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• IIE SL UIT van den 28sten Februarij 187,

bepalende de plaatsing in het Staatsbiad van de

tusschen Nederland en Duitschiand op 13 No

vember 1874 te Berlijn gesloten overeenkomst

tot regeling van den aanleg van een en spoorweg

van Enschedé naar Dortmund.

Wi WILLEM III, BIJ DE GRATIE Gons, KONING DER

NEDE1LANDEN, PRINs VAN O1ANJE-NAssAu, GROOT-HERTOG

VAN LUXEMBURG, ENZ., ENZ., ENZ.

Gezien de overeenkomst, de l3den November 1874 tusseben

Nederland en Duitse/Liand door de wederzijdsehe gevolmagtigden te

Beriijis gesloten, tot regeling van den aanleg van eenen spoorweg

van Enschedé naar Dortmund, van welke overeenkomst de inhoud

en de vertaling luiden als volgt:
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V E R T A L 1 N G.

Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden en Zijne Majesteit
de Keizer van Duitschiand, Koning van Pruissen, in den naam
van het Duitsche Keizerrijk, wenschende aan den handel en het
verkeer tusschen de beide landen de voordeelen te verschaffen,
die uit het maken van een’ spoorweg ter verbinding van Dort
mund langs Gronau met Ensched kunnen voortvloeijen, hebben
gevolmagtigden benoemd, om tot dat einde eene overeenkomst to
sluiten, te weten:

Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden,

den heer jonkheer WILLEM JA.N GERARD KLERCK, adviseur;

Zijne Majesteit de Keizer ari Duitschiand, Koning van Pruissen,

den heer PAUL AMEDJE GUSTAF REICHARPT, Hoogstdeszelfs
raad van legatie in werkelijke dienst;

die, na hunne volmagten uitgewisseld en in goeden en be
hoorlijken vorm bevonden te hebben , omtrent de volgende artikelen
zijn overeengekomen:

Artikel 1.

Ingevolge de overeenkomst, gedaan te Munster den l2den Mei
1864 tusschen de Regeringen van Pruissen en van de Neder
landen, en om den Nederlandschen Staatsspoorweg langs Ensehed
regtstreeks te verbinden met den Pruissischen Staatssponrweg
van Rheine naar Munster, is een spoorweg gemaakt van Enschedé
tot aan de Nederland—Pruissische grens bij Glanerbrug en van
daar langs Gronau en Ochtrup naar Munster

De Koninklijke Regering van Pruissen, onder dagteekening
van 8 Januarij 1872, concessie verleend hebbende aan eene
maatschappij van aan deelhou ders (maatschappij van den spoorweg
Dortmund-Gronau-Enscbed) voor den aanleg en de exploitatie
van een’ spoorweg van Dortnuind langs Lilnen, Düimen, Coes
feld, Ahaus en G-ronau naar de Pruissische grens bij Glanerbrug ,

verklaart de Koninklijke Regering der Nederlanden hare toe-
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Sa Majest le Rol des Pays-Bas et Sa Majest l’Empereur
d’Allemagne. Rol de Prusse, au nom de 1’Empire Germanique,
anirns du d€sir de procurer au corn merce et aux relations entre
les deux pays les avantage qui peuvent rsulter de l’établis
sement d’un chemin de for reliant Dortmund par Gronau avec
Ensched, ont nomm des plnipotentiaires pour conelure une
convention â cet effet, savoir:

Sa Majest le Roi des Pay-Bas,

monsieur lejonkheer GU1LLiUE JEAN G1RARD KLEIICK, conseiller
Sa Majest l’Empereur d’Allemagne, Rol de Prusse,
monsieur PAUL AMÉDÉE GUSTAVE REICHARUT, Son conseiHer

actuel de lgation;

lesquels, après avoir chang leurs pleins pouvoirs, trouvs en
boune et due forme • sont convenus des articles suivanis:

( Article 1.

Con1ormment la convention faite i Mürjster, le 12 Mai 1864,
entre le Gouvernement de Prusse et le Gouvernement des Pays
Bas et pour relier directement le chemin de fer de l’État Ner
landais par Ensched avec le chemin de fer de l’État Prussien
de Rheine Münster, une voie fèrrée a ét con struite d’Ensched
jusqu’ la frontière Néerlando-.Prussienne près Glanerbrück et
de 1i par Gronau et Ochtrup i. Münster.

Le Gouvernement Royal de Prusse ayant concd en date du
8 Janvier 1872 une socit d’actionnaires (socité du chemin
de fer Dortmund-Gronau-Ensched(ij la construction et l’exploi
tation d’un chemin de fer de Dortmund par Lünen, Dülmen,
Coesfeld, Ahaus et Gronau jusqu’. la frontière Prussienne près( ilanerbrück, le Gouvernement Royal des Pays-Bas dclare
consentir ce que cette nou velle voie ferre soit raccordée au
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stemming te verieenen, dat deze nieuwe spoorweg worde aangeslo
ten op het grenspunt omschreven in art. 1 van de overeenkomst van
12 Mei 1864 aan den spoorweg, die van daar naar Eiisched leidt.

Artikel 2.

De beide Regeringen komen overeen dat de aanleg en de ex
ploitatie van den spoorweg tussehen Dortmund en Ensched
geregeld worden door de bepalingen, vervat in de overeenkorrist
van 12 Mei 1864 en in het gelijktijdig geteekend eindprotokol,
behoudens d.. voorlaatste alinea van paragraaf 5 van art. 11
van genoemde overeenkomst; deze alinea wordt vervangen door
de volgende bepalingen:

Voor het overige:
a. zullen de rerpligtin gen welke de wetten van het Duitsche

Keizerrijk of van het Koningrjk Fruissen aan de spoorwegmaat
schappijen opleggen, en die. welke later te maken wetten, hetzij
voor het Duitsche Keizerrijk, hetzij voor Pruissen haar zullen
opleggen, in stand gehouden en in toepassing gebragt worden
voor het gedeelte van dien spoorweg, dat gelegen is op Pruis
sisch grondgebied;

b. zullen de verpligtin gen welke de wetten van het Koning-
rijk der Nederlanden aan de sponrwegrnaatschappijen opleggen
en die, welke later voor de Ned3rlandelI te maken wetten haar
zullen opleggen, in stand gehouden en in toepassing gebrigt
worden voor het gedeelte van dien spoorweg, dat gelegen is op
Nederlaudseh grondgebied.”

Artikel 3.

Deze overeenkomst zal bekrachtigd en de akten daarvan zullen
te Berlijn zoo spoedig mogelijk uitgewisseld worden.

In oorkonde waarvan de gevolmagt.igden deze ovcreenkomst
hebben onderteekend en er hunne zegels aan hebben gehecht.

Gedaan te Berlijn en l3den November 1874.

(Get) G T. 0. KLERCK. (Get.) REICllRDT.

(L. S.) (L. S.)
(
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point de frontière prcis dans 1’aricle 1 do la convention du
12 Mai 1861 au chemin de fer, qui conduit de lâ Ensebedé.

Article 2.

Les deux Gouvernements conviennent que la construction et
I’exploitation du chemin de fer entre Dorttund et Erisched
seront rgies par les stiptilations contenues dans Ja convention
du 12 Mai 184 et dans Je protocole final, sign simultanment,
sauf l’avant der nier a1ina dii paragraphe 5 de l’art. 11 de la
dite cocvention; cet alinea sera rempac par les di3positions

C suivarites:

Do reste:
a. les obligatiovs, que les bis de VEmpire Allemand ou du

Royaume de Prusse imposent et que les bis qui pourront être
tablies plus tard, soit pour l’Empire Allemand, soit pour la
Prusse, imposeront aux socits de chemins de fer, seront main
tenues et mises en vigueur pour la partie de ce cheiniu de for,
qui est située sur le territoire Prussien

b. les obligations, que les bis do Royaurne des Pays-Bas mi
posent et que les bis qui pourrorzt être tab1ies plus tard pour
les Pays-Bas, imposerct aux sociétés de chemins de fer, serorit
maintenues et mses en vigueur pour la partie de ce chemin de
ftr, qui ost situe sur le territoin, Néerlandais.”

Artich, 3.

La prsente convention sera ratifiée et les ratifications en seront
changées Berlin le plus tôt possible.

En foi de quoi les p1nipoteitiaires out sgn la prsento con
vention et y out appos le sceau de leurs armes.

Fai i Berlin, le 13 Novembre 1874.

(Signé) o. i. o. ILERCK. (Signé) REICHAIUJT.

(L. S. (L. S.)
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Gelet dat de akten van bekrachtiging der genoemde overeen
komst, duor Ons den l8den December 1874 en door Zijne
Majesteit den Keizer van Duit.schland, Koning van Pruisser,
den 3Osten November 1874 onderteek end, den 22sten Januarij
1875 te Berlijn zijn uitgewisseld geworden;

Op de voordragt van Onzen Minister van Buitenlandsehe
Zaken, van den 24sten Februarij 1875, n°. 630;

Hebben goedgevonden en verstaan de bovenstaande Overeen
komst met de vertaling bekend te maken door plaatsing van dit
besluit in het Staatsbiad.

Onze Ministers, Hoofden der Departementen v..n Algemeen
Bestuur, worden belast, ieder voor zooveel hem betreft, met de
uitvoering der bepalingen in voorschreven overeenkomst vervat.

‘s Gravenhage, den 28sten Februarij 1875.

WILLEM.

De Minister van Bitentandsche Zaken,

VAN DER DOES DE WILLEBOIS.

Uitgegeven den achttie,zdea Maart 1&5.

De Minister van Justitie, 0
VN LYNDEN VAN SANDENBURG.


