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Gezien de overeenkomst tusscben N.d.rl.ind en Pruisaen, den
l4den Maart 1864, door de wederzjjdscbe gevolmagtigden te

Gkidbach gesloten, betrekkelijk de aansluiting van den spoorweg
Nijmege*-Kleef, van welker overeenkompt de inhoud en d. ver
taling luiden als volgt:
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TEkTALING.

Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden en Zijne Majesteit
de Koniag van Pruissen, wenschende aan de handel en het
verkeer tus8chen hunne Staten de voordeelen te vergcbafln, die
uit den aanleg van een’ spoorweg van Nijmegen naar Kiest kun
nen voortvloeijen, hebben gevolmagtigden benoemd om tot dat
einde eene overeenkomst te sluiten, te weten:
Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden, den heer Pieter
Jozof August Marie van der Does de Wifleboi8, Hoogstdeszelfs
commi1sws in het hertogdom Limburg, en den heerjhr. Willem
Jan Gerard Klerck, adviseur;
ZUt,e Majesteit de Koning van Pruissen, den heer Karel Willem
Everhird Wolf, Hoogatdoezelfe opr geheimen egeringsraad,
den beer Adolf Albert Hendrik Schultr, Hoogstdeszelfs geheimraad van Financien, en den heer Paul Lodewijk Willem Jordan,
floogetdeazelfe raad van legatie in werkelijke dienst;
die, na hunne volmagten uitgewisseld en in goeden en behoor
Lijken vorm bevonden te hebben, omtrent de volgende artikelen
zijn overeengekomen:
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Art. 1.
De beide Regeringen verklaren wederzijds gezind te zijn om
den anieg van een’ spoorweg te vergunnen en to beganstigen van
Kleef over Kranenburg en Groesbeek naar de stad en de haven
van Nijmegen.
Te Kleef zal die spoorweg aansluiten aan den Rijnspoorweg,
op zoodanige wijze, dat de locomotieven, de rijtuigen en de waggons
der beide landen zonder belemmering via den eenea der beide
wegen op den anderen kunnen overgaan.
Te Nijmegen zal hij op zoodanige wijze a.ngelegd worden, dat
hij in bot vervolg verlengd kuiine worden in noordelijke en wes
telijke T4gting, om verbondin te worden met de Nederlandache
spoor wegen.
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Sa Majesid le Rol des Pays-Bas ei Sa Majeetd le Rol de
Prusee, animds du dsir de procurer au cornmerce ei aux rela
tions entre lenrs Etats les avantagee, qui peavent rsulter de l
construction d’un cbemiu de fer de Nirnègue Clèvee, out noinmd
des ph5nipotentiairee pour coaclure une convention
cel et,
savoir:
Sa Majestd le Roi des Pays-Bas le sleur Pierre .Toeeph Au
guste Marie van der Does de Willebois, Son com&seaire dans
le dnchd de rmbog, et le sleur jhr. Guillauine Jeen Grsrd
Klerek, conseiller;
Sa Majesid le Rol de Prusse, le sleur Charles Guililuine Ever
hard Wolf, Son coneeiller intime 8uprieur de rdgence, le sieur
Adoiphe Albert Henri Schuitse, Son conseiUer intime des Pi
nancee, et le sleur Paul Louis Guillaume Jordan Son conseiller
actuel de Idgation;
leequels • aprèe avoir dehagd leurs pleins pouVOirs, trOUvds
en bonne ei due forine, soft convenus des articles suivants:

Art. 1.

Les deux Gvuvernernents ddclarent étre muluelleinent di.sposé
a conetkier ei
favoriser l’dtablissen]ent d’un chernin de fer de
Clèves per Crnenburg ei Groesbeek â le viiie ei en port de
Nirnègue.
A Clèves ce ehernin de fer sera raccordd en chemin de fer
Rhénan de manière
ce que les locomotaves, les voitures et les
waggons des deux psys pulasent sans entraves pesser de Inn des
deux chernins sur l’antre.
A Nimègue ii sera dtabli de tnanière a pouvoir être prolongd
per la suite dans la direction dci nord ei de l’ouest., afin d’être
reIi aux chemins de Ier des Pays-Bas.
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Het verbindingspunt en de aansluiting van den apoorweg aan
de grens tzllen door Lot dat einde van wege de besturen van
beide landen aangewezen commissarissen bepaald en door de zorg
van die eommissarissen afgebakend worden.
Art. 2.
De Pruizsiacbe Reering verklaart dat zij op 5 Maart 1856
den aanleg en de exploitatie van een’ spoorweg. in de rigting van
Eleef naar Nijmegen aan de Rijnspoorwegcnaatschappjj heeft toe
gestaa”, maar dat een later beding van 9 Maart 1859 do gecon
ceisioneerde maat.chappij magtigt om met de werken eerst dan
een’ aanvang te maken, wanneer de voortzetting der lijn op het
Nederlandech grondgebied over Nijmegen tot aan den Nederlandschen Rijnspoorweg, daaronder begrepen de vaste bruggen over
de Waal en den Rijn, zal verzekerd zijn op zoodanige wijze, dat
al de werken te geljjker tijd kunnen voltooid worden.
De Nederlandsche Regering verklaart gezind te zijn om de lijn
van Nijmegen naar den Nederlandschen Rijnspoorweg toe te laten
en te bevorderen.
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ArL 3.
De beide Regeringen verbinden zich om aan de geconcessio
neerde maatschappijen ten aanzien, hetzij van den aanleg, hetzij
van de exploitatie van dien spoorwtg op hskr grondgebied gee
nerlei bezwarender of inocijelijker voorwaarde op te leggen, dan
die, welke in ‘t algemeen in bare respective Staten toegestaan
zijn aan maatschappijen, die aldaar spoorwegen aanleggen of
exploiteren.
Dit beding zal verbindend zijn voor de Pruissische Regering,
voor het geval dat zij op nieuw mogt kunnen beschikken over de
concessie op haar grondgebied.
Art. 4.
Elk der beide Regeringen zal de ontwerpen voor den aanleg
van den spoorweg op haar grondgebied goedkeuren en vaststellen.
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Le point de jonction oLie raccordement dii chemin de (er a La
frontière seront ddterminés par des oommiasairos dsigns ce:
eifeL par les administrations des deux pays ut seroni jeIonnés
par les soin8 de ces commisires.

Art. 2.
Le Gouvernement Prussien déclare q&il a concdd. en date dii
5 Mais 1856, la conatruction et l’exploit.ation d’un chemin de (er
dans La direciion de Clèves
Nimègue a La socit Rhnaue,
mais qu’uno stipulation suba6quente da 9 Mars 1859 autorise la
socit concessionnaire
n’entreprendre les iravaux que loraque
Is c :Ltnuation de Is ligno sur le territoire Neerlandais par Nimègue
jusqa’au chemie de for dii Rhin NeerLandais, y compris le. ponla
lixe. ur le Wahal ei le Rhin, sera aasure de manière . ce que
Lous les travaux puiseent étre achevês en mêmo temp3.
Le Gouvernement des Pays-Baa se déclare dispos a adineitro
favoriser Is ligne de Niniègue au chemin de fr da Rhin
0L
NoorLandais
Art. 3.

C

Les deux Gouvernemeizts s’engageut
n’imposer aux socitds
concessionnaires, soit pour La oonstriicüon, soit pour I’exploitatkri
de ce chetnin de for sur leurs territoiree, aucune conditicin plus
onéreuse ou plus difficile que cellee accorddes gén&aIement dans
leurs Etat.s respectifs aux eocidts, qui y oonatruisent ou ezploi
tent des chemins de (er.
Cette stipulation sera obligatoire pour Ie Gouvernement Pnussien
pour le cas oi ii lui serait loisible do disposer de nouveau de La
concossion air son territoire
Art. 4.

C

Chacun des deux Gouvernements approuvera ei dterminera les
projets pour La constnuction di chomin de fer sur on territoire.
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De spoorbreedte, gemeten tu.s8chen de spoorstaven, zal vier voet
en een halven duim Engelach bedragen.

Art.5.
De beide Regeringen zullen middelen beramen, om te verkrij
gen dat de spoorweg van Kloof naar Nijmegen, over zijne geheele
uitgestrektheid, door eene enkele maatschappij worde geëxploi
teerd, en zullen aan de maatschappijen, aan welke de exploitatie
van dien spoorweg in de beide Staten is of zal worden toege
staan, vergunnen om zich deswege met elkander te verstaan.
Bij aldien zoodanige schikking gemaakt wordt, welke onderworpen blijft aan de goedkeuring der Hooge contracterende Partijen,
alsdan behouden zich de beide Regeringen voor, om zich nader
ten aanzien van die exploitatie te verstaan door middel van
briefwisseling.

Art.6.
De administratie, waaraan de gezamenlijke exploitatio van
Nederlandsche en van Pruissische gedeelten van dien spoorweg
zal toevertrouwd worden, zal gehouden zijn, om zoowel in Neder
land als in Pruissen, een’ bijzonderen agent aan te wijzen en zich
een domicilie te kiezen, waarheen de bevelen, mededeelingen en
aanrnnningen gerigt moeten worden, welke de respectieve Rege
ringen en de bevoegde overheden haar zullen hebben te doen toe
komen.

Art. 7.
De beide Regeringen zullea zorg dragen, om de policie-regle
menten voor den spoorweg van Kloof naar Njjmegen zooveel
mogelijk nsr dezel(de beginselen te doen vervaardigen, en om de
exploitatie zooveel mogelijk op eenvormige wijze te doen inrigten.

Art. &
Dc bodo Regeringen zullen in gemeen overleg to rade gaan,
oni in do beide rigdogen, zoowel aan het station van Negen,

Q

t’!
La largeur de la voje, mesure entre les rails, ea de quaLi.
pieds buit poucee ei deal Ângli1#.
ArL.5.

Les deux Gouvernementa aviseront aux moyens d’obtenir qne
le chemin de Ièr de Clèves Nimègue soil exploitd per une seule
compagnie sur tout son parcours, ei permettront que les corn
pagnies auxquelles l’exploitatiox de ce chemin de fer dans les deux
Etats a
ou aura Ld cocéd6e, s’entendenl â ce sujet.
En cas de parel! acoord, qui reete sonmis l’approbation des
Hautes Parties con tract.antes, les deux G ouverementi ee reer
vent de s’entendre ultdrieurernent per rapport ceite expLoitatice
per I’oie de correspondance.
Art. 6.

C’

L’administration
laquelle eera confi6e l’expLoitation commsae
de parties Neerlandaises Oh de parties Pruasleanes de ce chernin
de for, sera tenue de désigner, tani dans les Pay-Bas qn’ea
Prusse, un agent special ei un domidile d’1ecLion, oû devront étre
adreass
cette administration les ordres, les communications ei
les requisitione, que les Gouvernement.5 reepectifa ei les autorit
compdtentes auront lui faire parvenir.

Art. 7.
Les deux Gouvernernents auront som de faire rdiger les rdgle
ment8 de police pour le chemin de for do Clèves Nimègue sutant
que possible d’après les rnêmes principes, ei de faire organiser
l’ezploitation antaut que faire ee pourra d’une m*nère uniforme.

Art. 8.

C

Les deux Gouveruemeuta aviseront de cemmun accord, efin
d’obtenir auLaat quo possible une correspoudanoe directe dans les
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zoo daartoe aanleiding bestaat, als aan dat van Kleef, zoo veel
mogelijk eene regtstreeksche correspondentie te verkrijgen met het
vertrek en de aankomst der meest regtstreeks doorloopende
treinen der beide landen.
Zij behouden zch voor om het minimum te bepalen der voor
reizigers geschikte treinen en zijn ereegeme, dat dit mini
mum in geen geval minder zal kunnen zijn, dan van drie
treinen daags in elke rigting.
Art. 9.
])e Hooge con trscterende Partijen zuilen bars zorgen aanwen
den, opdat op dezen spoorweg voor elk vervoer, ‘t welk de gren..
zen overschrijdt, een tarief worde aangenomen zoo matig en zoo
eenvormig mogelijk.
Op dezen ganschen spoorweg zal ten aanzien van do wijze en
den prijs van het vervoer en den tijd der verzending geen onder
scheid gemaakt mogen worden tuaschen de onderdanen der beide
Staten. Zoowel ten aanzien der kosten van vervoer als van den
tijd van verzending zullen de reizigers en de goederen, die van
den eenea der beide Staten in den anderen overgaan, niet min
der gunstig behandeld mogen worden, dan zij die de respectieve
Staten verlaten, of zich in het binnenland aldaar bewegen.
t. 10.

De beide Regeringen verzekeren elkander wederzijds dat de for
maliteiten, te vervullen voor het nazien der paspoorten en voor het
policie-toezigt op de reizigers, zullen geregeld worden op de meest
gunstige wijze, in beide Staten toegestaan.
Art. 11.
Om de exploitatie van dezen spoorweg zooveel mogelijk te be
gunstigen, zullen de beide Regeringen aan de reizigers, aan hunne
goederen en aan de koopwaren, die langs dozen spoorweg ver
oerd worden, alle gemak, met betrekkin tot de formaliteiten der
douane-expeditie, Loeitaan, ‘t welk met de douancwetten en alge
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deux directions, tant â la station de Nitnègue, sïl y a lieu, qu’a
cclie de Clèves, avec les dparts et les arrivSes des convois les
plus directs des deux pays.
Jis se rservent de ddterminer le minimum de trams con,ena
bles pour voy’ageurs et sont tombts d’accord, que ce minimum no
pourra en aucun cis être de moins de trois convois per jour dans
chaque direction.
Art. 9.
Les Hautes Parties contractante8 emploleront leurs soms, pour
qne our ce chemin de fer pour tout transport, d4assant la fron
tière, II ooit adoptd un tarif anssi modique et aussi uniforme que
possible.
Sur tout ce chemin de fer ii ne pourra ôtre fait de diffWrenco
entre les sujets des deux Etats, quant au mode et aux prix du
transport et an tempo de l’expdition. Les voyageurseL les inar
cha.ndises, passant de l’un des deux Etats dans l’autre, no pour
ront ôtro traitds inoins favorablement quo ceux qui sortent des
Etat,s respectifs ou y circulent l’intdrieur t.ant en ce qui regarde
les prix de transport que le temps de l’expödition.

Art. 10.
Les deux Gouvernements s’assurent rciproquement, quc les
remplir pour la rvision des passeports et pour La
formalités,
police concernant les voyageurs, seront rglées de La tnanière la
plus favorable, admise dans les deux Etat.s.
Art. 11.
Pour favoriser autant que possible l’exploitation de ce chemin
de for, des deux Gouvernernents accorderont aux voyageurs, a
leurs effets et aux marchandises transportes sur ce chemin toutes
les facilités concernant les formalités d’expdition en douane,
compatibles avçc les bis douauières et les rg1mcnts guruux
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eene verordeningen der beide Staten vereenigbaar is, daaronder
in het bijzonder begrepen alle gemak, t welk ten aanzien der
formaliteiten van de douane-expeditie reeds toegestaan is, of in
het vervolg toegestaan zal worden aan elk’ anderen spoorweg, die
de grenzen van een der beide Staten overschrijdt.
De koopwaren en goederen, die van het eene der beide landen
in het andere vervoerd worden en bestemd zijn voor andere dan
grensstations, zullen mogen doorgaan tot aan hunne bestemmings.
plaatse zonder onderworpen te zijn aan de visitatie der douane
aan de grenskant.oren, mits zich op de bestemmingsplaats een
douane-kantoor bevinde en aan de wetten en algemeene verorde
ningen voldaan worde.
Art. 12.
De ondernemers der exploitatie van deren spoorweg zullen ge
houden zijn, ten aanzien van de postdienst tusschen en op do
grensstationS te voldoen aan de volgende bedingen:
om met iederen personentrein kosteloos te vervoeren do
rijtuigen van het postwezen der beide Regeringen met hun dienst
materieel, de brieven en de ambtenaren die met de dienst be.
last zijn;
1°.

2°. om, zoolang de beide Regeringen geen gebruik maken van
de onder het voorgaand nummer van dit artikel voorbehouden
bevoegdheid, kosteloos te vervoeren de postpakketten en de koeriers,
welke die pakketten vergezellen, in een goed gesloten gedeelte van
een gewoon rijtuig van den spoorweg, tot dat einde ingerigt
volgens de bevelen der Regering, die het vervoer eiscbt;

c

3°. om aan de ambtenaren van het postwezen vrijen toegang
te verleenen tot de voor de postdienst bestemde rijtuigen, en do
bevoegdheid te laten om de brieven en pakketten af te haLen en
te bezorgen;
4n•

om tegen een nader overeen te komen buur een geschikt
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des deux Etats, y compris spécialement &iee qui sont déj on qui
seront accord6es par la suite, par rapport aux formalits de l’ex
p4dition en douane,
tout autre chemin de far traversant la fron
tière de l’un des deux Etats.
Lee marchandises et efiets transportds de l’un dans L’autre des
deux Pays et destinds pour d’autres StatiOns que celles ui la
frontière, 8erout admia
passer outre, jusqu’ su lieu de leur
destination, 85n8 tre soumis la visite de la douane aux bureaux
de la frontière, pourvu qu’au liei de destination ee tronve dtabll
un bureau de douane et qu zi 801L satisfait aut bas aL aux rdgh
ments gnraux.
Art. 12.
Les entrepreneurs de l’expboitation de ce chemin de fer serout
Lenus, relativement au service des postes etitre aL 8UF les stations
frontières, de satisfdire aux stipulations suivantes:
1°. de transporter gratuitement par chaque convoi pour voya
geurs, les voitures de la poste des deux Gouvernements avec leur
matriel de service, les lettres et les employds chargés dii service;

C

2°. de transporter gratuitement, tant que les deux Gouverne
inente ne font pas usage de la facult4 rdservde au précdeat numéro
de cet article, les malles de la poste et les courriers, qui convoient
les nialles, dans nu compartiment bien fermd d’une voiture ordi
naire dii chemin de fer, arrangd a cel effet d’après les ordres du
Gouvernement, qui requiort le transport;
3. d’acoorder aux employs de l’administration postale La libre
entrde des voituros destindes uu service de La poste, eL de leur
laisser la facult de prendre et de remettre les leLtrus aL les paquets;

4.

do mottrc

La dispositiun des adminis(ratitjns

pstalos des
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lokaal voor de postdienst ter beschikking te stellen van het post»
wezen der beide Staten;
5•. om, zooveel mogelijk, overeenstemming tnsschen de exploi
tatio van den spoorweg en de dienst van Let brievenvervoer tot
stand te brengen, op zoodanige wijze, als door de beide Rege
ringen noodig zal geoordeeld worden, om een zoo geregeld en zoo
snel mogelijk vervoer te vestigen.
Overigôns zullen de verpligtingen, welke § 36 der Pruissiscbo
Wet van 3 November 1838 aan de spoorwegmaatschappjjen oplegt,
in stand gehouden worden voor dat gedeelte van den spoorweg,
‘t welk zich op Pruissisch grondgebied bevindt.
De postadministratien der beide Staten zullen zich met elkander
verstaan, ten aanzien van het gebruik van dezen spoorweg voor
de po8tdienst tussehen de grensstations.
Art. 13.
De beide Regeringen staan toe, dat er van Nijmegen tot Kloof
een electro-magnetische telegraaf WOrde opgerigt voor de dienst
van den spoorweg.
Evenzoo zal door de zorg der beide Regeringen, ieder op haar
grondgebied. een ei ctro-magnetische telegraaf langs dezen spoorweg
kunnen worden opgerigt voor de internationale en publieke dienst.
Art. 14.
Deze overeenkomst zal bekrachtigd, en de akten van bekrachti
ging daarvan zullen te Berlijn uitgewisseld worden, binnen den
tijd van zes weken, te rekenen van den dag der onderteekening
of zoo mogelijk vroeger.
In oorkonde waarvan de gevoirnagtigden deze overeenkomst
hebben onderteekend en er hunne zegels aan hebben gehecht.
Gedaan te Gladbach, den l4den Maart 1864.
(Get.) WOLF.
(Get.) v DER DOES DE WILLEBOIS.
(L. S.)
(L. S.)
SCHULTZL
»
W. J. G. KLE.RCK.
»
(L. S.)
S.)
(L. 1
‘)

JORD&S.

(t. S.)
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deux Ëtats, â raison d’un loyer convenir, un local convenablo
pour le service de la poste;
5.. d’tftablir, autant que faire se pourra, la conformit entre
l’exploir.atiou da cbeznin de fer es le service da transport des
lettres, telle qu’elle sera jagde nécessaire par les deux Gouverne
ineuts, pour obtenir un transport aussi régulier et aussi prompt
que possible.
Du reste les obligations, que le § 36 de la bi Prussienne da
3 Novembre 1838 impose aux sociétés de chemins de for, seront
inaintenues pour la partie du chemin de fer, qui est sur le territoire
Prussien.
Les administrations des postes des deux Etats s’entendront rela
tivement â I’emploi de ce chemin de for pour le service postal
entre les stations frontières.
Art. 13.
ce qu’il soit ét.abli de
Les deux Gouvernements consentent
Nimègne Clèves nu tlgrapho lectro-magnéLique pour le ser
vice du chemin de fer.
Un télégraphe lectro-magnéLique pour Ie service international
et public pourra galement être tabli le long de ce chemin e fer
par les soms des deux Gouvernemeuts chacun sur son territoire.
Art. 14.
La prdsente conventiou sera ratifiée, et les ratifications en
seront 4changées Berlin, dans l’espace de six Bernaines, conipter
du jour de la signature, on plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les pInipotentiaires ont sign la prsente con
vention eS y out appos leurs cachets.
Fait Gladbach, le 14 Mrs 1864.
(Signe) WOLF.
(Signe) V&N DER DOES DE WILLoI.s.
(L. S.)
(L. 45.)
S4DHULTZL
»
G. J. G. KLERCK.
(L. S.)
(L. S)
a

c

JORDAN.

(L. 84
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Gelet dat de akten van bekrachtiging op bovenstaande over.
eenkomst, door Ons den 23sten April, en door Z. M. den Koning
van Pruissen, den 2den Mei 1864 geteekend, op den 6den Mei
daarasiivolgende zijn uitgewisseld, bij welke gelegenheid, namens
de wederzijdacho Regeringen, is verklaard, dat door de bepaling
Van art. 11, 2de alinea, der gezegde overeenkomst, de contractezende
partijen geen inbreuk hebben willen maken op het wettelijk regt
der toiIe.mbten in de beide landen, om des noodig in bijzondere
gevaUen do koopwaren en goederen elders dan op de plaats hun
her bestemming te visiteren;
Op de voordragt van Onzen Minister van Bnitenlandscbe Zaken,
van den 23sten Mei 18C4, n. 4480;
Hebben goedgevonden en verstaan:

de bovenvermelde overeenkomst, benevens de vertaling daarvan,
door plastsing van dit besluit in beL Biaatsbiad, bekend te maken.
‘8

Gravenhage den 24sten Mei 1864.
WILLEM.

De Minister ran Buiien1andsche Zaken,
E.

CREMERS.

Uitgegeven den achtsten Junij 1864.
De Miiter van Justitie,
OLIVIER.

