eenig persoon belast met bewaring van 
een voortvluchtigen n1isdadiger onder znlken lastbrief en bu 
betaling of aanbod van een re::leluk bedrag v.oor kosten, 
zulken misdadiger ontvangen en hem in bewaring houden 
voor zoodanigen redelijken tud als mag worden verzocht door 
den genoemden persoon voor het doel van de behoorlijke 
uitvoering van den lastbrief. 

Indien de misdadiger ontsnapt nit eenige bewaring waar
aan hij mag zun overgegeven op of ten gevolge van zulken 
lastbrief, zal het wettig zijn om hem weder te vangen op 
dezelfde wuze als eenige persoon beschnlcligcl van dergeluke 
1nisdaad in Basutoland of den Oranjevrijstaat, zooals het · ge
val ~ag zijn, weder gevangen mag worden na eene ont
snaprnng. 

5.--Indien eenig persoon, die onder deze conventie zal Ontslagvanop~e-
.. · d · b · bl"" ·· · eischte indien nwt :"ZlJll gecomm1tteer 1n ewanng te ~)Ven totdat h~] tutge-1.~itgeleverd hinnen 

leverd wordt · overeenkomstig verzoek, niet dienovereen- twee maanclen. 
kmnstig na zoodanig committeeren zal uitgeleverd zun bin-
nen twee n1aanden na zoodanig committeeren zal het wettig 
·zijn voor Harer JYiajesteits hoogen commissaris en voor den 
Staatspresident van den Oranjevrijstaat zooals het geval mag 
zijn, te gelasten den aldus gecommitteerden persoon te ontslaan 
nit de gevangenis tenzu voldoende redenen voor het tegen-
deel worden aangetoond. 

6.-De miscladen en overtreclingen waarvoor uitlevering ~Iisdadente.rzake 
· d · d · d · ·· 1 1 t waarvan Ultleve-mag gevraagcl wor en on er eze convent1e, ZlJn a s vo g :-ring kan geschie-

. h k" ) clen. Ontvoenng (sc. a 1ng ; 
l\Ioeclwillige. verwekking van 1niskraam, (abortus); 
.nioed willige brandstichting ; 
Aanranding' (insluitende onbehoorlijke aanrancling op den 

persoon van een meisje onder den ouderdom van 
twaalf jaren;) 

Aanranding met voornemen om ernst~g lichamelijk leed 
aan te cloen ; 

Bigamie; 
Kinderroof; 
Strafbare manslag ; 
Valsche munt slaan of uitgeven van valsche of veran

clercle munt; 
Desertie van eenige politie of clefensie macht ; 
~Overtredingen onder eenige wet betrekkeluk den handel 

in diamanten; 
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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 eenige kantoor, 

winkel of hut,) met voornemen om eenige misdaad: 
te begaan; 

Bloedschande ; 
Overtredingen door insolventen tegen insolventen wetten;: 
Kwaadwillige schade aan eigendom; 
Moord of poging om 1noord te plegen of samenspanning

om te 1noorden; 
Meineed of aanzetting tot meineed ; 
V erkrachting en verwante misdaden en aanranding om 

verkrachting te plegen; 
Eenige daad gedaan met voornemen 01n leed te doen. 

aan persoon of eigendom op eenigen spoorweg ; 
Roof; 
Publiek geweld; 
Diefstal, insluitende diefstal door middel van valsche 

voorwendsels, en diefstal door mid del van verduis
tering; 

Dreigementen door brief of anderszins met voornemens:. 
tot afpersing ; 

Het medeplichtig zijn aan het begaan van eenige der· 
voornoemde misdaden of overtredingen. 

Beperkingen van 7.-De volgende bepalingen zullen in acht genomen wor-
recht van uitleve- d b f d · 1 · 1 h · · d ring. en, wat etre t e u1t evenng van voortv uc t1ge m1s a:-

digers :-
(1). Een voortvluchtige misdadiger zal niet worden uit

geleverd indien de overtreding ten opzichte waarvan.. 
zijne uitlevering gevraagd is, van staatkundigen aard 
is, of indien hij bewijst, ten genoegen van den hoogen. 
Commissaris of van den Staatspr;esident van den 
Oranjevrijstaat als het geval mag zijn, of van het hof 
of den magistraat voor wien hij gebracht wordt, dat 
de aanvraag voor zijne uitlevering inderdaad gemaakt 
werd met het oogmerk om hem te recht te stellen 
of te straffen voor eene overtreding van eenen staat
kundigen aard ; 

(2). Een voortvluchtige 1nisdadiger zal niet totdat hij 
terug gevoerd is of eene gelegenheid had om naar 
den Staat terug te gaan, door welken hij uitgeleverd 
werd, aangehouden of terechtgesteld worden, in den 
anderen Staat voor eenige overtreding gepleegd voor 
zijne uitlevering anders dan voor de misdaad of mis
daden waarop uitlevering gevraagd is bewezen door:· 
de feiten op welke de uitlevering gegrond is ; 
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:(3.) Een voortvluchtige misdadiger, die beschuldigd is van 
eenige overtreding binnen de jurisdictie van Basuto
land of den Oranjevrijstaat, niet de overtreding zijnde 
voor welke zijne uitlevering gevraagd is of waarvoor 
hij straf ondergaat, op eenige veroordeeling binnen 
een der beiden jurisdictien zal niet uitgeleverd wor
den totdat hij vrijgelaten is of door ontslag of door 
verloop van zijnen straftijd of anderszins. 

8.-W anneer een voortvluchtige misdadiger voor een hot Procedur~s voor 
f · · B 1 d f · 0 · .. b h gerechtshofofma-

ID magistraat In asuto an o In den ranJeVrlJStaat ge rae t gistraat. 
wordt zal zoodanig hof of magistraat de zaak hooren, op 
dezelfde wijze, en dezelfde jurisdictie en macht hebben, zoo 
na als mogelijk, als of de gevangene voor het genoemd hot 
of gezegden magistraat gebracht werd, beschuldigd van eene 
vervolgbare overtreding begaan in Basutoland of den Oranje-
vrijstaat als het geval mag zijn, en zulk hof of zoodanige 
magistraat zal eenige getuigenis aannemen welke aa,ngeboden 
moge worden om te bewijzen dat de misdaad waarvan de 
gevangene beschuldigd wordt of waarvoor hij verondersteld 
wordt veroordeeld geweest te zijn, eene overtreding van staat-
kundigen aard is, of geen misdaad is waarvoor uitlevering 
wordt gegeven. · 

9.-Indien in het geval dat een voortvluchtig misdadiger Ontslag wanneer 
beschuldigd van eene misdaad waarvoor uitlevering is toe- ::~e~h~~~~~di~~i! 
gestaan, den lastbrief autoriseerende de inhechtenisneming of getudigel~ls van 

d . . d d' b h l"k . d . veroor ee 1ng ge-van zoo anig mis a Iger e oor lJ geautentlCeer lS en zoo-leverd. 
'<lanig getuigenis wordt voorgebracht ( onderworpen aan de 
bepalingen van deze conventie) als overeenkomstig de wetten 
·van Basutoland of den Oranjevr~jstaat zooals het geval mag 
:zijn, de aanhouding ter terechtstelling van den gevangene 
zoude rechtvaardigen indien de misdaad waarvan hij beschul-
{}igd wordt, gepleegd ware in Basutoland of in den Oranje-
vrijstaat zoo als het geval mag zijn, zal het hof of de 
magistraat hem ter terechtstelling committeeren, maar anders.:. 
zins gelasten dat hij moet ontslagen worden. In het geval 
dat een voortvluchtige misdadiger verondersteld veroordeeld 
geweest te zijn wegens eene misdaad waarvoor uitlevering 
is toegestaan indien zulk getuigenis voorgebracht wordt als 
'( onderworpen aan de bepalingen van deze conventie) overeen-
komstig de wetten van Basutoland of van den Oranjevrijstaat 
zooals het geval mag zijn, zoude bewijzen da t de gevangene 
veroordeeld werd wegens zoodanige misdaden, zal het hof 
of de magistraat hem committeeren ter gevangenis, maar 
anderszins zal hij gelasten dat hij ontslagen zal worden. 

10.-Ieder der contracteerende partijen zal de kosten Kosten van aan-
d b kk. h h c1 houden e n uitle-ragen met etre Ing tot et gevangen nemen, a an ou en vering . 
.en uitleveren van eenigen persoon voor wiens uitlevering zij 
mogen gevraa_gd hebben. 
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Inwerkingtreding. 11.-Deze conventie zal in werking komen' op den zeven-
tienden dag van October, en zal ten 1ninste tien dagen voor 
dien datum gepubliceerd worden in de Gouve1·nements-Cou
ranten van de Ka.a pkolonie en van dmi Oranjevrijstaat 
respectievelijk. 

Beeind~gen dezer 12.-Eenige der beide contracteerende partijen 1nag ten 
conventle. . ··a d . b . a· d . ' d d 

Aanhef. 

emngen tu e eze convent1e ee1n 1gen oor a.an e an ere 
zes maanden te voren kennis te geven va11' h~~r voornemen 
0111 zulks te doen. · 

Ten- bewijze waarvan de partijen in deze' de conventie 
geteekend hebben, en respectievelijk hutlne zegels hieraan 
hebben gehecht te Kaapstad, op dezen eersten dag van Sep
tember 1887. 

(Get.) HERCULES ROBINSON, 
Hooge Commissaris. 

En te Bloe1nfontein op dezen zevenden dag van Sep
tember 1887. 

(Get.) .J. H. BRAND, 
Staatspresident van den Oranjevrijstaat. 

TRACTAAT OMTRENT SPOORWEG-VERBINDING MET 
DE ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 

N aden1aal het wenschelijk is om de totstandkoming van 
de verbincling van de kolonie de Kaap de Goede Hoop en 
de Zuid-Afrikaansche Repnbliek te verzekeren, en nademaal 
het verder wenscheljjk is om die verbinding te doen ge
schieden door een lijn loopende door den Oranjevrijstaat, en 
verder om den bloei van die lijn te verzekeren, komen de 
regeering -van de Zuid-Afrikaansche Republiek en de regee
ring van den Oranjevrijstaat hierbij overeen, als volgt :-

Geen spoor- of De regeering der Zuid-Afrikaansche Republiek neemt aan tramweg door Z.A .. 
Republiek,beh~.lve om geen stappen te nemen tot het bouwen of laten 
llOOI'd en OOStZljde, bou·wen Vall SpOOr- Of tramweg- Verbindingen tUSSChen zonder overlegn1et ' 
Oranjevrijstaat. de Znid-Afrikaansche Republiek en een der aan de 

Geen spoorweg De 
d o o r Oranjevrij
staat behalvein 
sommige gevallen 
.zonderoverlegmet 
z. A. Republiek. 

Zuid-Afrikaansche Republiek grenzende landen, uitge
zonderd die grenzende a an de oost- en noordzijde ·van 
de Zuid-Afrikaansche Republiek, noch ook gedeelten 
van zulk eene verbinding, tenzij in overleg 1net de 
regeering van den Oranjevrijstaat en 1net de behoor
lijke overweging van · de belangen van den Oranje-
vrijstaat. . 

regeering van den Oranjevrijstaat nemnt aan om geen 
stappen te nmnen tot het bouwen of laten bouwen van 
sp~orweg- of tramweg- verbihdingen tusschen den Oranje
vrustaat en een der aan den Oranjevrijstaat grenzende 
l3:nden noch ook gedeelten van znlk eene verbinding, 
lntgezonderd de verbinding hoofdlijn Colesberg-Bloem-
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fontein, met aansluiting van Bnrghersdorp over Bethulie, 
de verbinding Kimberley-Bloemfontein en de verbinding 
Ladysmith-Harrismith, tenzij. in overleg met de regee
ring der Zuid-Afrikaansche Republiek en met behoor
lijke overweging van de belangen der Zuid-Afrikaansche 
Republiek. 

Aldus gedaan en geteekend te Potchefstroom, op dezen 8sten 
dag van Maart 1889. 

F. \V. REITZ, 
Staatspresident van den Oranjevrijstaat. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident van de Zuid-Afrikaansche Republiek. 

TRACrrAArr VAN VRIENDSCHAP EN HANDEL TUS
SCHEN DEN ORANJEVRIJSTAAT EN DE ZUID"" 

AFRIKAANSCHE REPUBLIEK. 

De Oranjevrijstaat en de Zuid-Afrikaansche Republieb Aanhef. 
wederzijds hegeerig zijnde om den hand van geineenschappe-
lijk helang en van onderlinge vriendschap, die nu zoo ge-
lukkig tusse:,hen beide Repuhlieken hestaat, nauwer toe te 
halen en te versterken en tevens door alle middelen hinnen 
hun hereik het handelsverkeer tusschen hunne burgers te 
hevorderen, zijn onderling overeengekomen, om het volgend 
tractaat van handel en vriendschap te sluiten :-

1.---Tusschen den Oranjevrijstaat en de Zuid-Afrikaansche Onverbrel.:eli"ke 
repuhliek, zal eene onverhrekelijke vrede en volmaakte vriend- vrede, enz. 

9 

scha p bestaan. 
2.-De burgers van den Oranjevrijstaat en van de Zuid- Burgers op gelij

Afrikaansche Rer)uhliek zullen wederziids or) geliiken voet ken v o e t te be-..., v handelen; geen 
worden toegelaten en behandeld, worden als de burgers van hoogere belastin· 
den Staat \Vaarin zij zich zullen hevinden. gen. 

Geen grootere helastingen of zwaardere verplichtingen 
zullen op hen worden gelegd dan op de burgers van den 
Staat waar zij wonen gelegd zijn. 

De bovengemelde voorrechten echter zullen niet uitge
strekt worden tot het genot van politieke rechten. 

3.-Geen der heide contracteerende partijen zal eene Geenhoogere in
hoogere of grootere belasting leggen op den invoer, uitvoer komende rechten. 
of doorvoer van de voort brengselen van den grond, de 
nijverheid en kunst van de andere, dan welke op de voort-
brengselen van hare eigene burgers gevorderd wordt, mits 
de grondsto:ffen of hoofdbestanddeelen van de voortbreng-
selen van nijverheid tevens zijn voortbrengselen van het 
andere land. 

Echter zal door de regeeringen wederzijds worden over
eengekomen, welk bewijs zal 1noeten worden geleverd, dat 
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zulke voort brengselen wer kelijk de voort brengselen zun van 
het land dat dezelve uitvoert. 

~ermitten tot 4.-Aanzoek om .permitten tot doorvoer van kriigsbe-
d o o r v o e r van ., . u 
kr.\fgsbehoeften. hoeften en vu urwa pen en voor het ge bru1k en ten behoeve 

der regeering van een der beide Staten zullen in geschrift 
geschieden, het getal of hoeveelheid vuurwapenen, krijgs
behoeften, enz., vermelden, waarvoor doorvoer verzocht wordt 
en geteekend worden door den President van den Staat, 
die zoodanige doorvoer verlangt, waarop de President van 
den Staat bij wien om zoodanig permit gevraagd wordt, 
hetzelve zal verleenen zonder heffing of betaling van eenige 
impost- of zegelgelden daarop; dit zal zich niet uitstrekken 
tot de ammunitie en vuurwapenen voor den algemeenen 
handel. 

Cont~abande ar- 5.--De vrijheid van handel in dit tractaat uitgedrukt 
~:~i~f: geen vrije zal zich niet uitstrekken tot contrabande artikelen, ammu

nitie en vuurwapenen met de naturellen, ontplofbare stoffen 
en alle artikelen ten aanzien waarvan een algemeen verbond 
van invoer of een staatsmonopolie bestaat. 

Geen doorvoer- 6.-Er zal geen doorvoer-belasting geheven worden op 
belasting. de goederen die door het gebied van de eene der con-

tracteerende partijen vervoerd worden naar of van het ge
bied der andere. Echter zal door de regeeringen wederzijds 
worden overeengekomen om trent de wijze · waarop controle 
op dezen doorvoer zal geschieden. 

lnwerkingtreding. 7.-Dit tractaat zal van kracht zijn van af den dag der 
uitwisseling der ratificatien tot zes maanden na kennisgeving 
van eene der beide partijen. 

Ratificatie. 8.-Dit tractaat zal van wederzijde onderworpen worden 

Aanhef. 

aan de goedkeuring en ratificatie van de respectieve volks
raden in hunne aanstaande gewone zittingen. 

Die ratificatien zullen zoodra mogelijk worden uitge
wisseld. 

Ter oorkonde waarvan de wederzijdsche Staatspresidenten, 
onder voorbehoud der bovengemelde rati:ficatien, dit tractaat 
he b ben onderteekend. 

Aldus gedaan te Potchefstroom, den 9den Maart 1889. 
F. W. REITZ, 

Staatspresident, Oranjevrijstaat. 
S. J. P. KRUGER. 

Staatspresident, Zuid-Afrikaansche Republiek. 

PROTOCOL. 
Bij gelegenheid van de onderteekening van het boven

staand tractaat yan handel en vriendschap tusschen den 
Oranjevrijstaat en de Zuid-Afrikaansche Republiek, 1s van 
beide zijden de volgende verklaring afgelegd:-
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1.-Het staat vast dat elk der beide contracteerende Verwijde:t:ing van 

S · h d b dh · .. hen d1e ziCh tegen taten ZlC e evoeg e1d voorbehoudt om van ZlJn grond- de wet verzetten. 

gebied te verwijderen de onderhoorigen van den anderen 
Staat, die zich niet mochten gedragen overeenkomstig de 
landswetten. 

2.-Het is verder uitdrukkelijk verstaan dat artikel 2 Locale bepalingen 

van het tractaat onderworpen is aan locale bepalingen der 
-respectieve partijen betreffende jurisdictie en rechtspleging. 

3.-Het staat vast dat elk der contracteerende partijen Monopolie enz 
' h d b dh 'd b h d · invoerrechten. zw e evoeg e1 voor e ou t om 1nvoerrechten te heffen 

op zulke goederen voor de fabricatie waarvan door zulke 
partij een monopolie of een beschermrecht is verleend of zal 
worden verleend. De andere partij krijgt door het heffen 
van zulke invoerrechten, diezelfde bevoegdheid ten aanzien 
van diezelfde goederen. 

F. W. REITZ, 
Staatspresident, Oranjevrijstaat. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident der Zuid-Afrikaansche Republiek. 

Potchefstroom, 9 Maart 1889. 

POLITIEK VERBOND MET DE ZUID-AFRIKAANSCHE 
REPUBLIEK. 

De Oranjevrijstaat en de Zuid-Afrikaansche Republiek over- Aanhet. 

tuigd van de vele banden van bloed en van vriendschap, 
die het volk van den Oranjevrijstaat verbinden met het 
volk van de Zuid-Afrikaansche Republiek; 

Begeerig om de belangen van beide land en gemeenscha ppelijk 
te n1aken en beide Staten door een plechtig verboncl 
nader a an elkander te ver bind en; 

Wenschende om met het oog claarop eene Federale Unie 
tusschen beide Staten tot stand te brengen; 

Wetencle evenwel dat zulk eene Federale Unie niet, clan na 
eenige jaren in werking zal kunnen treclen; 

V ervuld met den wensch om reeds dadelijk uitdrukking te 
geven aan hetzelfde gevoel en hetzelfde v:erlangen, dat 
wenschen doet naar eene Feclerale Unie; . 

. Zijn, in afwachting van het tot stand komen zulker Unie, nu 
reeds overeengekomen, als volgt :-

(1.) Er zal eeduwig0dure~de .:vrede en dvrizen~dscAhfal?kbes~a1an vre~:m;~d~:i~~~~ tusschen en ranJeVrlJstaat en e u1 - n aansc e schap. 

Republiek. 
(2.) De Oranjevrijstaat en de Zuid-Afrikaansche Republiek Wederzijds~he <:m· 

· · h d "d kl · h b 'd dersteun1ng m-verblnden z1c we erzlJ s en ver aren z1c ere1 , die n onafhanke-
elkander met alle krachten en middelen te onder- iijkheid gevaar 

f k l"k 'd oopt. steunen, wanneer de ona han e lJ he1 van een der 
twee Staten van buiten bedreigd of aangetast mocht 
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w·orden, tenzij de Staat, die de ondersteuning zou 
moeten verleenen de onrechtvaardigheid van de zaak 
van den anderen Staat aantoont. 

Aldus gedaan en geteekend te Potchefstroom, op dezen 
9den dag van Maart 1890. 

F. W. REITZ, 
Staatspresident, Oranjevrijstaat. 

S. J. P. KRUGER, 
Staatspresident der Znid-Afrikaansche Republiek. 

TRAOTAA1, VAN VRIENDSOHAP EN HANDEL MET 
HET KONINKRI.JK ITALIE. 

Aanhef. ZHEd. de Staatspresident van den Oranjevrijstaat, en 
Zijne Majesteit de Koning van Italie, willende ontwikkelen en 
bevestigen de vriendschaps- en handelsbetrekkingen tusschen 
den Oranjevrijstaat en Italie, en hebbende doehnatig geacht 
een tractaat te slniten geschikt om· dat oogmerk te bereiken, 
hebben tot hunne gevohnachtigden benomnd, te weten:-

ZHEd. de Staatspresident van den Oranjevrijstaat, den 
heer George F. Hollis, Consul der Vereenigde Staten 
van N oord Am erika, te Kaa pstad. 

Zijne Majesteit de Kmiing van Italie, den heer Agostino 
Oarpani, Ridder van de Orde van de I\:roon van 
Italie, Consul van het Koninkrijk Italie, te Kaa pstad, 
die na wederkeerige uitwisseling van hunne in goeden 
en behoorlijken vonn bevonden volmachten, omtrent 
de volgende artikelen zijn overeengekomen. 

Gelijke rechten, 1.-De onderhoorigen van elke der beide lwoge contrac-
godsdienst, h a n - d .. 11 d lf 1 h · k 
del, nijverheid, be- teeren e part~Jen zn en eze c e rec ten gen1eten en ~unnen 
zitrecht, enz. niet aan andere lasten dan de burgers onderworpen worden 

ten opzichte van alles wat betreft de uitoefening van hun 
godsdienst, het drijven van handel en nijver heid en de be
voegdheid om goederen van allerlei soort te verkrijgen en te 
bezitten, en deze over te dragen door koop, ruil, schikking, 
en erfopvolging bij uitersten wil en bij versterf, behoudens 
echter in dit laatste geval, de toepassing van hunne eigene 
wet voor alles wat betrekking heeft op de innerlijke geldig
heid van de uiterste wilsbeschikkingen en van de bepalingen 
op de orde van erfopvolging. 

In alle andere opzichten, zal de persoonlijke toestand der 
wederzijdsche onder hoorigen geheel gelijk zijn a an die van 
de onderhoorigen der meest begnnstigde natie. 

·. Voortbreng~elen 2.-De voortbrengselen van den grond en derniiverheid van 
grond e n lllJVer- h t K . k . "k I 1" 11 1 . u . .. 
heid o p gelljken e on1n ~ru ta 1e en a e wopwaren n1t dat Kon1nkruk 
voet als meest be- • d c1 d } · d 11 · c1 gunstigde staat. verzon en, zon er on ersc 1e1 van oorsprong, zn en 1n en 

Oranjevrijstaat de behandeling genieten toepasselijk onder 
dezelfde omstandigheden op dergelijke voo'rtbrengselen en 
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afkomstig van den -1neest begnnstigden staat, 
de uitzondering vervat in het tweede lid van 

W ederkeerig znllen de voortbrengselen van den grond 
en de n1}verheicl van den Oranjevrijstaat en alle koopwaren, 
zonder onderseheid van oorsprong nit die Repnbliek verzonden 
in het Koninkrijk Italie de behandeling genieten toepasselijk 
in dezelfde omstandigheden, op dergelijke voort brengselen 
en koopwaren afkomstig van c1en meest begnnstigden Staat. 
De behandeling van de meest begunstigde natie zal ook 
wederkeerig toegepast worden op alles wat den nitvoer en 
den doorvoer betreft. 

3.-Elk der contracteerende partijen zal de bevoegdhmd Consulaire amb
he b ben om consnls-generaal, consuls, vice-consuls en consnlaire tenaren. 
agenten te benoemen, die op het grondgebied van de andere 
partij znllen verblijf honden, 1naar alvorens in functie te 
treden zal ieder benoemd eonsnl-generaal, consuL vice-consul, 
en consnlaire agent, het exequatur nweten vetkr1jgen van de 
regeering van het land waarin hij. werkzaam zal moeten 
'vezen, en elke der contracteerende partjjen zal het recht 
hebben om de plaatsen nit te zonderen waar het haar niet 
gepast zal voorkomen om zoodanige am.btenaren toe te laten. 
Dit voorbehoud evenwel zal niet toegepast worden op een 
der hooge contracteerende partijen, zonder gelijk te gelclen 
yoor elke andere mogendheid. 

4.-De diplmnatieke agenten, consul-generaals, consuls, }3evoegdheden, 
· l 1 · t 11 d b ·a l vriJdommen. enz. vwe-consn :::; en consu aue agen en van e ~e er e1 . e 1ooge consulaire ambte-

contracteerende part1jen, zullen wederkeerig, in de staten naren. 
van de andere partij, alle bevoegdheden, ontheffingen en vrij-
clonnnen genieten, die door de ambtenaren van diezelfde hoe-
danigheid van de meest begunstigde natie genoten worden 
en zullen worden. 

5 -In O'eval van overliiclen van een onderhoorige van Overlijden. van 
• · . b Ll .. onderho or1gen 

een der be1cle hooge contraeteerende partJ,Jell op het grond- van een der beide 
gebied van de andere partij, zal de plaatselijke overheid daar-landen. 
van onverwjjld kennis hebben te geven aan de meest nabij-
zijnde consnlaire agenten, en wederkeerig zullen de consu-
laire agenten, in geval zij 1net zoodanig overlijden het eerst 
bekend waren, daarvan bericht geven aan de plaatselijke 
overheid. 

Indien de belanghebbenden "bij de erfenis niet ter plaatse 
vertegen,voordigd · zijn door een bekend erfgenaam. in het 
volle bezit zijner burgerlijke rechten, of op eenige andere 
wettelijke wijze, znllen de consulaire ambtenaren, zoolang in 
deze vertegenwoordiging niet is voorzien, het recht hebben, 
mn voor de bewaring en het beheer van dB. erfenis alle 
handelingen te verrichten, die de wet van het land waar zij 
gevestigd zijn, toestaat aan executeurs testamentair, of aan 
hen, die erfgenamen vertegenwordigen, en met name om te 
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verzegelen en te ontzegele:Q., eene boedelbeschrijving te maken, 
de erfenis te beheeren, in een woord, om alle maatregelen te 
nemen, noodig als waar borg voor de belangen der erfgenamen. 

De bevoegde plaatselijke overheid zal verwittigd worden 
van de verzegeling; zij kan daarbij tegenwoordig zijn en 
harerzijds overzegelen en in dat geval kan de ontzegeling 
niet geschieden dan in gemeen overleg. 

Indien echter de bevoegde plaatselijke overheid na be
hoorlijk te zijn uitgenoodigd, niet verschijnt om de dubbele zegels 
weg te nemen binnen 48 uren, te rekenen van het ontvangen 
der kennisgeving, zoo zal de consulaire ambtenaar de werk
zaamheden aileen kunnen verrichten. 

In geval onder hoorigen van het land of van een derde 
mogendheid rechten hadden te doen gelden op de erfenis, 
of indien zich moeielijkheden voordeden, met name ten ge
volge van eenige vordering die betwist werd, terwijl de con
sulaire ambtenaren niet bevoegd zijn om deze moeielijkheden 
te beslissen of op te he:ffen, zullen de rechtbanken van het 
land daarvan kennis te nemen hebben, naarmate het hunne 
taak is daarin te voorzien of daarover te oordeelen. 

De consulaire agenten zullen aan de rechtbanken alle 
stukken overleggen, dienstig tot toelichting der zaak. Zij 
zullen de uitgesproken beslissing moeten ten uitvoer leggen 
indien men geen hooger beroep instelt, en zullen van rechts
wege de vereffening voortzetten, geschorst tot na (]en afloop 
van het geding. 

Idem! waar geen 6.-Wanneer een Italiaan in den Oranjevrijstaat of een 
consulaire~ambte- d h · d 0 · ·· · I 1· f naar is. ... on er oonge van en ranJevrustaat rn ta re ster op eene 

plaats, waar geen consulair ambtenaar van zijne natie is, zal 
de bevoegde plaatselijke overheid, overeenkomstig de wet van 
het land, overgaan tot de boedelbeschrijving der zaken en 
de vere:ffening der goederen die hij zal hebben nagelaten, en 
zal gehouden zijn, om in den kortst mogelijken tijd reken
schap af te leggen van de uitkomst dezer handeling, aan het 
meest nabij zijnde consulaat. 

:Maar zoodra de bevoegde consulaire ambtenaar zich per
soonlijk zal hebben aangemeld of een gemachtigde ter plaatse 
zal hebben gezonden, zal de plaatselijke overheid, die zich 
de zaak heeft aangetrokken, zich hebben te gedragen naar 

. . . de bepalingen van het voorgaand artikel. 
~!~~taue oogmer- 7.-De bepalingen van artikel 2 zijn toepasselijk op de bij

zondere maatregelen, die elk der beide landen zich voorbe
houdt te nemen met een sanitair oogmerk. 

Be-g~ndsdti1~~kng aan Op begunstigingen die een der beide contracteerende 
onm1 e :g a an- . . h f l f .. 
gelegen Staten. partuen ee t ver eend o zoude verleenen aan onmiddeluke 

aangrenzende staten of kolonien tot gemakkelijk maken van 
het grensver keer kan de andere partij geen aanspraak maken, 
zoolang deze begunstigingen ook aan alle overige niet aan
grenzende staten of kolonien onthouden zijn. 
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Onder laatstgenoemde staten is ook verstaan de niet aan
grenzende beschermingsstaat van eene kolonie aan welke be
gunstingen van de vermelde soort worden verleend . 

. 8.-De bepalingen der voorafgaande artikelen zijn toe- Tolverbond. 

passelijk op de landen en landstreeken waarmede de Oranje-
vrijstaat een tolverbond vormt of zal vormen. 

9.-Indien eenige moeielijkheid mocht oprijzen ter zake u~tlegging door 

van de uitlegging van dit tractaat, verbinden de beide hooge f:~~:~:~~ van dit• 

contracteerende partijen zich daarover te laten beslissen door 
een commissie van scheidsrechters. 

Deze commissie zal samengesteld zijn uit een gelijk getal 
scheidsrechters, gekozen door de hooge contracteerende par
tijen en uit een scheidsrechter gekozen door de commissie 
zelve. 

10.-Het tegenwoordige tractaat is gesloten voor zes jaren Dum. 

te rekenen van het uitwisselen der ratificatien. 
In geval geene der beide hooge contracteerende partijen 

een jaar voor het verstrijken van dien termijn hare bedoeling 
heeft doen kennen om de werking van het tractaat te doen 
ophouden, zal het tractaat van kracht blijven tot na het ver
strijken van een jaar gerekend van den dag dat eene der 
partijen het zal hebben opgezegd. 

11.-Het tegenwoordig tractaat zal geratificeerd worden, Ratificatie. 

en de ratificatien zullen zoodra mogelijk worden uitgewisseld, 
namelijk zoodra de formaliteiten, voorgeschreven door de wet-
ten van de beide Staten, vervuld zijn .. 

Ter oorkonde waarvan de bovengenoemde gevolmachtig
den het tegenwoordig tractaat . hebben onderteekend en van 
hun zegel voorzien. 

Gedaan in dubbel origineel te Kaapstad, den. 9den dag 
van J anuari 1890. 

GEO. F. HOLLIS, 
A .. CARPANI. 

TRACTAAT TOT UITLEVERING VAN MISDADIGERS 
MET GROOT BRITTANJE EN !ERLAND. 

Hare Majesteit de Koningin van het V ereenigde Konink~ Aanhef. 

rijk van Groot Brittanje en Ierland, Keizerin van Indie, en 
Zijn Hoog Edele den President van den. Oranjevrijstaat, in 
den naam van het Gouvernement van die Republiek, het, 
met het oog op de betere administratie van Justitie, en op 
de voorkoming van misdaden binnen . de twee land en, en 
hunne jurisdicties dienstig oordeelende dat personen beschul-
digd of overtuigd van de misdaden of overtredingen hierin-
nader opgenoemd en voortvluchtig zijnde van het g;erecht, 
onder zekere omstandigheden wederzijds uitgeleverd zullen 
worden; 
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Zijne Excellentie Sir Henry .Brougham Loch, Ridder 
Grootkruis van de 1feest onderscheiden Order van St. Michael 
en St. G.eorge, Cmn1nancleur van de meest em·volle Order 
van het Bad, Gouverneur en Commandant-en-Chef van de 
Kolonie van de Kaap de Goede Hoop, Harer lVIajesteits Hooge 
Cmnmissaris voor Zuid Afrika, enz., enz., enz., handelende 
ten behoeve en in den naan1 van Hare gezegde lVIajesteit ; 

En Zijn Hoog Edele Francis William Reitz, President 
van den Oranjevrijstaat, handelende ten behoeve en in den 
naam van het Gouvernement van den Oranjevr~jstaat; 

Zijn overeengekomen mntrent en hebben gesloten devol
gende artikelen :-

ARTIKEL I. 

Verbintenis tot De hooge contracteerencle partijen verbinden zich aan 
uitlevering. elkander over te leveren, onder de omstandigheden en voor-

waarden in het tegenwoorclige h•actaat opgenoemd, zoodanige 
personen als beschnlcligcl of overtuigd zijnde van eenig mis
daad of overtreding opgenoemd in artikel n, begaan binnen 
het grondgebiecl van de eene partij, zullen gevonden worden 
binnen het gronclge bied van de andere partij. 

ARTIKEL II. 

J\Iisda~en wa.ar- Weclerzijds zal n:itlevering worden toegestaan voor de 
v o or u1tlevenng l d · cl· 1 f' ~ t d' . :wordt gedaan. vo gen e llllS an en o Over re 1ngen .-

1.-Moorcl (:insluitende 1noord, vadermoord, kindermoord, 
vergiftiging) of poging of san1enspanning tot moord. 

2 .-l\1anslag. 
3.-Het toedienen van krniden of het gebruiken van 

instrumenten met het doel 0111 miskramen bij vrouwen te 
bewerkstelligen. 

4.-Verkrachting. 
5.-0nwettige vleeschelijke gemeenschap of eenige poging 

om onwettige vleeschelijke gemeenschap te hebben met een 
meisje onder den leeftijcl van 16 jaren indien de voorge
brachte getuigenis de terechtstelling rechtvaardigt voor deze 
misdaden overeenkmnstig de wetten van beide contractee
rende partuen. 

6.-0nwelvoegelijke aanranding. 
7.-Diefstal van kincleren en onwettige gevangenneming; 

kinderroof. 
8.-Schaking. 
9.-Tweewijverij (bigamy). 
10. -l\Ioeclwillige verwonding of het toebrengen van 

ernstig lichamelijk leecl. 
11. - Aanranding, -vverkelijk lichamelijk leecl veroor

zakende. 
12.-Bedreigingen bij brief als anderszins, met het voor 

nemen om geld of andere ding en van waarcle af te persen. 
13.-Meineed, ot aansporing tot meineecl. 
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14.-Brandstichting. 
15.-Inbraak of huisbraak, diefstal met geweld, dieverij 

-en ontvree1nding. 
16.-Bedrog door een bewaarder, bankier, agent, factoor, 

curator, directeur, lid of openbaar beambte vail eenige com
pagnie misdadig gemaakt door eenige wet, van tijd tot tijd 
van kracht zijnde. 

17.-Het verkrijgen van geld, kostbare securiteit of goe
deren onder valsche· voorwendsels; het ontvangen van eenig 
geld, kostbare securiteit of ander eigendom, wetende dat 
hetzelve gestolen of onwettig verkregen was. 

18.-( A). Het namaken of schenden van geld of· het in 
omloop brengen van nagemaakte of geschonden munt. 

(B). Vervalschen, of namaken of veranderen, of in omloop 
brengen wat vervalscht, nagemaakt of veranderd is. 

(c). Het, desbewust, zonder wettige autoriteit vervaar
digen van eenig instrument, werktuig of. machine 
ingericht en bestemd tot het namaken van rijksmunt. 

19.-Misdaden tegen de insolventen wet. 
20.--Iedere moedwiilige daad gedaan met het doel om 

de veiligheid in gevaar te brengen van personen die op reis 
zijn of zich op een spoorweg bevinden. 

21.-:Th1oedwiilige beschadiging van eigendom, indien zoo-
danige overtreding vervolgbaar is. 

22.-l\fisdaden op zee begaan. 
(A). Zeeroof volgens het volkenwet; 
(n). Het doen zinken of vernielen van een vaartuig op 

zee of pogende of samenzweerende om zulks te do en; 
(c). Oproer of samenzweering tot oproer door twee o± 

1neer personen aan boord van een schip in voile zee, 
tegen de autoriteit van den bevelvoerder; 

(D). Aanranding aan boord van een schip in voile zee 
met het doel om het leven te benemen of om ernstig 
lichamelijk leed te doen ; 

23.~Slavenhandel op zoodanige wijze als misdadige over
treding daarstelt van de wetten van beide Staten. 

Uitlevering zal ook toegestaan worden, voor deelname .Deelname aan 
. d d . d d t a· t d d t misdaden. aan een1ge er voorzeg e m1s a en me 1en vers an e a 

zoodanige deelname stra± baar moet zijn bij de wetten van 
beide de contracteerende partijen. 

Uitlevering kan ook worden toegestaan naar de discretie Ook andere mis

van den Staat, bij wie applicatie wordt gemaakt, voor eenige daden. 

andere misdaad waarvoor, overeenkomstig de wetten van 
beide de contracteerende partijen van tijd tot tijd van kracht 
zijnde, zoodanige uitlevering kan worden toegesta:an. 

ARTIKEL III. 

Het eene Gouvernement of het andere, mag, in zune . Weig~ring tot 

volstrekte discretie, in eenig geval weigeren, zijne eigene mtlevermg. 

onderdanen aan het andere gouvernement uit te leveren. 
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ARTIKEL IV. 

Geen uitlevering De uitlevering zal niet plaats vinden indien de persoon 
wanne~r misdaad die opgeeischt wordt door het gouvernement van Hare reeds 1 s terecht- . . . 
gesteld of gestra_ft MaJestmt of de opgee1schte persoon door her gouvernement 
~oforio~¢~e~~de~~ van den Oranjevrijstaat reeds terechtgesteld en ontslagen of 
zoekin ander land gestraft is geweest of nog onder rechtsvervolging is, in het 

grondgebied van den Oranjevrijstaat of in het Vereenigd 
Koninkrijk respectievelijk, voor de misdaad waarvoor zijn nit-
levering is geeischt. · 

Indien de persoon opgeeischt van den kant van Harer
Majesteits gouvernement of van den kant van het gouver
nement van den Oranjevrijstaat onder onderzoek zoude zijn 
voor eenige andere misdaad in het grondge bied van den 
Oranjevrijstaat of in het V ereenigd Koninkrijk respectievelijk1 

zal zijne uitlevering uitgesteld worden tot het einde van de 
rechtsvervolging en de volle volvoering van eenige straf hem 
opgelegd. 

ARTIKEL V. 

Geen uitlevering De uitlevering zal niet plaats vinden indien na het be
~~sa:!~~ring van gaan der misdaad, of de instelling van de strafvervolging 

of de schuldigverklaring daarop, verjaring van vervolging· 
of straf is verkregen door verloop van tijd, overeenkomstig· 
de wetten van den Staat waaraan de uitlevering wordt 
gevraagd. 

ARTIKEL VI. 

Geen uitlevering Een voortvluchtig misdadiger zal niet worden uitgeleverd' 
:i~d.:!d.~tkundige indien de misdaad met betrekking waartoe zijne uitlevering 

is gevraagd van staatkundigen aard is, of indien hij bewijst 
dat de aanvraag voor zijne uitlevering inderdaad is gedaan 
met bet oog om hem terecht te stellen of te straffen voor 
eene misdaad van staatkundigen aard. 

ARTIKEL VII. 

c1een andere Een uitgeleverd persoon kan in geen geval in gevan-
straffen danalleen · d h d f t · ht t ld d · d S voor misdaadgen1s wor en ge ou en o erec ges e wor en 1n en taat 
waarvoorwerduit- waaraan de uitlevering is geschied voor eenige andere mis-geleverd. . ' 

daad of omtrent een1ge andere zaak, dan die waarvoor nit-
levering plaats vond, totdat hij werd teruggezonden of een 
gelegenheid had om terug te keeren, naar den Staat waar
door hij uitgeleverd we rd. Deze be paling is niet van toe-
passing op misdaden na de uitlevering begaan. 

ARTIKEL VIII. 

Door wien uitle- De aanvraag tot uitlevering zal gedaan worden door 
vering te vragen Harer Majesteits Hoogen Oommissaris voor Zuid Afrika, ten. 

behoeve van het V ereenigd Koninkrijk en Harer Majesteits 
kolonien of buitenlandsche bezittingen niet van dit tractaat 
uitgeslote~ d_?or artikel 18 en door den consul-generaal van 
den OranJeVrlJstaat te Londen, ten behoeve van het gouver-
nement van gezegden Staat. 
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De aanvraag tot uitlevering van een beschuldigd per- Documenten bij 
soon moet vergezeld zijn van een last brief tot gevangen- aanvraag. 

nemen uitgereikt door de bevoegde autoriteit van den Staat 
de uitlevering vragende, en van zoodanige getuigenis als 
overeenkomstig de wetten der plaats waar de beschuldigde 
is gevonden, zijne gevangennemen zoude rechtvaardigen indien 
de misdaad daar ware begaan. 

Indien de aanvraag betrekking heeft op een persoon, 
die reeds schuldig is verklaard, moet zij vergezeld zijn van 
het vonnis tot veroordeeling tegen den schuldig verklaarden 
persoon uitgesproken door het bevoegde hof van den Staat 
die aanvraag tot uitlevering doet. 

Een vonnis uitsgeproken bij verstek, wordt niet geacht een 
schuldigverklaring te zijn, maar een aldus veroordeeld persoon 
kan behandeld worden als een beschuldigde. 

ARTIKEL IX. 

Indien de aanvraag tot uitlevering in overeenstemming Gevangenneming 
is met de voorgaande bepalingen, zullen de bevoegde auto- vrn hfen voort
riteiten van den Staat waaraan de uitlevering is gevraagd v uc Ige. 

tot gevangenneming van den voortvluchtige overgaan. 
ARTIKEL X. 

Een voortvluchtig misdadiger kan worden gevangen ge- Lastbr~ef tot_in-

d l b . f d li . . hechtenisneming nomen on er een ast ne gegeven oor een po t1e-mag1s- door wien te ver-
traat, vrederechter of ander bevoegde autoriteit in een der leenen. 

beide landen op zoodanige informatie of klachte en zoodanige 
getuigenis of na zoodanige verrichtingen als naar het oor-
deel van de autoriteit den lastbrief uitreikende, de uitreiking 
eener lastbrief zouden rechtvaardigen indien de misdaden 
waren begaan of de persoon schuldig verklaard ware in dat 
deel der grondgebieden van de twee contracteerende partijen 
waarin de magistraat, vrederechter of andere bevoegde auto-
riteit zijn jurisdictie uitoefent, met dien verstande evenwel 
dat de beschuldigde in het V ereenigd Koninkrijk, in zoo-
danig geval, zoo spoedig doenlijk voor een politie-magistraat 
in Louden zal gebracht worden~ De misdadiger zal in over-
eenstemming met dit artikel, ontslagen worden, zoowel in 
dee Oranjevrijstaat als in het V ereenigd Koninkrijk, indien 
binnen den termijn van vijf-en-veertig dagen, door den diplo-
matieken agent van zijn land geen aanvraag tot uitlevering is 
gedaan, in overeenstemming met de bepalingen van dit tractaat. 

Dezelfde regel zal worden toepast op gevallen van per
sonen beschuldigd van of schuldig verklaard aan eenige van 
de misdaden of overtredingen in dit tractaat gespeci:ficeerd 
en begaan in volle · zee aan boord van eenig vaartuig van 
een of ander der twee landen dat in een haven van het 
andere mocht komen. 

ARTIKEL XI. . • . . Voldoencle getui-
De uitlevering zal aileen plaats Vlnden lndlen de getul- genis worclt ver-

b d k · · d tt eischt, voor clat genis voldoende wordt evon en overeen omstlg e we en uitlevering ge-
D. schiedt. 
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van den Staat waarbij aanvraag wordt gedaan of om het 
committeeren van de gevangene ter terechtstelling in geval 
de misdaad begaan is in het grondgebied van denzelfden 
Staat, te rechtvaardigen of om te bewijzen dat de gevangene 
dezelfden persoon is die door de hoven van den Staat die 
de aanvraag doet is schuldig bevonden en dat de misdaad 
waaraan hij is schuldig bevonden eene is met betrekking 
waarvan uitlevering ten tijde van zoodanige schuldigver
klaring kon zijn verleend door den Staat waaraan aanvraag 
werd gedaan ; en geen misdadiger zal worden uitgeleverd dan 
na verloop van vijftien dagen van de dagteekening waarop 
hij ter gevangenis werd gecommitteerd om den last brief voor 
zijne uitlevering af te wachten. 

ARTIKEL XII. 

Beeedigdegetuige- Bij de onderzoek.ingen die zij zullen hebben te maken in 
niss~n, hoe te au- overeenstemming met de voorgaande bepalingen zullen de tentiCeeren. .• 

autoriteiten van den Staat waarblJ aanvraag wordt gedaan 
voor gezegde uitlevering als geldige getuigenis aannemen, 
de getuigenissen of verklaringen van getuigen in den anderen 
Staat genomen onder eede of onder plechtige belofte om de 
waarheid te spreken, zooals zijne wetgeving mag bepalen, 
of afschriften van deze getuigenissen of verklaringen en 
evenzoo de lastbrieven die uitgereikt en de vonnissen die 
uitgesproken zijn in den Staat die de uitlevering vraagt, de 
certificaten van het feit der veroordeeling, of de gerechtelijke 
documenten die zulks bewijzen, mits dezelve zijn geautenti
ceerd als volgt :-

(1.) Een lastbrief moet behelzen dat hij geteekend is door 
een rechter, magistraat of beambte van den anderen Staat. 

(2.) Getuigenissen of ver klaringen of. de afschriften daar
van, moeten behelzen dat zij gecertificeerd zijn onder de hand 
van een rechter, magistraat of beambte van den anderen 
Staat als zijnde de oorspr:onkelijke getuigenissen of verkla
ringen of als zijnde de ware afschriften daarvan zoo als het 
geval mag vereischen. 

(3.) Een certificaat van, of een gerechtelijke document, 
het feit eener veroordeeling constateerende moet vermelden 
dat het gecertificeerd is door een rechter, magistraat of beambte 
van den anderen Staat. 

( 4.) In ieder geval moet zoodanige last brief, getuigenis, 
verklaring, afschrift, certificaat, of gerechtelijk document ge
autenticeerd worden of door den eed van den een of andere 
getuige, of do.or gezegeld te worden met het officieele zegel 
van den minister van justitie of van een ander minister van 
den anderen Staat; maar eenige andere wijze van autentisatie 
ten tijde daarvan veroorloofd door de wet in den Staat waar · 
het onderzoek plaats vindt, kan in de plaats van het voor
gaande worden gesteld. 
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ARTIKEL XIII. 

Indien de persoon die door een van de twee hooge con- Hoe te handelcn. 
tracteerende partiien tengevolge van het tegenwoordige trac- war:neer door ver-

~ ' sch1llende lanclen 
taat wordt opgee1scht, evenzoo zonde worden opgeeischt door t~gelijk uitleve-

f h :·a d dh d d nng w 0 r d t ge-ee.ne o verse e1 ene . an ere mogen e en, wegens an ere vraagd. 

n:1sdaden of overtre.~Inge~ op . hunne respectieve grondge-
bieden begaan, zal z:une tutlevenng worden verleend aan dien 
Staat wiens aanzoek het vroegst is gedagteekend. 

ARTIKEL XIV. 

Indien geen vo'ldoende getuigenis voor de uitlevering . In vrijheidstel-

dt d d b. t d d d d hng wanneer geen wor gepro uceer 1nnen wee maan en van en ag er genoegzaam be-

gevangenn~ming van den voortvh~?htige of b~nnen zoodanigen ;e~d~ wordt gele

verderen t:ud als de Staat waarb:u aanzoek 1s gedaan of het 
behoorlijke gerechtshof daarvan zal gelasten, zal de voort-
vluchtige in vrijheid worden gesteld. · 

ARTIKEL XV. 

Aile in beslag genom en voorwerpen die in het bezi t In b eslaggenomen. 

waren van den persoon die uitgeleverd moet worden ten tijde voorwerpen. 

zijner gevangenneming zullen, indien de bevoegde autoriteit 
van den Staat, waaraan de aanvraag tot uitlevering is ge-
daan, de overga ve van zoodanige voorwerpen heeft bevolen, 
worden overgegeven wanneer de uitlevering plaats vindt; 
en de gezegde overgifte .zal zich uitstrekken niet bloot tot 
de gestolen voorwerpen, maar tot eenige ding dat als een 
bewijs der misdaad zoude kunnen dienen. 

ARTIKEL XVI. 

Aile uitgaven verbonden aan uitlevering zullen gedragen 
worden door den aanvragenden Staat. 

ARTIKEL XVII. 

Uitgaven. 

Het tegenwoordige tractaat zal toepasselijk zijn op mis- Tijd van begaan 

daden en overtredingen begaan voor de onderteekening van van misdaad. 

het tractaat. 
ARTIKEL XVIII. 

De bepalingen van het tegenwoordige tractaat zullen Niet toepasselijk 
niet van toepassing ziin op de Zuid Afrikaansche kolonien en °P Zuid Afr~kaan-

u . • • sche Kolon1en en 
bezittingen van Hare Bntsche MaJestmt. Staten. 

ARTIKEL XIX. 

l\iet de uitzonderingen vermeld in het voorgaand artikel, Waar toepasselijk. 

-zullen de bepalingen van het tegenwoordige tractaat toe-
passelijk zijn op al de kolonien en buitenlandsche bezittingen 
van Hare Britsche Majesteit, zoover als de wetten ten tijde 
daarvan respectievelijk in zoodanige kolonien en buitenlandsche 
bezittingen van kracht zulks toelaten. 

De aanvraag voor de uitlevering van een voortvluchtige Hoe in Britsche 

misdadiger, die in eenige zoodanige kolonie of buiten- Kolonien. 

landsche bezitting een schuilplaats heeft genomen, zal worden 
gemaakt aan den Go.u~erneur of hoofd-autoriteit . van zoo-
..danige kolonie of bez1tt1ng door den hoofd consula1ren amb-
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876 UITL. TR.ACT.A.AT VER. KONINKRIJK., 

tenaar van den Oranjevrijstaat in zoodanige kolonie of be
zitting. 

· wetten aldaar Zoodanige aanvraag kan worden beslist, altijd onder-
van kracht. worpen, zoover als zijn kan, en zoover als de wet van zoo

.danige kolonie of buitenlandsche bezitting zal toestaan, aan 
de bepalingen van dit tractaat, door gezegden gouverneur 
of hoofd-autoriteit, die evenwel de vrijheid zal hebben of om 
de uitlevering toe te staan, of, om de zaak naar het gouverne
nlent te verwijzen. 

Speciale beschik- Hare Britsche Majesteit zal evenwel de vrijheid hebben 
kingen. om speciale schikkingen i11 de Britsche kolonien en buiten

landsche bezittingen te maken voor de uitlevering van Oranje-
vrijstaatsche 1nisdadigers die schuilplaats mochten zoeken 
binnen zoodanige kolonien en buitenlandsche bezittingen, op 
den grondslag, zoo na als mogelijk zal zijn, en zoo ver de· 
wet van zoodaJ,lige kolonie of buitenlandsche bezitting zal 
toelaten, van de bepalingen van het tegenwoordig tractaat. 

Inwerkingtredin~. 

Duur. 

Ra tifica tien. 

Aanvragen tot uitlevering van een voortvluchtigen mis
dadiger k01nende van eenige zoodanige kolonie of buiten
landsche bezitting van Hare Britsche Majesteit zullen worden 
geregeerd door de regulatien neergelegd in de voorgaande 
artikelen van het tegenwoordig tractaat. 

ARTIKEL XX1 

Het tegenwoordige tractaat zal in kracht kon1en tien· 
dagen na zijne publicatie overeenkomstig den vorm voorge
schreven door de wetten van de hooge contracteerende partijen. 
Het kan door de eene of door de andere der twee hooge 
contracteerende partijen worden geeindigd door eene kennis
geving niet een jaar te boven gaande en niet minder dan zes 
n1aanden. 

Het tractaat zal worden geratificeerd en de ratificatien 
zullen zoo spoedig mogelijk te Bloemfontein worden uit
gewisseld. 

Ten getuige waarvan de respectieve plenipotentiarissen 
hetzelve hebben geteekend. en daaraan hi1n zegel hebben 
geheeht. 

'J-edaan in duplicaat. te Kaapstad, dezen twintigsten dag 
van Juni 1890. 

HENRY B. LOCH, 
Hooge Commissaris. 

Gedaan in duplicaat te Bloemfontein, dezen vijf-en-twin-· 
+.igsten dag van Juni 1890. 

F. W. REITZ, 
Staa tspresident ... 
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.A_. 

Aanbestedingen; zie TENDERS. 
Aanbrenger aangaande overtreding der drankwet gerechtigd tot deel der boete 

aangaande overtreding der wet over licenties gerechtigd tot deel 

" 
der boete ... ... ... 
aangaande overtreding der wet over onwettige verzameling van 
kleurlingen gerechtigd tot deel der boete .. . .. . . .. 
aangaande overtreding der wet over telegrafen gerechtigd tot deel 
der boete ... ... ... ... 

Aand(?elen in maatschappijen; Zegels bij overdracht van 
Aandeelhouders in Naamlooze Vennootschappen; aansprakelijkheid van 

, in N.ttionale Bank; bepalingen over 
Aa,ngever; zie AANBRENGER. 
Aanklager; zie VERVOLGER. 
Aansprakelijkheid van aandeelhouders; zie AANDEELHOUDERS. 
Aanspraken op Delverijen; zie CLAIMS. 
Aanstekelijke Ziekten; zie ZIEKTEN. 
Acceptatie; zie HANDELSPAPIER. 
Accommodatie- Wissels ; Ambtenaren verboden te teekenen 
Acte van Transport; zie TRANSPORT-ACTE. 
Acten; Registratie van, zie REGISTRATIE-KANTOOR. 
Acten; Zegels vereischt op ... 
Actie; prescriptie van, zie PRESCRIPTIE. 
Actie tegen VredArechters en der~elijkim wegens onwettig arrest 
Actie voor schadevergoeding wegens postverliezen tegen Gouvernement com-

peteert niet ... 
Advocattn; Admissie en Schorsing van 

Licentie voor 
Tarief voor, hoe vastgesteld .. . . .. .. . 
toezicht van Genootschap van Rrchtspractizijns over ... 
Zegefs op Acte van Admissie van 
Zie ook RECHTSPRACTIZIJNS. 

Afslag~r; zie VENDUMEESTER. 
,Agenten; zie LASTGEVING. 

van vreemde handelsbuizen; licentie voor 
Geadmitteerde ; Admissie en Schorsing van .. . 

, Algemeene bepalingen over .. . 
Bevor<lering van eerbaar praktijk onder 
Licentie voor ... 

" 
" 
" " Zegels op acte van toelating van ... 

Zegels op acten moeten geroijeerd worden door " 
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IV. BLADWIJZER. 

Agentschap verboden aan Ambtenaren 
, verbodt>n aan Mijn-Inspecteurs 
, voor zekere Buitenlandsche Maatschappijen : licentie vereischt 

voor 
Agentschap-Maatschappij en; licenties voor ... 
Algemeene Procuraties; zie PROCURATIES. 
Aliwal; Conventie van ... 
Ambtenaren (Gouvernements): Aanstelling en Suspensie van 

, bepalingen over 
, , inspectie door Staatspresident of lid van den 

Uitvoerenden Raad van de boeken van 
, Pensio<::nen voor 
, plichten betreffende geldelijke administratie 
, verschooning van Jurydienst 
, verschooning van Kommandodi.enst 
, , zegels geroijeerd te worden door 

Amerika ; tractaat met Vereenigde Staten van 
Ammunitie; handel in, geregeld ... 

" 
" 

" 
" 

recht va.n aankoop in Britsche volkpla ~tingen 
verschaft tegen kostprijs aan Burgers 
voor oefening van de Artille"ie ... 
voor Schijfschieterijen 
voor W apenschouwingen 
wederkeerig. permit.ten opzichtens Z. A. Republiek ... 
wederkeerige permitten opzichtens Z. A. Republiek krachtens 
tract':)at ... 

, Zie ook "Krijgsbehoeften," "Uitrusting" en "Geweren." 
Apotheek; bedrag \an liceutie voor 
Apotheker; .A.dmissie van 

, practiseerend, "\"erschoond van Jurydienst 
, wet over Zondaghandel nier. toepasseli~k op 

Appel; zie PRoCEDEEREN. 
Applicaties; bed rag van Zegels op .. . 

, voor arresten, enz., toegelaten in oorlogsti id .. . 
, voor verbetering van erreuren in geregistreerde acten 
, Zie ook PROCEDEEREN. 

Apprehensie; zie ARREST. 
Apprenticeeren van Kleurlingen in het algemeen 

, , in Witzieshoek 
Apprenticeschap; zie LEERLINGSCHAP. 
Arabieren; bepalingen tegen instrooming ,·an 

, onderhevig aan Hoofdbelasting .. . . .. 
Architect (Gouvernements); aanstelling en plichten van 
Armen; zie ook ONvERMOGENDEN. 
At·rest; (Civiel); applicatie toegelaten in oorlogstijd ... 

, , van buitenlandsche getuigen wanneer verbodeu 
, verleenen door Landdrost van 
, verleenen in het algemeen van ... 

, (Crimineel); van beschadigers van Telegraaflijnen 
, van buitenlandsche getuigen, wanneer verboden ... " 

" ,, 

" 
" 
" 
" 
" ., 

, van landloopers... . .. 
, voor tiennigen in het algemeen over 

van misdadigers onder spoorwegwet . . . . .. 
van misdrijvenden opzichtens municipale werken ... 

" 
" 
" 
" 
" 

van personeu zich onttrekkende van Commandodienst ... 
van vermoedelijken overtreder der wet. over den diamanthandel 
door Politie-Constabels 
door V eldcornett€n 
door V rederechters 
door Wetsbeambten 
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BLADWIJZER, V. 

PAG. 
Artillerie-Corps; bepalingen over .. . . . . . . . 288 

. , tegenwoordigheid bij Wapenschouwingen 297 
Assistent-Landdrost; bepalingen over ... ... 66 

, op Gouddel veri.i en 717 
, te J agersfontein 766 

Assistent-Veldcornet ; bepalingen over ... .. . 184 
A.ssurantie-Maatschappijen; Bepa1ingen over buitenlandsche .. . 580 

, , Licentie VO:)r in dezen Staat gevestigde 410 
A uditeur van N aamlooze Vennootschappen ... · . .. . .. 557 
Aud1teur van Nationale Bank ... ... ... ... 575 
Auditeur-Generaal; plichten opdehtens passen voor Kleurlingen ... 808 

, plichten van den ... ... .. . ... 445 
Aziatische Kleurlingen ; bepalingen tegen instrooming, bandeldrijven, enz., van 262 

, , onderhevig a an hoofdbelasting ... .. . 444 
.verboden vastgoed te eigenen of huren 263 

E. 

Bagatelle-Tafcl; licen~ie voor houden van ... 
Baken£ ; actie over gedisputterde; hoe ingesteld 

bepalingen over opricr .. ten van ... 
, zie tevens ondet• GENERALE 0PMETING. 

Bak.kers; bedrag van licentie voor ... . .. 
· , mogen 's Zondags v66r 9 uur v.m. brood ve1 koopen 

Baljuws; beloonings voor Gou vernements-verkoopingen 
, bepalingen over 

verdere bepalingen over... .. . 
plicbten onder wet over insolventie .. . 
tarief voo1· .. . 
toezic.ht te houden over de politie .. . .. . .. . 

, verantwoordelijk voor scbacte veroorzaakt door verkeerd practijk 
, zie ook PROCEDEEREN. 

Bandieten; bepa1ingen over 
, inenting van 

Bank; acte vaa oprichting van Nationale ... 
B<1nken; bedrag van licentie v0or... ... . .. 

, heperkte verantwoordelijkheid van aandeelbouders van .. . 
deponeeren van gelden door Curatoren van insolvente boedets .. . 

, op diamantdelverij en register te houden van diamant handels-transacties 
, vreemde ; bepalingen over 

Bankwissel; bedrag van Zegels op 
Barolong boedels; Administratie van 

, grondgebied ; zie MoROKA. 
Bastaards; rccht om vastgoed te eigenen .. 
Basutoland; gedwongen verschijning van getuigen 

, vervolgin,g van misdaden gepleegd in 
Bazaarverkooping vrij van Vendu belastingen ... 
Beambten; zie AMBTENARl!.N. 
Bedriegelijke Insolventie 
Bedrog ; zie F ALSITEIT. 
Beeedigde taxateur der Weeskamer; zie TAxATEURS; 

verklaringen afgelegd voor Krijgsofficieren in oorlogstijd... ... 
, afgelegd voor Registrateur of Commissaris der Hoogere 

Gerechtshoven 
afgelegd voor Vrederechters 
meineed gepleegd door 

zie ToLK. Vertal~r· 
Bee~ten; zie VEE.' 
Beestenvellen; zie YELLEN. 
Begraafphtatsen beschermd tegen prospectee1en voor edele metalen 
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Begraafplaatsen bepaald in tijdt>n van besmettelijke ziekten 
, municipale toezicht o~er 

Begraveniskosten, preferentie van 
Begrooting van Staats Inkomsten en Uitgaven 

, van salarissen 
Behoeftigen; zie 0NVERMOGENDEN. 
Belasting door Y olksraad opg.elegd te worden 

op claims te J agersfontein 
op hutten in Mopelies grondgebied ... 
tot dekking van schulden van publieke lichamen 
tot goedmaking van kosten van uitvoering der wet over besmette

lijke ziekten 
zie ook HONDENBELASTING; HooFDBELASTING; DORPSBELAS

TING; ExTRA-RECOGNITIE. 
Belgie ; tractaat met . . . .. . .. . . .. 
Beperkte verantwcordelijkheiJ van naamlooze vennootschapen 

, , , Nationale Bank 
Beschikking bij uitersten wil; zie TESTAMENT. 
Beslag; zie lNBESLAGNEMING. 
Besmtttelijke Ziekten; zie ZIEKTEN. 
Besproeiingswerken; zie IRRIGATIE. 
Besterving, successierechten bij . . . . .. . . . . . 
Betaling veor drankschulden hoe te geschieden en wanneer niet vorderbaar ... 
Bewijslast of blank persoon wiens verwijdering bedoeldwordt een misdadiger is 

van gedisputeerde betaling van douane-belasting 
van licentie voor drankhandel 
van lic<·ntie voor diamanthandel ... 
van verlof voor Aziatischen kleurling om zich in den Staat te ves-

. tigen ... 
Bewijslevering; de wet over de 

, in geval van voortvluchtige misdadigers 
Bewijzen van vorderingen in executie ... . .. 

, van vorderingen in insolvente boedels 
Bezoldigin g van Gouvernements-ambtenaren 

, van Klijgs-officieren ... 
Bier kan gebrouwd worden zonder licentie . . . . .. 

, licentie voor verkoop van . . . . . . . .. 
rabat op zuiker niet gegeven opzichtens brouwerij ... 

, zie ook KAF:F'ERBIER. 
Bierpartijen van Kleurlingen 
Biljetspel; lic~Cntie vcor .. . . .. 
Blanco endossement; overdracht van handelspapier door 
Blanke Kindt>ren; ondcrwijs van; bepalirigen over ... 
Blanke misdadigt>rs van elders; verwijdering van 
Blanke person en ; wapenen van .. . .. . 
Blanke registratie van geboorten van 
Blanke rondzwervers onder landlooperij-wet ... 
Blanken; zie ook BURGERS. 
Bloedschande gepleegd bij huwelijk tusschen personen, nee£ en nicht zijnde 

van de zijde van heiden vader en moeder ... ... ... 
Blcedverwantschap met insolvent hindernis urn Curatot· te zijn van diens boedel 

, geeft stemrecht bij kiezing van executeur .. . .. . 
objectie t.egen Landdrost wE>gens .. . .. . 
huweliJk verboden tusschen zekere graden van ... 
maakt getuige in gerechtshoven niet onbevoegd 
objectie tegen lid van ombeinings-commissit! wegens 
objectie tegen auditeur of directeur van naamlooze v~n
nootschap wegens 

Bloemfontein ; Sta.dsraad van ... 
Zegeluitdeeler te ... 
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PAG. 
Bloemfontein; zegels bij appel van lagere gerechtshvven in het district 103 

,. Zetel der Regeerin g . . . . . . . . . 13 
Boedels; zie WEESKAMER, lNSOLVENTIE. 
Boekerijen, Publieke; zie LEESKAMERS. 
Boerderij aan Aziatische kleurlingen verboden 263 
Boeten, Civiel verhaalbaar onder spoorwegwet 468. 
Bokhaar ; bepalingen over handel in 811 
Bokken; zie VEE EN WILD. 
Bokvellen; zie YELLEN. 
Boomen, aanplant door Municipaliteiten, van 50(} 
Boomen, afkappen op bum·mans grond onder ombeiningsw. t, wanneer veroor-

loofd 774. 
Borgstelling; zie SECURITEIT. 
Botanische Tuinen mogen door Municipaliteiten worden opge1 icbt en onder-

houdE>n .. . . . . 50() 
Bouwcommissie ; aanstelling van... 449 
Brand; plichten van. Constabels bij .. . ... 18!) 

, regulaties van Municipaliteiten voor uitdooven van 499 
Branden. roekQloos van gras verboden .. . , . . .. . 790 
Brandassurantie-Maatschappijen; zie AssuRANTIE-MAATSCHAPPIJEN. 
Brandmerken op geschut vee 784 

, op struisvogels 813 
Brandziektewet . , . . . . 795· 
Brieven ; aanhouden van, we gens vermoedelijke overtredin g der wet over den 

diamanthandel . . . . . . . . . . . . 739· 
aan het Gouvernement moeten in Hollandsch worden geschreven 272 
van of naar Kemmando zijn vrij ... 389' 
van Administratie ; bepalingen over 343 

, , buitenlandscbe... 354 
Brievenpost ; bepalingen over de; zie P®STWEZEN. 
Brood, mag's Zondags voor 9 uur v.m. verkocbt worden 824. 
Bruggen ; inspectie door Inspecteur van Publieke Werken 458 
Bruggenbouw van Gouvernementswege 474 

, van privaten 482' 
Bruggentol; vrijdom van rijcende politie van... 29& 

, tarief voor 485. 
Buit in oorlog verkregen; bepalingen over 284. 
Burger; plicht van, om rondzwervende Kleurlingen aan te bo11den 803 

plicbt van, om rijdeude politie, desverzocht, behulpzaam te zijn 294 
, wie is 11 

Burgerdienst; bepalingen der grondwet over den 12' 
zie ook KOMMANDOWBT. 
Belgische burgers verschoond van 836· 
Consuls vrijgesteld van 274 
verschooning van zekere personen van 980 

Burge~:scbap; grondwettige bepalingen over bet 11 
Bijeenkomst; oproerige, in oorlogstijd verboden 287 

tot kiezing van executt>ur datief . . . 348 
tot kiezing van curator in insolventen boedel 596 
tot kiezing van Staatspresident, enz. 2':.!8 

c. 
Cemn,s ; voorziening voor tienjarige 255 
Certificaten uitgereikt door ambtenaren in Kaapkolonie of Oranjevrijstaat, 

wederzijds van kracbt voor Zf kere oogmerken 6' 
voor kleurlingen te J a gersfontein 434 

, voor kleurlingen op Goudvelden... 435 
Chemist ; zie APOTHEKER. 
Chinezen; zie AZIATISCHE KLEURLINGEN. 
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Chinugijn in praktijk, verschoond van Jurydienst 
Oipiers; zie TRONKBEWAARDERS. 
Civiele dienst; bepalingen over de 
Claims op delverijen; registratie van 

, legale verbanden op . .. .. . . .. 
·Claimhouder op diamantdelverijeu;. rechten en plichten van den 
Clubhuizen; bepalingen over . .. . .. ... 
·Comedie-spelen; verboden in Gouvernements-gebouwen 
Commandant; zie KoMMANDANT. 
Commandowet; zie KoMMANDOWET. 
Commissarissen van bet Hoog Gerechtsbof 

tot afnemen van beeedigde verklaringen 
·Commi~sie bij kiezings-bijeenkomsten · 

" 
onder de brandziektewet 
onder de omheiningswet 
onder de wet over publieke leeskamers 
onder de wet over besmettelijke ziekten 
onder de wet ovet· verzameling"'n van klerirlinge·n 
tot uitreiking van dranklicent.ies.. .. . 
van bestuur op diamantdelverijen, bepalingen over 
van bestuur op di<tmaotdelverijen, plichteu van Secretaris van, ten 
opzichte van registratie 
van examinatoren voor Apotbekers 
van ex'lminatoren voor practische landmeetkunde 
van publieke examinatorcn ... 

, van publieke examinatoren opzicbtens ex:1mens onder onderwijswet 
, voor publieke gebouwen en werken ... 

·Constabels;!aanstelling op publieke diamantdelverijen 
aanstelling en macbten van municipale 
macht van huisdoorzoeking onder de wet over den diamantbandel 
macht om te prosequeeren in Lagere Gerechtshoven . .. . .. 

" 
" 

mach ten en plicbten ~'an, en regulaties voor ... 
onderhevig aan straf voor n>~latigheid in toezicht over bandieten 
onder toezicht van den Baljuw . . . . .. 
plichten opzichtens smokkelhandel in drank .. . 
plichten ten aanzien van arresten .. . 
processen we gens verkeerd arrest, tPgen .. . 
verplicht vrederechters te gehoorzamen aangaande arresten 

, wetsbeambten bevoegd om cl'irnineele lastbrieven uit te voeren 
·Constitutie; hoofdstuk I, burgerschap 

" 

" 
" 

II, burgerdienst ... 
III, kwalificatie van stemgerechtigden 
IV, de Volksraad ... ... 

V, de Staatspresident 
VI, de Uitvoerende Raad 

VII, de rechterlijke macht 
VIII, het krijgsstelsel 

., , IX, mengelonderwerpen 
·Consuls; bepalingen over de ... ... 

, van Belgie; tractaat opzichtens 
, van Italie; tractaat opzichtens ... 
, van Portugal; tractaat opzichtens ... 
, van Vereenigde Staten Yan Amerika ; tractaat 

·Consul-Generaal in Louden doet aanvraag tot uitleveriri~ onder tractaat met 
V ereenigd Koningrijk .. . . .. o 

{Jon tract, belooning voor notarieel ... 
betreffende drankschulden wanneer verboden 

... · 

plaatsen van klemlingen onder, voor kosten van behandeliug voor 
Syr;hilis .. . .. . 

" plaatsen van kleurlingen onder 
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BLA.DWI.TZER. 

Contract, tusschen meester en dienstboden, vorm van 
Conventie Yan Aliwal ... 
Conventie; zie ook TRA.CTA.A.T. 
Correspondentie met vreende mogendheden, hoe gevoerd .. . 
Couranten niet aan Gouvernements-kantoren verschaft te worden .. . 

, postzegels benoodigd voor verzending ... 
, verboden kennisgevingen van tolerijen te bevatten 

Crimineele Rechtspleging, bepalingen voor ae 
Curateele over dronkaards 

minderj arigen 
, insolvente boedels 

Curator in insolvente boedels; plichten aangaande grond belast onder omhei
ningswet 

D. 
Dagbladen; zie OouRANTEN. 
Dagvaardingen in Hollandsche taal te geschieden ... 

" 
in Hoogere Gerechtshoven, in Oiviele Zaken, vorm van 
in Hoogere Gerechtshoven, in Crimineele Zaken, vorm van 
in Lagere Gerechtshoven, in Civiele Zaken, vorm van 
in Lagere Gerechtshoven, in Crimineele Zaken, vorm van 
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Xaapkolonie ; erkenning van brieven van administratie verleend in 
, wederzijdsche overlevering van misdadigers met 

Kaarten door Landmeters vervaal·digd . . . . .. 
, interdict tegen uitreiking van 
, van plaatE:en, actie tot vernietiging van 

Ka:fferbier; brouwen en misbruik van .. . 
Kantien; licentie voor ... ... ... ... 
Kantienhouders mogen politie-dienaars geen drank geven 
Kantoorpenningen ; zie LEGES. 
Kantooruren vastgesteld voor Gouvernements-ambtenaren 
Kantoren ; misbruik van Gouvernements-
Kapelmeester van Artillerie . . . . . . . .. 
Kapitein van Artillerie, als ambtenaar gerechtigd tot pensioen 

, beheert· het Cor1- s ... 
, Commandant der rijdende dicnstmacht 

, , Gouvernements-Magazijnmeester van Bloemfontein 
Kats ; straf met, mag niet op vrouwen worden toegepast 
Kennisge ring aangaande boedels van overledenen, wat voldoende voor belang-

hebbenden ... ... ... ... 
Kerk, ondersteuning door Volksraad van Gereformeerde 
Kerkelijke inzegening van huwelijken toegelaten ... 
Kerkgangers vrij van betaling van tolgeld voor bruggen 
Kerk~ebouwen niet onder he Jig aan municipale belasting 
Kerkhoven ; zie BEGRAAFPLAATS .. 

, Portugeezen kunnen in dezen Staat hebben, krachtens tractaat 
Kiezing; zie VERKIEZING. 
Kinderbewijs no0dig voor tweede huwelijk 

, r~?gistratie van 

" 
onder W eeskamerwet 
zegels op acte van ... 

Kinde;~n; apprenticeeren van kleurling 

" 
" 

blanke; onderwij s voor 
getuigenis in Gerechtshoven van ... 
inenting gratis van 
onterving veroorloofd van 

, registratie van geboorte van blanke 
,. uit Gerechtshoven te weren in zekere gevallen 
, van Baralongs in veelwijverij geboren ... 
, , vervreemding van grond door ouders in Moroka aan .•• 
,, , van heidensche ouders; erfrecht van 

Xindermoord; bepalingen over 
Kinderpokken ; bepaling over ... 
Kleeding in het publiek verplichtend 
Kleurlingen, apprenticeeren van kinderen van 

, burgerrecht ontzegd aan ... 
, Commandeeren in oorlogstijd van 
, dienst. niet te verlaten in oorlogstijd 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

dienstplichtigheid onder Kommandowet 
erfrecbt van 
erfrecht van heidensche 
erfrecht van (Barolongs) 
getuigenis in Gerechtshoven van 
grond besittende vallen niet ondm· de wet over handel in wol, 
vellen, enz. 
hoofbelasting op delverijen op 
hoofdbelasting buiten delverijen op ... . •. 
hoofden van huisgezinnen toegelaten op plaats van blanke, be
woond door blank en ... 
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Kleurlingen, hoofden van huisgezinnen toegelaten op plaats van blanke niet be-

, 
" 

" ,, 

" 

" 
" 
" 

woond do0r blank en . . . . .. 
hoofden van huisgezinnen toegelaten op plaats van kleurling 

. hoofden van buisgezinnen toegelaten op plaats van kleurling in 

. Moroka district anders dan met verlof 
hospitaal ""OOr, op delverijen 
hutbelasting in Mopelies grondgebied op 
Mopelies volk ... 
onder contract plaatsen van rondloopende ... 
onder contract plaatsen van niet bepalenden van hoofdbelasting 
onder contract plaatsen van lijders aan syphilis voor kosten van 
verpleging 
op diamantdelverijen 
op gouddelverijen 
op Koolmijnen niet verboden ~e verzame~en 
op Zendingijtaties niet ,. erboden te verzamelen 
passen ~oor; zie P A.SSEN. 
rechten op 'astgoed, ~an 
registratie van, op publieke delverijen 
verboden geweren ije hebben ... 
verboden •e handelen in diamanten 
verboden te handelen in ruwe metalen 
verboden leden te zijn van Clubhuizen 
verboden.rond te loopen of te verzamelen ... 
verboden schietkruit aan te schaffen 
verboden sterken drank te verkrij Q en ... 
verbcden vellen, wol, enz., te ~erkoop~n zonder brief van dienst-

heer ... ... ... . .. 
, verboden, als rege1, vastgoed te huren of hebben 

Koelies onderhevig aan hoofdbelasting 
, ·verboden den Staat in te stroomen . . . . .. 

Kolonies; gedwongen afleggen van getuigenis voor de Gerechtshoven van 
Kommandant, bij Mopeli's 'olk 

der rijdende dienstmacht 
door wie gekozen ... 
plichten, onder Kommandowet, 'an ... 

, opperbe\" el x oerende bij W apenschouwing en 
Kommandant-Generaal ; kie2:ing en ontsla g 'an 

, , plichten van 
Kommandodienst ; zie BuRGERDIENST. 

verschooning ven buitenlandsche burgers volgens tractaat; 
. zie TRACTA.AT. l 

Kommando.; burgers .betalen geen bruggen-tolgelden, wanneer op 
Kommandowet en Krij gswet .. . .. . . • . .. . 
Koolmijnen.; verzameling van kleurlingen niet verboden op 
Koop private, voor onbekenden priocipaal, nietig ... 

, zie ook VERKOOP. EN HANDEL. 
Koophandelverboden aan ambtenaren ••• ... 

vrij \olgens tractaat met vreemde mogenheden; zie TRACTAAT. 
, zie ook HANDEL. 

Kopijen van register van naamlooze vennootschappen voldoend bewijsmiddel 
, van huwelijksregister voldoend bewijsmiddel 

Kostbare metalen ; zie EDELGESTEENTEN. 
Kostenrekeningen van Procm·em·s, taxa tie van .. . ... 

, , van Baljuws, taxatie van... ... • .. 
Krankzinnige aandeelhouders in Nationale Bank, vertegenwoordiging van ... 

, aandeelhouders in N ationale Bank onbevoegd directeuren te zijn 
, armen, "ondersteuning van ... ... 

beschuldigden bij Hoogere Gerechtshoven 
beschuldigden bij Lagere Gerechtsboven 
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Krankzinnigen; gesticht voor 
, ~ ~ ~ inenti11·g: van . . . . ~: · 
, onbevoegd voor jurydienst ... 
, onbevo~_gd getuig~,9is af te l~ggen 
, prescrip~ie loopt n~et tegen ... 
, . . . . . relief van tegen verjaring in landzaken 

Kranfizmmg~n.gesticht.~. wor:p;ieningen over ... 
• , . . ., , .. ,opzieners .J;ll.oeten g~~prderde C~J;Isus-opgaven leveren 

Krmt; z1e ScHIETKRUIT. 
Krijgsbehoeften; zie AMMUNITIF.. 
Krijgsgevang~,nen mogen niet om \leven gebracht worden zonder verhoor 
Kr!~gs-oflicie~~n; machten, plichten, soldy, enz., van ... ... . .. 
Kr13gsraad; s~menstellipg en machten van, in oorlogstijd ... ... 

, in oorlogstijd beslist over verlof van afwezigheid van Artilleristen 
Kr~jgsstelsel ;~ algemeene bepaling~n. der Cons~~tutie over. 
KrlJgswet en:K:ommandowet ... ... ... ... 
Krijgswet; Constitutioneele macht van Staatspresident en Uitvoerenden Raad 

om te verklaren ... 
Kwalificatie; van juryman . . . 

" 

" 

van kiezers van Brandziekte-Commissie-lid 
. yan kiezers van Munid.pale Commissarisl3en 
van kiezers van Staatspresident en Volksraad 
van kiezers van Stadsraadsleden 
van kiezers van Stadsraadsleden van Bloemfontein 
van kiezers van Veldcornet en V eldcommandant 
van Municipale Con:missarissen 
van Staatspresident . ~. 
van Stadsraadslid in het al gemeen 
van Stadsraadslid van Bloemfon~ein 
van V eldcommandant en Veldcornet 

, van V olksraadslid 
KweekelingenJ regulaties omtrent .... 
Kwitantie van vast depositum; zegels op 

L. 
Lagere Gert>Ghtsboven ; wet over 
Lagers in oorlogstijd, · bepalingen over 
Landbouw-Genootschappen; bepalingen over 
Landdrost; Commissaris van Hoog Gerechtshof 

" 
" ,, 

" 

., 

" 

functies van, onder de Constitutie 
Gerechtsho£ van 
plichten betreffende besmet vee ... . 
plichten betreffende insolventies .. .. 
plichten betreffende krankzinnigen . . . . .. 
plichten betreffende Gouvernements-Kruit-magazijnen 
plichten betreffende rijdende dienstmacht .. . 
plichten betreffende schijfschieterijen .. . 
plichten betreffende voorloopig onderzoek van beschuldigden 
publiceert lijst van juryleden --~ ... ... 
representeert Registrateur van Acten 
toelage voor houden van bijeenkomst 
toelage voor houden van Periodiek Ho£ 
verlof van afwezigheid .aan 
vertegenwoordigt W eesheer 
voorzitter bij verkiezingen 

., waa.rneming van ambt v.an 
, wets bepalingen over .. . .. . 

Landdrost Vcill Bloemfontein lid van Uitvoerend Raad 
, , Uitvoerenden raad bijeen te roepen in geval van 

dood van Staatspresident 
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Landdrost en Heemraden, bepalingen over . . . . . . . .. 
Landdrostklerk fungeert als Registrateur der Rondgaande Gerechtshoven 

, entvangt instructies van Staatsprocureur over publieke verTol-
gingen 

, plichten, in hd algemeen, van ... 
, plichten aangaande onbetaalde recognitie 
, plichten aa.ngaande smokkelhandel in drank 

Landlooperij verboden . . . . . . . . . . . . . .. 
Landmeter-Generaal; inlevering van interdict tegen uitreiking van kaart bij .... 
Landmeter-Generaals-Kantoor, bepalingen over 
Landmeters; bedrag van licentie door ... 

, plichten en verantwoordelijkheid van 
, toelating van en zegels op acte van toelating 

Landmeters-kaarten: zie KAARTEN 
Landsbakens; insta:ridhouden van . . . . . . . . . . .. 
Landsverraad; beoordeeling van Staatspresident en ambtenaren over 

, zie ock HooGVERRAAD 
Landzaken; Procedures in 
L.:~.stbrieven in Hollandsch opgesteltl te zijn 

, tot arrest van misdadigers 
, tot committeeren van krankzinnigen 
, uitvoering door Constabels van ... 
, zie ook UITLEVERING en PROCEDEEREN 

Lastgevers; verbod van koop van vastgoed voor ongenoemde 
, kooping hij publieke veiling voor ... 

Lastgeving; zie .PRocuRATIE 
Leeraars bevrijd van bijdragen tot Kommandodienst 

bevrijd van jurydienst 
, strafbaar voor overtreding van de huwelijkswet 

Leerlingschap; zie APPRENTICESCHAP. . 
Leerlingschap van Apotheker, Registratie van Acte van 

, van Apotheker; zegels op acte van ... 
Leerlingen bevrijd van bijwonin~ van Wapenschouwingen 
Leskamers ; bepalingen over publieke . .. .. . 

Municipaliteiten kunnen voorzieningen maken voor 
Lege~'; bepalingen van... ... 

betaalbaar door Executeur voor zekere andere schulden 
maandelijksch verantwoording door Landdrostklerken 

, niet vordebaar in Crimineele zaken ... ... .. . 
, voor inzage van registers van naamlooze vennootschappen .. . 

Legitieme porties afgeschaft . . . . . . . . . . .. 
Lengtemaat voor landmeten; eenheid van 
Letteren en Wetenschap; Examens in de 
Levens-assurantie, zie AssuRANTIE-MAATSCHAPPIJEN. 
Lex hac Edictali afgeschaft 
Licenties; bedragen van verschillende 

" 
" 

" 

" 

onder de Goud wet 
overmaken van 
verleenen van municipale ... ... 
voor binnenlandsche Assurantie-Maatschappijen 
voor buitenlandsche Assurantie-Maatschappijen 
voor Diamanthandel 
voor Drankverkoop 
voor Landmeters, kopie gedeponcerd te worden op Landmeters-

Generaals Kantoor . . .. 
, voor Drinkpartij van Kleurlingen... ... 

.. , . wijz~ van ~itreiking van, en bepalingen over 
Lwhamen, pubheke; mvordering van Schul den van ... 
Liquidatie van boedels van overleden vreemde burgers, volgens tractaten, zie 

TRACTAAT. 
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Liquidatie-rekeningen door Executeuren opgesteld 
, , in boedels van overledenen 
, . , in insulventie boedels ... 

niet te worden gredgekeurd voor dat successie-rechten 
betaald zijn .. . 

Longziekte onder vee, tegengaan van .. . 
Lood niet ge'oruikt te worden voor gewicbten 

, zie AMMUNITIE. 
Lorenzo Marques : bepalingen om trent ... 
Loslating van persoon van gezond verstand, aangehouden als Krankzinnig, 

door Rechter . . . . . . . .. 
Loslating van gevangenen, op bevel van Stalttsprocureur 

, door rondgaande gerechtshoven 
, , , zie ook VRIJSTELLING. 

Loterijen en Sweepstakes verboden .. , 
, in Gouvernements-gebomven niet toegelaten 

Lijkschouwing; bepalingen voor Magistraten ... 
bepalingen voor V eldcornetten 

, . toelage voor 
Lijnen; zie G~ENSLIJNEN. 
Lijsten van J urymannen; vervaardiging van 

, van Stemgerechtigden; vervaardiging van 
van Stemgerechtigden in Municipaliteiten 

~. 

Maanziekte, zie KRANKZINNIGEN. 

XXI. 

PAG. 
344 
344 
641 

431 
795 
706 

844 

529 
128 
164 

819 
397 
139 
184 
453 

149 
244 
495 

Maatschappij; dagvaarding bij Lagere Gerechtsboven van 81 
, overgave van insolventen boedel van 587 

Magazijnen, zie ScHIETKRUIT. 
Magistraat; machten om te arresteeren 131 

,. macbten onder wet over uitlevering van misdadigers 198 
Makelaar in Edelgesteenten, bepalingen over... 740 
Malaiers niet beschouwd als Aziatische Kleurlingen 264 
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schulden 345 

Medeplicbtingen; getuigenis van ... 116 
Meerderjarigheid; bepaling van ... 518 
Meerderjarig verklaring; procedures voor 516 
Meester van Kamer van Insolventie .•. 590 

., Plichten onder de wet over invordering van 
schulden v<m publieke lichamen 512 

Me esters en Dienstboden; wet over . . . . •. .. . 678 
Meineed begaan in Crimineele zaken voor Rondgaande Gerechtshoven 163 

, begaan in verklaringen voor den Kri,jgsrrtad ... . ... i86 
, begaan in verklaringen voor Lagere Gerechtshoven 87 
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, bewijs van ... ... ... 121 
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Meineed valsche certificaten onde1·-huwelijkswet staan gelijk met ... 
, valsche verkla1·ing van ontdekking van metalen strafbaar als 

valsche verkla1·ing van kooper en verkooper staat gelijk met 
valsche verklaring "an Venduafslagers staat gelijk met ... 
valsche verklaring onder. wet over naamlooze vennootschappen staat 

ge]ijk met,.. .... ... ... ... 
Melaatschheid, bepalingtm o~ er .... .. . 
Melk mag 's Zondags \ oor 9 uur verkocht worden .. . . .. 
Memories ; 1·echt van ingezetenen om aan het Gouvernement te richten 

, moe ten in Hollands;che taal gesteld zij n 
Metalen; kostbare, bepa1ingen over 

, , gewichten Qebruikt voor wegen van ... 
Militaire dienst; zie BURGERDIENST. 
Miltziekte onder ~ ee .. . .. . 
Minderjarigen; drankverkoop ~erboden aan ... 

" 

hoe mondig ~ erklaard 
niet onderhevig aan Commandodienst ... 
omheiningswet a:ffectt: erende gronden van 
onbe~oegd te zijn Curator in insolventen boedel 
prescriptie loopt niet tegen ... 
relief tegen verjaring in landzaken 
toestemming van ouders, enz., noodig voor huwelijk van 

, voogdijschap over ... . .. 
1\fisdaad; bedriegerij betre:ffende edelgesteenten en mineralen is een 

gepleegd in Basutoland; jurisdictie der Gerechtshoven over 
gepleegd in Mope lis Grondgebied; hoe gestraft " 

.... 

gepleegd op rijtuig of op grens van districten, voor welke Hoogere 
Gerechtshoven strafbaar . . . . .. 
gepleegd op rijtuig of op gr~ns van districten, voor welke Lagere 
Gerechtsboven strafbaar .. . . .. ... 
tegen den Staat 
vervalsching van huwelijks-certificaten en registers is een 

, zie ook STRA.F .. 
Misdadigers; uitlevering van; zie UITLEVERING. 

apprehensie door constabels; zie ARREST. 
, .geketend. te worden .... 
, Krankzinnige ; bepalingen over 

Mishandeling van dieren: straf voor ... 
van dieren door dienstbode strafbaar 

, van geschut vee .. 
, van ingeboekte klem·ling strafhaar ... 

Moedwillige heschadiging of vernieling op gouddelverijen strafbaar 
Mondigverklaring ; procedures voor ... 
Monsters; bepalingen over, op markt gebracht 
Mopeli; Kommandan"• bij Paulus... ... 
Moroka; administratie van Barolong boedels in het district 

bepalingen over brandziekte in bet district . . . . .. 
bepalingen over grondrechten van kleurlingen in het district 
bepalingen over hoofdbelasting in bet district . .. .. . .. . 
hoofden van huisgezinnen veroorloofd op plaatsen in het district .. . 
omheining van plaatsen gelegen aan de grenslijnen van het district .. . 
procedures van grovere Crimineele zaken ontstaande in het district ... 
procedures in grootere Civiele zaken ontstaande in het district 

, nitroeijng van Xanthium Spinosum in het district 
, zegels bij appel van de Gerechtshoven in het district 

Mozambique; bepalingen in tractaat met Portugal over ... 
Muil; zie VEE. 
Municipaal Bestuur van Bloemfontein ... ... .. . 

gronden; kleurlingen niet zonder verlof toegelaten op .. . 
Lichaam; bepalingen over . . . ' . . . . .. 
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Municipaal invordering. van erfpa.cht en bela.stingen verschuldigd aan 
, pliehten aa,ngaande Brandziekte ... .:. 

plichten aangaande Xanthium Spinosum .. . 
r.egulaties voor besmettelijke ziekten vervaardigd door ... 
regulaties voor schuthoken vervaardigd door 

, ;vervolging voor overt~·f.ding van .:r~gulaties van 
Museums; oprichten e:o.. onderhou.den door M\micipaliteiten van 
Mijlgeld voor. schutten .11an vee . ~... , ..•. . ... 
Mijnwezen; bepalingen over het 

N aakt loopen in het publiek strafbaar .. . .. . .. . 
N aamlooze Vennootschappen; beperkte verantwoordelijkheid van .. . 
N acht; Diamanthandel verboden in den .. . .. . .. . 
N alatenschap ; successierechten op . .. . .. .. . . .. 

verzekerd aan vreemde burgers volgens tractaten; zie TRA.CTAAT. 
, vrij van a£ trek van legitieme portien .. . . .. .. . 

Natal; uitlev.ering van misdadigers uan 
N ationale Bank; oprichting van ... 
N aturellen; zie KLEURLING. 
N ederduitsch Gereformeerde Kerk; kiezing van Curatoren voor Grey College 

door 
ondersteuning door den V olksraad van 

, , Zending in Witzieshoek van 
N ederduitsche taal; zie HoLLANDSCHE TAAL. 
Nederland ; tractaat tot uitlevering met 

, tractaat van Koopbandel met ... 
N eeft en Nicht ; verboden huwelijk tusschen 
N egotie-waren; licentie voor handel in .. . .. . 

, bepalingen over rondreizende handeh:ars in 
Nicht en Nee£; verboden huwe lijk tusschen ... 
Nietbewoning; belasting op plaatsen wegens ... 

, verplichting van eigenaar van grond in oorloogstijd, in geval van· 
Nieuwsbladen; zie CouRANTEN. 
Non-occupatie; zie NIET-BEWONING. 
N otarieele Acten voor Landdrosten gepasseerd 

acten ; registratie van ... 
acten; beteekenis 

N ot~~·is ; Admissie en eed van 
bed rag van licentie voor ... 
Exam en voor ... 
lid van genootschap van rechtspractizijns 
Schorsing van 
tarief en taxatie V>ln rekeningen 
tarief opzichtens wisselrecht 
zegels op acte van toelating van 
zegels op acten gepasseerd door 
zegels moeten geroijeerd worden door 

o. 
Occupatie van plaatsen in Veroverd Grondgebied 
Octr0oi; bepalingen over . . . . . . . . , 
Omhaling tot meint<ed; zie 0MKOOPERIJ en 0VERHALING. 
Omheining van plaatsen, wet over ... 

, Schutten van vee kwaad doende aan 
Omkooperij; beoordeeling van den Staatspresident, enz., door den Volksraad 

van juryman strafbaar 
diskwalificeert j urymannea. 

\ 
I 
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XXIV. BLADWIJZER. 

Onafhankelijkheid van den Oranjevrijstaat gewaarbord ... 
, van den Staat; feestdag op verjaardag van 
, van den Staat; schijschieterij op verjaardag van 

Onderpand voor drankschulden, wanneer niet veroorloofd ... 
Onderverdeeling van plaatsen en e.rven; zie P ARTITIE. 
Onderwij s ; bevorderiug door Y olksraad van .. . 

, voor blanke kinderen ; wet over .. . 
fonds voor ... 

, Zie ook SCHOOLGEBOUWEN. 
Onderwijzers, verscboond van deelneming aan Wapenschouwingen 
Onderwijzers-examens; bepalingen over ... . ... . .. 
Onderzoek van arbeiders bi1 delverijen 
Onderzoekings-licentie voor mineralen 
Onderzoekings-system op delverijen 
Ongeluks-assurantie ; zie AssURANTIE-MAATSCHAPPIJEN. 
Onnoozelen ; gesticht voor .. . .. . .. . .. . 

, onbevoegd getuigenis in Gerechtshoven af te leggen ... 
Onpartijdigheid der rechtbank gevorderd ... ... 
Onteigening van private gronden om municipale oogmerken 

van private gronden ten algemeenen nutte... ... 
van private gronden wet over, toegepast op delverijen 
van private gronden 'an Amerikaansche burgers gedurende oor-" 

" logstijd ... 
Onterving van kinderen toegelaten 
Ontslag van gevangenen ; zie LOSLATING 
Ontsnapping van gevangenen strafbaar .. . .. . .. . .. . 
Ontsnapte gevangenen kunnen onder uitleverings wet geapprehendeerd worden 
Ontucht ; onderdrukking van hui:?;en van .. . .. . .. . .. . 
Ontvanger aangesteld voor belastingen opgelegd door Hoog Gerechtshof we. 

gens schulden van publiel<e lichamen ... 
Onvermogenden, voor;>.ieningen opzichtens kommandowet voor 

" 

voorzieningen aangaande onderwijs 'oor jeugdige 
voorzieningen aangaande ondersteuning en verpleging van 

krankzinnige ... 
voorzienigen aangaande procedeeren in Gerechtshoven van ; 

zie Pro Deo PROCEDEEREN. 
voorzienigen aangaande verpleging van lijders aan besmette-

lij ke ziekten .. . . .. ... ... 
voorzieningen aangaande >oorschotten voor Landmeters-be

looning, bij algerneene opmeting ... 
, voorzieningen aang1ande wapenschouwingen voor 

Onwettige diamanthandel ; bepalingen o ,·er .. . .. . .. . 
, drankhandel ; bepalingen over . . . . . . . .. 

Onzedelijke addressen op brie»en worden opgezonden aan Postm.-Generaal 
Onzedelijk gedrag ; arrest voor .. . .. . .. . . .. 

, gedrag door publiek naakt te loopen, verboden en strafbaar 
Oorlog, macht van Staatspresident om met toestemming van Y olksraad te ver-

klaren ... ... ... ... ... 
, bepalingen over kommandos in tijd van ... . .. 

Oorlogstijd; bruggen tolgeld niet betaalbaar door Gouvernement in 
Openbaar Onderwijs; zie ONDERWIJS. 
Openbare Wedstrijd der Scbo'en ... 
Openbare ; zie ook PUBLIEKE. 
Opening van deuren 'oor doeleinden van executie 

, van deuren om arrest te bewerkstelligen 
Opmeting van (>laatsen; algemeen , .. 

, , , bepalingen over de .. . . .. 
Opperboofden met volk, grond afgestaan aan, niet onderworpen aan wet over 

verzameling van Kleurlingen ... 
uitbetaling van geschenken aan " 
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BL.A.DWIJZER. 

Oproer op diamantvelden ; onderdrukking van 
, plichten van politie bij ... . .. 
, strafbaar door K:dj gsraad .. . 

Oproerige bijeenkqmsten in oorlogstijd verboden 
Opstand; zie REBELLIE. 
Oranjevrijstaat ; Constitutie \'an .. . . .. .. . 

~erdrag erhnnende onafhankelijkheid van 
, v lag en wapen van .. . .. . 

Orders en vonnissen in Hollandsch te zijn 
Ossen, zie VEE. 
Overdracht van handelspapier, zie TRANSPORT en ENDOSSEMENT. 
Overeenkomst over Griqualand West 

, zie ook VERDRAG. 
Overhaling tut Meinee.i doet getuigen onbevoegd zijn 

Paarden; zie VEE. 
Pakketpost ; bepalingen over 
Pand; ziP 0NDERPAND. 

p. 

Papier; vrij van douane-belasting ... . .. 
Parken; oprichting en onderhouden door Municipaliteiten, van 
Partitie van erven in de stad Bloemfontein ... 

., 
' 

, in steden en dorpen 
plaatsen ; heerenrecht in geval van 

tarief voor landmeters bij 

" 
transport van deel bij 
transportacten bij 
zie ook MEDE-EIGENAAR. 

Pas ~oor Kleurli~gen; bed rag van zegels op .. . 
bij drinkpartijen .. . 
strafbaarneid bij gebrek aan 
op diamantdelverij en ... 
uitreiking van 

, , , vermoed besmet te zijn met Syphilis 
Paspoort voor landloopers 

, om buitens land te reizen, zegels op 
Pensioenen voor ambtenaren 

, vr. or Rechters 
Periodieke Hoven; bepalingen over 
Permit om diamanten te koopen ... 

om drank in te voeren 
om krijgsbehoeften te koopen 

, om voor diamanten te zoeken 
Pistolen; zie KRIJGSBEHOEFTEN. 
Plaat St:'n, Omheining van; zie 0MHEINING. 

, Ondervt rdeeling van, zie P ARTITIE. 
Plaatsvervanger van veldcornet 
Pleitbezorger; zie PROCUREUR. 
Pluimvee kwaaddoende a an tuinen mag gedood worden ... 
Pokken; zie KrNDERPOKKEN. 
Pokstof; beteekenis en aanhouden van 
Polissen van Assurantie; bepalingen over 

., , zegels op ... 
Politie d.ienaren; onderz1ek van gebouwen voor diamanten door 

processen weg .. ns verkeerd arrest tegen 
toezicbt van Baljuw OVt:'l' ... 

, Vrederechters te gehoorzamen aangaande arresten 
Politiek verbond met Z. A. Repnbliek 
Politie-macht; oprichting op delverijen van ... 

XXV. 
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XXVI. BLADWIJZER. 

Politie-macht.; onderzoek van pakketten voor diamanten door hoofd van 
, . . zie ook CoNSTABELS en RIJDENDE DIENSTM.A.CHT. 

Politie-zaken; vervolging in La~ere Gerechtshoven van ... 
Pont en; bedrag van licentie voor ... 

bepalingen over . . . . . . . . . . .. 
, niet aangehouden te worden binnen zes mijlen van bruggen 
, schadevergoeding voor~ bij oprichting van bruggen 

Pontgelden niet betaalbaar door dienstdoende rijdende politie 
Portugal; tractaat met ... 
Postkantoren; aanhouden van brieven op, bij vermoeden v~n overtreding der 

wet over den diamanthandel. .. 
Postkarren; voorkeur b~i ponten ... 

, vrij van tolgeld 
Postpakket; . .aanhouder. . van, op vermoeden van inhouden van ruwe diamanten 
Postwezen; bepalingen oyer het 
Predikant; zie LEERAAR .. 
Preferentie in geval van insolventie 

op diamant claims .. 
op diamanten bij starting van grond in claims 
yan begrafeniskosten .. . 
van dorpsbelustingen .. . 
van Gouvernement op claims in delverijen 

, van kosten van executie 
, van kosten onder omheiningswet .. . 

Prcscriptie van actie in het algemeen .. . 

" 

" 

" 

,, 

" 
in ]andzaken ... 
ingesteld door insolvent; na aanstelling van Curator 
ontstaande uit verkeerd arrest ... 
ontstaande door uitvoering der wet over krankzinnigheid 

, ontstaande uit ingevangenzetting van insolventen ... 
, , tegen Vrederechters en andere rechtsbeambten 

van aanspraak op geld berustende in de W eeskamer .. . . .. 
op geld gestort bij Thesaurier-generaal bij transport, 

waar verkooper overleden is . . . .. . 
op geld opgebracht door Schu.,verkoopingen ... 
op geld opgebracht door verkooping van vee op rond-

zwervende Kaffers gevonden ... 
op onafgebaalde dividenden .bij opbreken van N a
tionale Bank . . . . .. 
van geexecuteerde op overschot van erfbelastingen 
van geexecuteerde op overschot van executi~ op claims 
wegens hypotheken op diamant-claims .. . .. . 
op geld en in executie op claims v~rkregen ... 
op ge~den in executie op claims te J agersfontein ver
kregen .. 

Crimineele vervolging . . . . . . . .. 
onder pleit van onschuldig komt pleit van 

, , staakt uitlevering aan Groot-Britanje ... 
van executie op vonnissen der Hoogere GeJ·echtPho•en 

.. van executie op vonnissen der lagere gerecbtshoven ... 
van executie tegen vorigen aandeelhouder in naamlooze -vennoot-

.. schap ... ... ... 
, van recht van preferentie opdchtens verbanden op claims 
, . J.'egistratie van recbt op vastgoedverkregen door ... 

Priesters st:rafbaa.r voor overtreding der huwelijkswet 
, zie ook LEERAARS. 

Private vervo.lger; zie YERVOLGE.R. 
Procedeeren.;. Manier van, in Hoogere Gerechtshoven in Civiele Zaken 

in Hoqg.ere Gerecl:,ltshoven in Crimineele Zaken 

" in Lager~ Gerechtshoven in Civiele Zaken 
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BL.A.DWIJZER~ 

Procedeeren; Manier v~n, in Lagere Gerechtshoven in Crimineele Zaken 

" ",, in Landzaken 
Proces ; zie AcTIE. 
Proceskosten in appel van Lagere Gerechtshoven ... 

, in Uiviele Zaken in Hoogere Gerechtshoven 
in Civiele Zaken in Lagere Gerechtshoven 
in land zaken 
in octrooizaken 
in za,ken wegens malitieus arrest 
in zaken onder de wet over insolventie 

, taxatie van. in Hoogere Gerechtshoven 
Proclamaties moeten in Hollandsch worden vervaardigd ... 
Procuraties ; hoe gepasseerd .. . . . . . .. 

, kunnen niet ten gebruike van houder aangewend worden 
tarief voor opma ken van door N otarissen . . . . .. 
tarief voor opmaken van, voor de Lagere Gerecbtshoven 
tot verleenen van transport, enz., hoe gepasseerd 

, " · zegels op .. . .. . 
Procuraties; Algemeene, hoe gepasseerd 

om vastgoed te passeeren, geldig voor bijzonder vast-
goed .. ... ... 

nit>t ter gebruik van houder aangewend te worden 
, tarief voor N otarissen voor opmaken van 

Pro~~reurs ; admissie en schorsingvan 
bed rag van licentie 'uor 

" 

kunnen niet Curatoren zijn in insolvente bo~dels 
moeten zegels op zekere wijze rooijeeren 
tarief voor, hoe vastgesteld .. 
vervallPn in kosten 'an actie in insolvente boedels onbehoorlijk 

a an den gang gezet . .. .. . 
vroeger geadmitteerd pleitbezorgers voor Hoogere Gerechtshoven 
zie ook RECHTSPRACTIZIJN. 

, zege! op act8 van admissie van ... 
Pro Deo procedeeren in Civiele Zaken in Hoogere Gerechtsboven 

" " 
" 
,, 

" 
,, 

,, 

in Civiele Zaken in Lagere Gerechtsboven ... 
in zaken van dienstboden tegen hunne hem·en 
in Crimineele Zaken in Lagere Gerechtshoven 
in door het Rondgaand Gerechtshof gereserveerde cri-

mineele kwesties ... 
dagvaarden van getuigen in crimineele za.ken in Lagere 

Gerechtshoven . . . . . . . . . . .. 
dagvaarding van getuigen in crimineele zaken in Hoogere 

Gerechtshoven . . . . . . . . . . .. 
Promesse; zie HANDELSPAPIER. 
Prosecuhe; zie VERVOLGING. 
Prospecteeren; licf:'ntie voor het 
Protest van Wissels, enz. 
Protesten tegen kaarten vervangen door interdicten 
Protestkosten; tarief voor 
Provisioneele veldcommandanten ... 

veldcornetten 
, vonnissen in hoogere gerechtshoven 
, vonnissen in lagere gerechtshoven 

Publieke Examinatoren in Letteren en Wetenschap; algemeene Commissie van 
Gebouwen, buiten Bloemfontein, niet onderhevig aan Municipale b8-

lastingen .. . .. . ... . .. 
D<:mspartijen, enz., niet toegelaten in 

, zie ook GOUVERNEMENTS-GEBOUWEN. 
Gezondheid; voorzorgsmaatregelen voor de, zie GEZONDHEIDS-MAAT

REGELEN. 

, :XXVII. 
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XXVIII. BL.A.DWIJZER. 

Publieke lichamen; invordering van schulden van 
order; handhaving door delvers, van 
rekeningen ; bepalingen over 
schuldbrieven; bepalingen over 
vervolger; zie VERVOLGER. 

P.A.G. 
512' 
728 
446 
449· 

458 
" 

werken; departement van 
zie ook 0PENBARE. 

Rabat onder Douane-wet 399· 
Rangschikking van verbanden op diamantclaims 731 

, zie ook PREFERENTIE. 
Rebellie op goudvelden ; misdaad van 722· 

, zie ook 0PROER en 0PSTAND. 
Recht V'an genade; zie GENADE. 
Rechters; aanstelling van 21 

dagvaardeu van, voor de Hoogere Gerechtshoven 42' 
,, , voor de Lagere Gerechtshoven .. . 92 

machten van, om te arresteeren en tot terechtstelling te comrnit-
teeren 131 

Rechten; onpartijdigheid van verzekerd 17 
,. pensioenen voor aftredende 221 

Rechterlijke macht; bepalingen der Constitutie over 16-
, procedures gestaakt gedurende oorlogstijd . . . . .. 287 

Rechtsbeambten; plichten aangaande arrest en uitvoeren van lastbrieven 132 
veldcornetten zijn 184 
verscboond van jurydienst... 150 

, zie ook ARREST. 
Recbtsgeleerdheid; examens in de... 337 
Rechtspractizijns; boeken, documenten tot zeker bedrag niet onderhevig aan 

executie van lagere gerechtshoven .. , 98 
professioneel vertrouwen bevoorrecht tegen ontdekking 120 
schorsing en admissie van... ... ... 222 
vereeniging van 225· 

Reclame afgesloten door tijdsverloop ; zie PRESCRIPTIE van AANSPRAAK. 
, van verkocht goed in insolventie 638 

Recognitie ; bepalingen over de . . . . . . 431 
bepaling van, v66r uitreiking van grondbrief voor gerneten plaats 369 
moet aangezuiverd worden tot einde van 't jaar alvorens transport 

geschiedt . . . · 359 
Registers van hctnd.elaars in diamanten 737 

, van huwelijken 522 
Registrateur van acten; aanstelling en plichten van 357 

zie ook REGISTRATIE. 
der Hoogere Gerechtshoven; plichten van... ... 27 
der Hoogere Gerecbtshoven; leQes betaalbaar bij den ... 417 
der Hoogere Gerechtshovt'n; niet gerechtigd tot getuigenkosten 125 
der Hoogere Gerecbtshov~n; geeft gedwongen transport van ont-

eigend vastgoed 457 
, der Lagere GerPchtRhoven, plichten van 76 

Registrtttie van acte van leerlingschap van apothekers 546 
van acten betre:ffende vastgoed, enz. 357 
'tan baljuws-exploit, toelage voor... 239 
Tan brievt n op postkantoren . . . 388 
van claims op diamantdeh"erijen . . . 730 
van geboorten van blanke kinderen 262 
van grondbrieven . . . . . . . . . . . . 357 
van eigendom verkregen a!s prijs bij lotel'~ien, verboden 822 
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BLADWIJZEit. 

Regishatie van handelsmerken 
, van kleurlingen op delverijen 

van legale hijpotheken op claims .. . 
van naamlooze vennootschappen .. . 
van N ationale Bank-aandeelhouders 
van Octrooien 
van onderverdeelde dorpserven ... ... ... 
van overdracht van schuldvorderingen onder de omheiningswet 
van ruwe diamanten 
van standplaatsen op delv~rijen 
van stemgerechtigden ... . .. 
van uitspraken der ombeinings-commissies 
van v~stgoed behoorende aan kleurlingen 
van verbanden ... 

, van vermakingen van vastgoed, fidei commissa, enz. 
Registratiekantoor; oprichting van 
Rehabilitatie van insolventen; bepalingen over 
Reiskosten van personen ten onrechte gedagvaard om recognitie te betalen; ver

goeding voor 
, zie ook TOELAGEN. 

Reizigers; recbten van op pa.d zijnde 
., moeten schade vergoeden veroorzaakt door hun vee 

Rekeningen, publieke, authorisatie en uitbetaling van ... 
, , moeten in Hollandsch opgesteld worden 

Rente op geld; vrijhandel ten opzichte van .. . 
, toegelaten in de Weeskamer .. . 
, waar op handelspapier geene bedongen is 

Resident V rederechter.;;, aanstelling en plicnten van 
plichten ten opzicbte van landlooperij 

, plichten als rechtsbeambten 
Rivi~r; uitleg van het woord 

, eigendom van, niet verkregen door:delvers 
Roekeloos grasbranden verboden ... 
Rol \·an agenten in de lagere gerechtsboven ... 
, ,. recbtspractizijns 

Romeinsch-Hollandsch Recht; hoofdwet in den Oranjevrijstaat ... 
, toepasselijk waar reguhties over de bewijslever-

ing ontbreken ... 
toepasselijk waar regulaties over de manier van 

procedeeren in Hoogere Gerecbtshoven ont-
breken ... 

Rondgaande Gerechtsboven; proceduren in Civiele Zaken 
, , proceduren in Crimineele Zaken 

Rondreizende handelaars; licentie \ oor ... 
, , b(?.perking van recht om goederen te verkoopen 

Roodwater onder vee; bepalingen over 
Rooijeeren van acten in registratie-kantoor 

,, , zegels; wijze van ... 
Rundvee; aanstekelijke ziekte onder, naar het schut gezonden 

brandziekte onder 
Gift of Miltziekte onder 
longziekte onder 
roodwatt>r onder 

, zie ook VEE en ZIEKTE. 
Rustverstoring door dienstbo-.en, strafbaar 

door wederstand tegen executie te bieden 
in kantiens; onderdrukking van 
macbt van politie-dienaren, betreffende ... 
vervolging wegens in Lagere Gerechtshoven 
voorzorgsmaatregelen van Veldcornetten tegen 

XXIX. 
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XXX. BLADWIJZER. 

Rijdende Dienstmacht ; bepalingen over ·:: .. . .. 
Rijtuigen; hoe elkandea te passeren en voorbiJ te nJden ... 

, tol voor, over bruggen ... 

:PAG. 
294 
472 
485 
489 
723 

,. ,, , , ponten .. . . ... 
Rijweg op delverijen moeten niet opgegraven worden 

s. 
Salarissen van ambtenaren, vaststelling van ... 308 

van baljuws, vaststelling van 233 
., van onderwijzers, vaststelling van... 320 

Salpeter ; befcbouwd als ammunitie 299 
Saniteits-inspecteur te Bloemfontein 509 

, op steden en dorpen 504 
, voorzieningen, zie GEZONDHEIDSMAATREGELEN. 

Schaapvellen, zie YELLEN. 
Schapen; brandziekte onder, bepalingen over 793 

, dienstbode strafbaar voor verwaarloozen van 680 
, zie ook VEE. • 

Schenking onder de levenden, enz ; helooning van Notaris voor opstellen van... 236 
, , , toegelaten a an vreemde burgers volgens tractaten, 

zie TRACTAAT. 
Schepenkennissen; registratie ,-an 363 

rooijeeren van bij verkooping in execntie van vastgoed 364 
uitmaken van, belooning aan agenten voor 237 
vallen niet onder prescriptie van liquide documenten 241 

, zie ook VERBANDEN. 
Scheikundigen; zie APOTHEKERS. 
Schietkruit; zie AMMUNITIE. 

bedrag van licentie voor handel in 408 
Magazijnen van 't Gouvernement 303 

, private Magazijnen ... . .. 302 
Scboolgebouwen; publieke onbewomde, buiten Bloemfontein, vrij van Munici-

pale belastin g . . . . . . 502 
publieke, vri i van heerenrecht bij transport 423 
toezicht van Supel'intend· nt van onderwijs over... 323 
verbod van misbruik van 397 

Scboolki;;deren; inenten van 541 
Schoolonderwij zers ; zie 0NDERWIJZERS. 
Scboolwezen; zie 0NDERWIJS. 
Schorsing van ambtenaren volgens de Uonstitutie 36 

van ambt· naren door Staatspresident 311 
van geadmitteerde agenten 223 

, van rechtspractizijns . . . . . . . . 223 
, van schoulonderwijzers door Supn·intendent van Onderwijs 316 

Schouwing in geval van misda,ad .. . .. . .. . .. . 139 
door V ddcornetten ; bepalingen over 184 

, toelagen voor .. . ... 453 
Schrale Voeding; bepalin~en voor Lagere Gerechtsho :en over de stra£ van 71 
Schuiten; schadevergoeding bij bruggenbou w voor huuders van 481 
Schuldbewijs, zie HANDELSPAPIER. . 

van aandeelhouder geen ... betaling voor geld verschuldigd op aan-
deelin naamJooze vennootschap .. . .. . .. . 556 

Schuldbrieven; bepalingen over publieke .. . .. . 449 
Schut-adver·tenties; bepaling van bedrag betaalbaar voot 449 
Schuthokken op Municipale gronden .. . .. 780 
Schutmeesters, plichten en belooning voor ... 780 
Scbntten van v~e gevonden bij kaffers zonder pas 804 
.Schutverkoopingen in oorlogstijd gestaakt · 287 
Schut wet . .. . .. ••. 780 
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Schijfschieterijen; bepalingen over ... 
Secretaris van den Volksraad; werkzaamheden van 
~ecuriteit om de rust niet te verstoren , .. 

gesteld voor vrederechters tegen rustverstoring 
ontslag van gearresteerde beschuldigde onder ... 
van ambtenaren belast met geldelij ke administratie 
van baljuws ... .. . 
voor proceskosten in .tloogere Gerechtshoven .. . 

, voor scbuld wegens gekochten drank, wanneer onwettig ... 
SekwQstratie van insolvente boedels 
Separatie van vastgoed; zie PARTITIE. 
Servituten moeten geeerbiedigd worden in Municipale regulaties 

, moeten geregistreerd worden 
Slachtdieren moeten niet mishandeld worden ... 
Slachters; bedr11g van licentie ,-oor 

, mogen 's Zondags morgens voor 9 uur vleesch verkoopen 
Slachthuizen; Municipale Regula ties ov3r ... 
Slagen met roede of kat sop jongelieden of vrouwen verboden 
Slamschen niet Aziatische kteurlingen beschouwd 
Slavernij niet gedoogd in den Oranjev1ijstaat ... 
Slaten op buurmans grand, graven van, onder omheiningswet 
Smeerwaren; bedrag van licentie voor handelaar in 
Smokkelhandel in sterken drank; tegengaan van 
Soliciteur; zie RECHTSPRACTIZIJN. 
Speciale licenti~s voor huwt>lij"en; bedrag van 

, Vrederechte1 s; l-tlgemeene bepalingen over 
Speelhuizen op steden en dorpen, onderdrukking van ... 
Spoorwegen beschermd t('gen onderzoek naat· m~talen ·· ... 

dividenden in N ationale Bank beschikbaar voor 
omheiningen langs 
onteigening va11 grand ten behoeve ~an 
cprichting van ... .. . 

,, oprichting onder toezicht van Inspecteur van Publieke W erken 
Spoo"wegverbinding met Z. A. Republiek ; tractaat over · 
Spoorweg-materiaal vrij van douane-belasting ... 
Staat ; misdaad tegen den 

, onafhankelijkheid van den... ... 
Staatspresident aan 't hoofd van publieke departementen 

,, bepalingen der Oonstitutie over den ... 
bepH.lingen aa· gaande .. . . .. 
Dagvaarding van, bij Hoogere Gerech:-shoven 

, , Lagere Gerecbtshoven 
, :fiat noodiQ' van, voor uitvoeren van doodvonnis 
, wijze van kiezing \an . . . . . . . .. 

Staatsprocnreur h"'eft onbedwongen macht misdadigers te vervolgen 
hoe handelt ovel' invordering van recognitie 
kan prosequeeren in eenig district voor de Lagere IGerechts-

hoven ... . .. 
kan private werkzaamheden als vroeger verrichten 

, rt chtsg• leerd adviseur van het Gouvernement ... 
Stadsraad van Bloemfontein; daarsrelling van den 
Stadsraden en Municipale Oollegien 

plicbten act.ngnande Xanthium Spinosum 
,regulaties van, over besmett"'lijke ziekten 

,. zie ook MUNICIPALE LICHAAM. 
Stanaplaatsen op delverijen ; registratie van 
.Stemgerechtigden; registratie van ... 

waar en wanneer te stemmeD. 
zie ook KWALIFICATIE. 
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Stemopnemex~ bij verkiezing van Staatsp1·esident kunnen zeiven stemmen 
wie zijn... ... ... 
zorgen dat naam van ongeregistreerd stemmer geregistreerd 

, wordt ... 
Sterfkennis moet naar W eeskamer worden verzonden 
Sterke Drank ; zie DRANK. 
Stookerij vQn .Spiritu~ ; rabat van .2:iJiiker-invoerrechten niet toegelaten op 

, zonde1 licentie toegelaten · 
Straf \"OOr dobbelarij 

loterijen 
meineed 
mishandeling van dieren ... . .. 
overtreding van wet over ina.chtneming van Zondag 
publiek naakt loopen 

, ve'rberging ~an geboorte 
S truisvogels ; · bepalin gen over . :: · . . . .. . 
Studenten in' Godgeleerdheid vrij van Commandodienst 

, in Godgeleerdheid vrij van jurydienst 
Sub~Inspectetirs van Scholen 
Suhpcena ; zie DAGV AARDING. 
Successierechten ; bepali'ngen ovei· · 
Suiker ; rabat van invoerrechten . . . . .. 
Supe1intenden"t van Onderwijs; a1gemeenf' plichten van 

· heeft toezicht over Publieke LeEskamers 
lid van commissie van examinatoren in pr~c-

tische landmeetkunde ... 
, . , , toezicht van, over Artillerie school 

Sweepstakes en loterijen verboden 
Syphilis ; bep11,lingen over 

T. 

PAG. 
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Tabak, opbrengst van Zuid Afrika, vrij van douane-helasting 406 
Taphuis; zie KANTIEN. 
Tarief voor Baljuws en Gerechtsboden 237 

van Douane-belastingen 402 
voor Geneeskundigen ••. 546 
voor getuigen in Civiele Zakf'n 124 
voor getuigen in Crimineele Zaken 125 
voor Gouvernements-taxateurs . . . .. . 4,53 
van Kantoorpenningen in publieke departementen 417 
Landmeters .. . .. . .. . . .. 376 
van licenties 408 
voor N otarissen . . . 236 
voor Ponten . . . . . . . . . ~89 
voor Rechtspractizijns in de Hooge1 e Gerechtshoven 55 

, iu de Lagere Gerechtshoven 236 
voor Taxateurs der W eeskamt>r .. . . .. 352 
van tcelagen aan verscheid~ne personen 453 
voor tollen vour bruggen . . . ... 486 
voor wiss1·l-protesten, enz. ... 548 

, van Zegelrechten .. . 411 
Taxateurs, tarief van G011 >ernements 453 

van de W eeskamer bt>looning van".".: 352: 
plichten van .•. .. . 341 
niet aanspr<:~kelijk voor kosten veroorzaJkt door 

hunne verrichtingen ... 351 
van schade door vee ·reroorzaakt, belooning voor 78:.! 
voor oogmerken van executie op vastgoed . . . 50· 
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Taxatie van kosten-rekeningen in de Hoogere Gerechtshoven 
, , , in de Lagere Gerechtshoven 

van rek.ening van Notarissen 
van schade veroorzaakt door Tee 

, zie ook W AARDEERING. 
Telegraftn ; bepalingen over de . .. . .. 

, behoorende aan Spoorwegmaatschappijen; gebruik van 
, materiaal voor; vrij van douane-belasting ... 

Telegram ; arrest van misdadigers op . . . . .. 
, voor oogmerken van justitie heeft voorkeur ... 

Tenders voor bruggenbouw; bepalingen over ... 
voor drukwerk ; bepalingen over 
voor Gouvernements behoeften ... 

, ,.,.oor publieke werken ; bepalingen over 
Tentoonstellingen van Laudbouw Genootschappen 
Terechtstelling; zie PROCEDEEREN. 

in geval van brankzinnigen ... 
, voor misdaden gepleegd in Basutoland 

Testament niet ongeldig wegens onterving in de rechte lijn, enz. 
, niet uitgele~d te worden door Lagere Gerecht~hoven 

notarieel, belooning voor opstelling van 

" 

" 

passeeren van ... ... 
van Baralongs in district Moroka... ... 
verzending naar W eeskamer, bij overlijden van testateur en hande-

lingen daarop . .. .. . . .. .. . 
veroorloofde beschikking bij, over geweren verschaft door 't Gou-

vernement .. . .. . . .. .. . . :. 
veroorloofde beschikking voor buitenlanders volgens tractaten; zie 

TRA.CTAA.T. 
wanneer verzonden te worden door W eesheer aan Registrateur van 

Acten .. . 
Thesaurier-Generaal ; departement van den .. . 
Tin niet gebruikt t-.e worden voor gewichten .. . 
Toelagen aan Commissieleden onder omneiningswet 

, aan Iuspecteur van Kassen .. . 
, aan Krijgs-officieren in oorlogstijd .. . 

aan leden van den Uitvoerenden Raad 
aan Onderwijzers (Gouvernements) ... 

, (Private) 
aan Volksraadsleden ... ... . .. .. . 
ean Wij kscommissie-leden onder de wet over landloope ij 

, zie ook TARIEF. 
Toerusting; zie UrTRUSTING. 
Tolgelden; vrijdom van dienstmacbt van 
Tolgaarders ; bepalingen over 
Tolken ; admissie van ... 

, acte van admissie van ; zegels op 
, examens Vd.n beeedigde vertalers 

" 
licentil~ voor H• 

bij Hoog Gerechtshof 
, bij Lagere Gerechtshoven 
, tarief voor ... 

Telpachters van bruggen 
Toltarief voor bruggen ... 
'rooneelvoorstellingen; bedrag van licentie voor 
Tractaat ; bepalingen der Constitutie over, uitleg van 

, hot> aangegaan met vreemde mogendheden 
, met Basutoland over uitlevering ... 
, met Belgie van vriendschap 

met Italie van vriendschap 
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Tractaat; met Nederland over uitlevering 
met Nederland van vriendschap 
met Portugal van vriendschap ... 
met Vereenigd Koningrijk over uitlevering 
met Vereenigde Staten van Amerika 
met Z. A. Republiek over Spootwegen 
met Z. A. Republick van vriendscbi:lp ... 

, zie ook CoNVF.NTIE, OvEREENKOMST, VERBOND EN VERDRAG. 
Transport van deelen van gemeten plaatsen .. . 

, van standpla.atsen op delverijen .. . 
van vastgoed; bepalingen over .. . . . . . . .. 
van claims niet te geschieden vror dat belastiug daatop betaald is ... 
van vastgoed in executie verkocht... ... . .. 

, , , , verdere bep<tlingen over 
· , , , , bezwaard met schept nkennissen " 
van onteigende gronden .. . .. . 

, zie ook HEERENRECRT en REGISTRATIE-KANTOOR. 
Transport-acten, beloolling aan agenten vour... . .. 

, , van vastgoed behoorende a~m kleurlingen ; vereischt~:>n v• or 
van 'astgoed behoorende aan kleurlingen in bet district Mo

roka, verkocbt aan fi:lmilie-betrekkingen 
Zegelrechten op 

, , zie ook REGISTRATIE-KANTOOR. 
Trebelliaansche portien afgeschaft ... 
Trekken met vee besmet met brandziekte verboden 
Trekpaden over plaatsen ... 

, , , die omheind worden 
Tronkbewaarder ontvangt lastbrief tot aanhouden van gevonnisden hij Rond-

gaande Gerechtshoven . .. .. . 
ontvangt lastbrief tot aanbouden van gevonnisden hij Li:lgere 

Gerecbtshoven 
processen tegen, hoe en wanneer begonnen en voot tgezet ... 
verplicht lijsten van gevangenen bij Rondgaande Gerecbts-

hoven over te leggen ... 
verplicbt op aanvraag van bf'schuldigde kopie van last brief te 

produceeren .. . 
verschoond van jurydienst ... ... 
zorgt voor gerechtsdienaar om slagen toe te passen op vonnis-

sen der La gere Gerechtshoven . . . . . . . .. 
Tusschenkomst van derde in expcntie-geding, Hoogere Gerechtsboven 

Lagere Gerechtshoven 

u. 
Uiterste wil ; zie TESTAMENT, 
Uitlevering van misdadigers aan Basutoland 

Kaapkolonie 
Natal 
N~der]and ... ... . .. 
Vereenigd Koning1~ik (Engehnd) 

, , ,. , Vereenigde Staten V<Jn Ame1ik<• ... 
, , , ., Z. A. Republiek 

Uitroeijen van visch met dynamiet verboden ... 
, van Xantbium Spinosum verplichtend 

Uitrusting onder de Kommandowet ... 
niet onderbevig aan executie 

, vereischt onder occupatiewet ... 
Uitspanning; onderbevigheid van plaatsen a·in 
Uitvindingen; bescherming van, door octrooiwet 
Uitvoer van diamanten; bepalingen ever ... 
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Uitvoerende Raad; bepalingen over 
belooning voor leden van 

" 
leden verschoond van jurydienst 

" 
macht en samenstelling van ... . .. 
plichten van, waar gekozene Staatspresident ambt weigert 

v. 
Varkens ; bepalingen omtrent trekken over plaatsen met 

, kwaaddoende aan tuinen kunnen gedood worden 
Vastgoed, eigendom van, als regel, aan kleur1in gen verbodt:>n 

Qigendom van, aan Aziatische kleurlingen verboden 
eigendem van kleurlingen in het district Moroka 
erfrecht opzichtens; zie ERFRECHT. 
onteigening van; zie 0NTEIGENING. 
recognitie betaalbaar op; zie RECOGNITIE. 
taxa tie van, bed rag in W eeskamer betaalbaar voor 
transport van; zie TRANSPORT. 
verdeeling van; zie PARTITIE. 
verkoop in executie van 

, verkoop in executie, op vonnis van een lager gerechtshof, van 
Vee; diefstal van; zie DrEFSTAL. 

, drenking ran; recht van reizigers tot ... . .. 
, in bezit van reizende klenrlingen, getal in passen v~rmeld te wot'den 

invoer en doorvoer van ... 
mishandeling van; zie MISHANDELING. 
schadevergoeding door reiz~iers voor schade gedaan aan watervorcn, enz. 
schadevergoeding wanneer door spoortrein gedood of bezeerd ... 
sehutten van; wet over; zie ScHUTTEN. 

, ziekten onder; zie ZrEKTEN. 
Veelwijverij, erfrecht van Barolong kinderen geboren uit, ia district Moro"ka 

erfrecht van kinderen 'an ongehuwde kleurlingen, niet geleefd 
hebbende in 

, extraditie wegens; zie UITLEVERING. 
, getuigenis door man of vrouw in geval van 

Veewachter, strafbaar voor vermist vee ... .. . 
Veiling; publieke bepalingen over 

, zie ook KooP. 
Veldcommandant; zie CoMMANDANT. 
Veldcornet; aanstelling, afzetting wegens onbekwaamheid en wangedrag, enz. 

, acties wegens arrest tegen 
, afzetting wegens plichtverzuim in oorlogstijd 

assistent, aanstelling en plichten van 

" 
" 

" 
" 

" 

dorps-, aanstelling en plichten van 
kieziug van 
kwalificatie van 
kwalificatie vau kiezers van ... 
plaatsvervangers van in oorlogstijd 
plichten als krijgsofficier ... 

als rechtsbeambte ... 
opzichtens besmet telijke ziekten onder mensch en 

, kaffer-bierpartijen .. . ... 
landlooperij 
smokkelhandel in drank 
verkiezingen 

... , 

taxaiie van schade gedaan doorvee ... 
taxa tie van schade gedaan door tstl uisvo-gels 
wapenschouwingen; zie WAPENSCH;OUWINGE.N. 

, , onder schutwet 
provisioneele, aanstelling van ... 
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Veldcornet; toelage voor houden van lijkschouwingen ... 
tijdelijk waarnemende . . . . . . . .. 
vere:ffenen kleine geschillen tusschen heeren en dienstboden 
verschoond van jurijdienst 
voor dorpen; zie DoRPSvELDCORNET. 
Veldcornetschap; zie WrJK. 

V ellen'~ regeling van den handel in ... 
, schieten van wild voor de, verboden ... 
, straf voor diefstal van 
, van vee besmet met miltziekte mag niet verhandeld worden 
, vrij van donane-belasting ... 

Vendu-afslager; zie VENDUMEESTER 
Vendumeester, bepalingen aangaande . . . . .. 

, bedrag toegeken aan Baljuw voor ageeren als 
licentie niet vereischt voor marktmeester 
licentie niet vereischt voor verkoop van gecommandeerde goe
deren overblijve11de na oorlogstijd ... ... . .. 
licentie niet vereischt voor verkoop van gescbut vee. 
licentienietvereischtvoorverkoopvanverbeurdverklaardedrank 
licentie niet vereischt voor verkoop van wol op comites'-wol
markten 

Venia Agendi; zegels op memorie om 
Venia 1Etatis; verkrijeu van 
Vennootschap; zie ANDEELHOUDERS en 1\lAATSCHAPPIJ. 
V erbanden; hoe gepasseerd en geregistreerd 

, legale op claims op delverijen ... 
, onderheiningswet, houder kennis te krij gen van omheinenden 

buurman... . .. 
op te onteigenen grond 
op claims op diamantdelverijen ... ... 
voor onwettig verkocbten drank wanneer nietig 

, zie ook SCHEPENKENNISSEN. 
V erberging van geboorh~ van kinderen is een misdaad 
Verbond, Politiek, met Z. A. Republiek 
V erdedigingsmaatregelen bij aanva,llen 
Verdeeling van vastgoed; zie P A.RTITIE. 
Verdrag van 23 Februari 1854 

, met vreemde mogendheden, hoe aangegaan 
, uitleg der bepalingen der Constitutie over 
, zie ook TRACTAAT. 

V ~reeniging van Rechtspractizijns; bepalingen over 
, zie ook CLUB. 

V ereenigde Staten van Am erika; tractaat met... .. . 
Vereenigd Konningrijk (England) tractaat van uitlevering met 
Vergadering, grondwettig recht van hd publiek tot vreedzame 

, zie oek BIJEENKOMST. 
Verhuur van Gouvernements-gronden ; zie HuuR. 

, van vastgoed aan kleurlingen verboden; zie KLEURLING en V ASTGOED. 
V erjaardag van de verkla.rin g van de onafhankelijkheid van dezen Staat; schijf-

schieterij op ... 
, zie ook ON AFHANKLIJKHEID. 
, van Staatspresident een publieke feestdag 

Veriaring; zie PRESCRIPTIE. . 
V erkiezing van Commissie; zie CoMMISSIE. 

, van Dorpsbestuur te Jagersfontein 
, van leden van Municipaliteiten .•• 
, van Staatspresident, bepalingen over ... 

" 
, grondwettige bepalingen over ... 
,. enz., moet niet geinfiuenceerd worden door 

am btenaren .•. 
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Verkiezing van Staatspresident, enz., wijze van 
Verklaring van verkooper ; vorm van 
Verkoop bij publiekeveiling ; bepaliRgen 0ver 

van vastgoed aan kleurlingen verboden; zie V A.STGOED. 
, van vastgoed privaat van onbekenden principaal onwettig 
, van sterken drank ; bepalingen over; zie DRANK. 

Verkoopingen door agent; hoe te geschieden 
municipale ; regula ties over ... 

, op markten; zie MARKTEN en MARKTVERKOOPINGEN. 
V erlof van afwezigheid :voor Landdrosten 
Veroverd Grondgebied; bepalingen over 
V ertalers, Beeedigde ; zie ToLKEN. 
Vermlsching van huwelijks-certificaten strafbaar 
Vervalschte postzegels ; gebruik van, strafbaar 
Vervolging van misdaden aan ~taatsprocureur toevertrouwd 

private, voor misdaden in de Hoogere Gerechtshoven 
, , van misdaden in de lagere gerechtshoven 

Verwant; zie BLOEDVERWA.NT. 
Verwijdering uit den Staat van misdadigers van elders;:. 

van af diamantdelverijen, van personen schuldig bevonden aan 
onwettigen handel in niamanten ..-.. .. . 

, van lijders aan besmettelijke ziekten door Constabels 
, van melaatschen ... 

Visch, uitroeijen door dynamiet van, verboden 
Vlag van den Oranjevrijstaat bepaald ... 
Vleesch, bed1·ag van licentie voor rondventen van 

mag Zondags voor 9 uur -v.m. verkocht worden ..... 
van vee besmet met miltziekte mag niet geconsumierd of verkocht 

worden ... ... . .. 
, van longzieke beeeten mag niet verkocht worden 

V oet, Kaapsche, als lengtemaat aan>1 enomen ... 
Voet, Romeinsch Hollandsche rechts-autoriteit 
Voetpad op delverijen moet niet opgegraven worden 
V ogels, bescherming van wilde . . . . .. 
Vogelstruizen ; zie STRUISVOGELS. 
V olkslied bepaald ... 
Volksraad, zamenstelling, enz., van" 
Volksraadslid behulpzaam in opstellen van jurylijst 

, lid Commissie tot verleggen van wegen ... 
plicht aangaande pnblieke boekerijen ... 
plichten van, als .voorzitter bij kiesbijeenkomsten 
toelage aan 
vers.choond van jurydienst 
wijze van verkiezing van 

, wie kiesbaar is en kiezen kan 
V olkstelling ; zie CENSUS. 
V onnis in Hollandsche taal te zij n 

, van doodstraf, hoe uitgevoerd ... 
Voogdijschap n .. n minderjarigen .. . . . . ... · 
Voorloopig onderzoek (Crimineel) voor Landdrosten .. . 

" " 

voor Resident V rederechter . . . . .. 
verwijzing naar Lagere Gerechtshoven na ... 
voor ~roovere misdadeu in ..M..opeli's grondge-

bied .... · ... ... ... 
Yoortvluchtige misdadigers ; zie UITLEVERING. . . 
Vrede; macht van Staatspresident volgens Constitutie, om te maken 

, macht van Staatspreeident om te maken, uitleg van 
Vrederechter als rechtsbeambte ..... ... ; .. 

, bevoegd beeedigde verklaringen af te nemen 
, Krijgs-ofticieren hebben, in eorlogstijd, macht van 
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XXXVIII. BLADWIJZER. 

V rederechter plicbten aangaande landlooperij 
, plichten aangaande misdaden gepleegd buiten den Staat ; zie 

UITLEVERING. 
Registrateur der Hoogere Gerechtshoven, macht van, als 

, vereffenen geringe gescbillen tusschen hee1·en en dienstboden 
V rederechter; wijkscommissielid met macht van 
Vrederechters, Resident; bepalingen over 

, Speciale; bepalingen over 
V rouwen niet stemgerechtigd . . . . . . .. 

, niet onderworpen aan slagen bij schuldovertuiging 
, zwanger zijnde, niet onderhevig aan dwangarbeid of schrale voeding 

V ruchtgelruik bij testament daargesteld ; registratie van 
heerenrecht bij afstanddoen van . . . . . . . .. 

, onder omheiningswet, aansprakelijkheid van rechtshebbende op 
Vrijdom van arrest van personen gedagvaard van buiten 's lands ... 

van betaling van postgelden ... 
van betaling van tolgelden door kerkgangers, bruggen gebruikende ... 
van betaling van brug tolgelden voor militairen, personen in Gou-

vernementsdienst, enz. 
van commandodienst, zie BuRGERDIENST. 

, van jurydienst 
Vrijheid, persoonlijke, gewa.arborgd door de Constitutie 

, der drukpers gewaarborgd door de Constitutie 
VrijsteHing van beschuldigden bij stakin!?' der prosecutie in Lageee Gerechts 

hoven... . .. 

" 
van bescbuldigde bij staking der prosecutie in Rondgar.nde Ge

rechtshoven 
, zie ook LoiiLATING. 

Vrijwilligers; bepalingen aangaande 
Vunrwapenen; zie KRIJGSBEHOEE'TEN. 

-w-. 
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Waarborg-maatschappijon; bedrag van licentie voor 410 
Waardeering van vastgoed onder de wet over het Heerenrecht 421 

, zie ook T.A.XATIE. 
Wapen van qranjevrijstaat bepaa1d 273 
W a pens vere1scht voor blanken 282 
Wapenschouwingen; bepalingen over . . . . . . . . . 295 

lijsten van geweren door 't Gouvernement ver.,chaft aan 
burgers worden door veldcornetten onderzocht bij 298 

Waterleidingen; onteigening van private eigendommen ten behoeve van pub-
lieke ... ... ... ... 454 

onder de goudwet ... ... 723 
over hoofdwegen, overdekt te worden . . . 472 

Waterl~~p; op gouddelverijen, bepalingen over 723 
, recht van reizige1s tot drenking bij .. . .. . 816 
, vergoeding van schade gedaan door vee van reizigers aau ... 780 

W eduwen en W eezen van gesneu \?elden in oorlog gerechtigd tot deeling in buit 285 
Wedstrijd der scholen; open bare .. . 330 
W eesbeer, plichten van, aangaande Barolong boedels 356 

Successierechten 430 
, , , vreemde boedels 354 

, , , in het algemeen 340 
W eeskamer; bepalingen over de . . . . . . 340 

,. leges betaalbaar bij de . . . 41''7 
W egen beachermd tegen prospecteeren van metalen '708 

niet belemmerd te worden door telegrafen 392 
trekken op afstand van ... ... ... 816· 
twee jaren in publiek g.ebruik niet belemmerd te worden 473 
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BLADWIJZER. 

W egen vee besmet met longziekte.niet toegelaten op publieke 
, vee besmet met miltziekte niet toegelaten op publieke 

verleggen van ... 
, zie ook HOOFDWEGEN. 

W eg-Inspecteur; plichten <Tan den ... 
Weivelden; roekeloos branden van 

, Municipale regulaties \"an 
Wet, ~ehoorzaamheid verschuldigd aan de ... 

is voor allen gelijk . . . . .. 
, Romeinsch-Hullandsch Recht is de hoofd 
,. wordt door V olksraad gemaakt ... 

Wetenschap; Commissie van Examinatoren in Letteren en 
Wetgeving; zie VOLKSRAAD. 
W ettigverklaring ven verrichtingen van on@evoegde ambtenaren 
Wetsbeambte; zie RECHTSBEAMBTE. · 
Wil, uiterste; zie TESTAMENT. 
Wild; roekeloos vernielen van, verboden 
Wilde struisvogels; bepalingen o>er 
Winkel; bedrag van licentie voor ... 

handel verboden op Zondags in 
, van inlandsche producten; licentie voor 

Winkelier; drankhandel verboden a an . .. .. . 
Wissels, accomm0datie ; ambtenaren mogen niet teekenen 
Wisselrecht ; bepalingen over bet . . . . . . . .. 
W ol; voorzieningen over den handel in 
Wolmarkten; bepalingen Ot"er 
Wijken en Districten des Staats bepaa1d 
Wijkscommissies ; aangaande Brandziekte 

aangaande onderwij s 
aangaande onwettige verzamelingen van kleurlingen 

, toe]age aan leden van 
Wijn; zie DRANK. 

x. 
Xanthium Spinosum; bepalingen over bet uitroeijen van 

y, 

IJken van Maten en Gewichten; algemeene bepalingen over 
municipale regulat.ies over 

z. 
Zedelijkheid, Openbare; overtreding door publieke naakt loopen, strafbaar 
Zedelijke Lichamen; dagvaarding van, bij Lagere Gerechtshoven ... 

invordering van schulden van publieke 
, , zi~ ook MuNICIPALITEIT. 

Zegels bij appel van de Lagere Gerechtshoven in bet district Moroka 
, bepalingen van de verscheidene . . . . . . . .. 

niet vorderbaar in Crimineele Zaken ... 
op certificaat van legaal verbanden op claims op diamantdelTerijen 
op tenders voor bruggen 
op verzoekschrift voor venia retatis 
rooijeering van, door ambtenaren, procureurs, euz. .. . 

, , door Registrateur der Hoogere Gerechtshoven 
, van naamlooze vennootschappen 

Zegelgelden betaalbaar door executeur v66r zekere andere schulden 
Zendeling strafbaar voor overtreding der huwelijkswet ... 

onder Mopeli's volk 
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XL. BLA.DWIJZER. 

Zendeling pass en gt:geven a,ar. Kleurlingen door ..• 
Zending-statie, Kleurlingen toegela.ten te verzamelen op 
Zieke Armen; zie 0NVERMOGENDEN en HosPITAAL. 

, Artilleristen, verpleging van 
Ziekten, aanstekelijke, onder menschen 

municipale regulaties tegen verspreiden 
van 

, , apprehensie van personen lijdende aan 
onder vee ; brandziekte 
onder vee ; longziekte 
onder vee, gift of miltziekte 
onder vee; roodwater 
onder geschut vee ... 
strafbaarheid van dienstboden voor lctten loopen onder 

vee van zijn Meester, vee lijdende aan 
Zilverwaren; bedrag van licentie voor handelaar in 
Zondag ; bepalingen tegen den handel op 

, bouwen aan bruggen verboden op .. . 
dagvaardingen geschieden niet op .. . 
diamanthandel ..-erboden op 
drankhandel verboden op .. . 
drinkpartijen van Kleurlingen verboden op .. . 
handeling van Lagere Gerechtshoven bepaald voor, geschiedt den vol-

genden dag ... 
" 

harden arbeid voor gevangenen verboden op 
huwelijken veroorloofd op ... 
huwelijksgeboden op " 
pontvervoer op 
post-uitgave op ... ... 

, registratie van brieven geschiedt niet op 
, schieten van wild verboden op .. . 
, vervallen van bandelspapier op ... ... ... . ... 

Zuid Afrikaansche Republiek ; doorvoer toegelaten van krijgsbehoeften ten be-
hoeve van, en verk:oop aan . . . . .. 

, Politiek verbond met .. . .. . 
" ;, , Tractaat over Spoorweg-verbinding 

, , Tractaa.t van vriendschap en handel met 
, , , Uitlevering van misdadigers aan 

Zwavel bloem van; vrij Tan douane-belasting ... 

" 

" 
zie KRIJGSBEHOEFTEN. 
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