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ORDERS BENOEMENDE RET COM IrE. 

28 HEI, 1898. 

Gelast:-Dat een Gekozen Oomit6 van zeven leden. te worden b,.· 
noemd door den heer Speaker, words a8.ugelteld om onderzoek 
te doen Daar de omstandighedeD, al. ra'kende deze Kolonie, in 
verraDd met de voorbereidiDJen tot en het uitvoeren van den 
gewapenden inval onlan,. in het grondgebied van de Zuid. 
Afrikaansche RepubIiek. 

29 MEl, 1896. 

De Speaker benl'emde de volgende leden om boveDgenoemd Comite 
to zijn :-De Procureur·General, de hoer Innel, de heer DII Toit, 
de heer Merriman. de heer Schreiner, de heer Jone. eo de heer 
Fllller; de Procureur-Generaal de V oorzitter er van te zijn. 

Gelast :-Dat gozegd Oomit6 macht hebbe getuigenia in te winDen 
en om papi8J'ea te nagen. 
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RAPPORT 
VA.N lIET 

Gekozen CODLit~ benoemd op last van de Wetgevende 
Vergadering op den 28sten en 29sten Mei, 1806, om 
onderzoek te doen naar de om stand igheden, als rakende 
deze Kolonie, in verband met de voorbereidingen tot 
en het uitvoeren van den gewapenden inval onlangs in 
het ~rondgebied Vain de Zuid A£rikaansche Republiek ; 
het Comite macht hebbende getuigenis in te winnen 
en om papie~en te vragen, en bestaande uit den 
l'rocureur-Generaal, den heer Innes, den deer Du 'l'oit, 
den heer Merriman, den heer Schreiner, den heer 
Jones en den heer :E'uller, zijnde de Procureur
Generaal Voorzitter. 

Inkidend. 

1. In den avond van den 29sten December laatstleden 
ging Dr. Jameson, de Administrateur van de landen 
behoorende aan de Chartered Maatscbappij, de Zuid 
Mrikaansche Republiek binnen aan het hoofd van meer 
dan vijfhonderd bereden manschappen en een sterke maeht 
van artillerie, ten volle uitgerust. De eXPb'Ciitie bestond 
uit twee partijen, waarvan de eene' afreisde van het kamp 
te Pitsani Pothlugo, waar zij langzamerhand waren 
bijeengekomen, en de andere van Mtt.feking, in Koloniaal 
grondgebied. Deze inval plaats vindende, zoo aIs het 
geval was, op een tijd topn de betrekkingen tusschen de 
H~geering van de Zuid Afrikaansche Republiek en die 'van 
de andere Staten en Koloni«:;n van Zuid Afrika op den 
vri~ndschappelijksten voet waren, baarde grooten opgang, 
en de uitwerkllig up het geheele land was uiterst nadeelig 
en bovenmate treurig. Als gevolg van eene discussie die 
hierover in het Parlement plaats yond, werd een Comite 
benoemd om onderzoek te doen naar de omstandigheden, 
als ,rakende deze Kol~nie, in verband met de voor .. 
bereidingen tot en het uitvoeren van gezegdt'n inval. 
O,'ereeukomf3tig (lit bCf31uit heett uw Comite zijn uiterste 
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viii RAPPORT VAN RET COMITE. 

best gedaan om zoo ver als mogelijk is de omstandighedell 
16 ontwarren, die deze yerbazende schennis van inter
n atioDf11e wellevendheid om geven. 

2. Zij hebben cen aantal getuigen ondervraagd, wier 
onwilligheid in sommige gevallen om getuigenis af te 
I eggen, om geen barder woord te gebruiken, terwijl 
misschien onder de omstandigheden niet oDnatuul'lijk, llW 

Comit~ groote moeite heeft vfroorzaakt in het uitvoerpn van 
hun taak. Aan den anderen kant, de schriftelijke getni
genis is van de grootate waarde. 

3. H~t boek bpkend als het Transvaalsche Groenboek, 
No.2, hevat eene zeer merkwaardige reeks van documenten. 
insluitende niet alleen onderschepte code tplegI'ammen met 
den ontlossingssleutel, doch ook private brievfn, schets
kaarten ~n andere papieren, die een algemeen kluwen 
leveren tot het komplot waarvan de inval het direkte gevolg 
was. U w Comit~ heeft ~oedgedacht het grooter deel van 
dit boek weder te laten drukken. 

4. Het passeeren van ecne speciale W tot, het Comite in 
staat stellende documenten te eischen van het Telegraaf 
Departement, heeft geleid tot bet ontdekken van belang
rijke getuigenis, en uw Comit~ wenscht hier zijne 
waardeering te kennen te geven van de vaardige hulp hun 
betoond door de beambten van dat Departement. 

5. Uw Comit~ wenscht te rapporteE'ren dat zij aan den 
Hoog Edelen C. J. Rhodes het feit hebben bekand gemaakt 
dat hun dit onderzoek door het Huis opgedragen is, ten 
einde hem eene gelegenheid te geven aan het Comit~ 
zoodanige getuigenis of verklaringen voor te leggen, als hij 
mocht wenschen bij te brengen; maar geene zoodanige 
getuigenis of verklaringen zijn voorgelegd geworden. En 
uw Comite heeft door den Ageerenden Seoretaris van de 
llritsch Zuid Afrika Maatschappij, den heer Stevens, 
mededeeling per kabel gedaan. aan de Britsch Zuid Afrika 
Maatschappij in londen en aan Dr. Harris, de Maatschappij 
en hem verwittigende dat, volg~ns. het gevoelen van uw 
Comite, zijne opkomst om getuigenis af te leggen met 
betrekking tot de punten waarop de Ageerende Sccretnris, 
ae heer Stevens, zijne onbekwaamheicl betuigcle om de 
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RAPPORT 'VA.N lif:ET COl lITE. ix 

1eiten vonedig op te 'helderen, wensohelijk was. Het 
antwoord in hier bijgevoegd. 

6. Uw Comite beef! het ook goed gedacht de Regeering 
van de Zuid A:frikaansohe Bepubliek uit te noodigen.eenige 

.. getuigellis te leveren, die zij tot het onderzoek passend 
mooht oordeelen. De correspondentie is hier bijgevoegd. 

7. Het is moeielijk een datum vast te stallen voor den 
aanvang van bet komplot dat tot den inval leidde, die het 
onderwerp uitmaakt van dit enderzoek, of schoon het 
betrekkelijk gemakkelijk is om de eerste stapp en op 18 
volgen, die daze plannen tot een praktisoh einde moesten 
brengen. Uit de documenten voor ons vinden wij, dat 
.oodra de proclamatie, een zeker deel van het Bechnana
landsohe Protectoraat onder de Britsch Zuid Afrika 
Maatschappij piaatsende, uitgevaardigd was in Buluwayo, 
op den 19den October, voorhereidingen werden gemaakt 
om de maoht bekend al8 ·de Mashonaland Bereden Politie 
naar onderen te brengen, vertrekkende de eerste troepen 
op den 25sten October en gevolgd door anderen, in het 
geheel250 man, 298 paarden, en 168 muilezels, 6 maxims, 
en 2 kanonnen. 

'Deze mansohappen werden op hunne aankomst geplaatst 
in een Kamp t e Pitsani, waarvoor de Flek verkregen W(LS 

van Yontsioa in ruil voor twee andere plaatsen. Op den 
eersten November werd deze plek geinspecteerd door ilr. 
J'ameso~ die denzelfden morgen van Buluwayo daar aan
kwam, en werd door hem geheel en a1 ~oedgekeurd. 

Dr. Jameson ging van Mafeking naar Kaapstad waar hij 
scbikkingen maakte voor het verzenden van mear man
schappen en paarden. Melding van de Tereischten wordt 
gemaakt in een brief van Sir J. Willoughby van den 18d~n 
November aan Majoor R. White, waar hij de sterkte v,n 
de vereischte macht opgeeft als 600 man en 700~aarden, 
en in groote bijzonderheden treedt. 

Xo1onel Rhodes, die Ageerende Administrateur :van 
M..asbonaland geweest was, werd p.an.gesteld als Bestier4er 
van de "Gold Fields of South Africa Mining" Maat
scbappij, en gezonden van Kaapstad naar Johannesburg, 
welke plaats hij b~reikte op of omtrent den 19den Ootober. 
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Fin(J/fI,c;,en. 

8. Op den 24sten October hook Kolonel Rhodes eene som 
van £1,000 door een wissel op zicht op de Britsch Zuid 
.Afrika Maatschappij, Kaapstad, op rekening van de "New 
Concessions Account." Deze wissel werd behoorlijk 
erkend in een brief die meldde, dat hij getrokken was 
door overeenkomst met den broeder van den trekker, 
den heer Cecil Rhodes. Het werd overgebracht op eene 
rekening in de boeken van de .B. S. A. Co., onder het llOotd 
" New Concessions Account" en werd gevoJgd door vele 
anderE'n, bedragende in het geheel, volgens die rekening, 
£61,500. In de boeken van de Standard Bank te J ohao.
nesburg wordt het bedrag op deze rekening gegeven als 
£71,000. De laatste drie wissels op deze rekening werden 
getrokken op J anuan den 6den, 7 den en 9den respectievelijk. 
De wissel op J anuari den 9den is niet begrepen in de kopij 
vande "New Concessions .A.ccount" geleverdaan uw Comite 
door den boekhouder van den B. S. A. Co., of schoon hij 
vermoedelijk gehonoreerd werd door de Maatschappij. De 
twee wissels van den 7 den en 9den, volgens de deposito 
briefjes geleverd door de Standard Bank aan de Autoriteiten 
in Prtltoria, waren getrokken op rekening van de " New 
Conces~ions Syndicate," zoowel als de een getrokken op den 
6den, volgans den werkelijken wissel, terwijl die voor dien 
datum getrokken waren op de " New Concessions 
Account." Dit punt is echter van geen belang, daar al de 
80mmen met uitzondering van £500 in Johannesburg 
overgt-bracht werden op bovengemelde rekening, die geopcnd 
werd voor rekening van en op gehandeld werd door Kolonel 
.F. W. Rhodes. De sornmen dus voorgeschoten door d~ B. S. A. 
Co. werden gebruikt gedeeltelijk voor toebereidselen in ver
band met den Strooptocht, tot welk einde cheques, bedra
gende £18,000, overhandigd werden aan Dr. H. A. Wolff, 
die ze uitgaf in het bouwen van stores en het koopen van 
Ievensmiddelen en paarden, gelijk volledig beschreven in 
het me~orandum gehecht aan No. 26, Aanhangsel A. Een 
groot gedeeIte vall het overige werd overgebracht op eene 
rekenlDg genaamd de "Development Syndicate," geopend 
met de Btandl,rd Bank van Zuid Afrika in J ohannesbu.rg, 
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in de namen van Kolonel Rhodes en de heeren Hammond, 
L. Phillips en ;T. P t Fitzpatriok, die volledig besohreven zal 
worden gevonden in Bijvoegsel Er tot Aanbangsel A., 
waaraaI\ later werd gE\heoht als een soort van subsidiair, 
eene rekening genaamd de "Relief Fund,'" geopend op den 
Slaten December, 1895, tc Johannesburg, in de n~men van 
L. Phillips, F. Rhodes, en George Farrar. Er kan geen 
twij fel bestaan. of deze l'~keningen werden gebruikt voor 
de doeleinden van de revolutie te Johannesburg, dat een 
onderwerp is buiten den werkkring van het onderzoek van. 

. dit Comite\ De" New ConoeRsions Aocount," geopend in 
de boeken van de B. B. A. Co., bedragende £61,500, werd 
afgesloten door eene cheque van den heer C. J. Rhodes, op 
den 15den J anuari van dit jaar. 

9, ;Boyen en behalve de gelden versohaft voor de "New 
Conoessions Aooount," maakte de B. s. A. Co. voorsoh?tten 
aan D" H. A. Wolff direot, die later gebraoht werden op
de rekening van den heer· 0. J. Rhodes. Een deel dier 
voorsohotten bestond uit een oredit 0)) de Standard Bank te 
Mafeking, en eene inzage van de rekening van Dr. Wol~ 
te dier plaatse maakt het duidelijk, dat de sommen aldus. 
voorgeschoten, gebruikt werden voor doeleinden in verband.. 
met den Strooptooht. 

10. Een dergelijk voorsohot van £500 werd gemaakt aan 
Kolonel R. White, eene inzage v~n wiens rekening, gepaa.rd. 
aan de getuigenis van den heer Bates, gE'en twijfel 
overlaat, dat het geld bestemd was voor toevallige kosten 
in verband met dezeUde zaak. Dit voorsohot werd ook 
uiteindelijk gedebHeerd tegen den heer C. J. Rhodes. 

lL BehaJve die rekeningen, die als afgesloten kunnen 
beschouwd worden, "\Vat betreft de Britsch Zuid Afrika 
Maatsohappij, werd eene rekening geopend in hare boeken, 
genaamd d~ "Pitsani. Camp Aooount," waarop in J anuan 
en Februari werden overgedragen gelden. versohuldigd yo or 
kosten in "Verband met de expeditie, also ok de diverse 
sommen betaald aan ontvluohtte ruiters, die door Kaapstad 

"gin gen. IJ~ze rekening is nog niet vereffend en een 
aanzi~nlijk ... saldo staat nog open in de boeken der-
MaatsohaPPlJ· 

o 2 
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12. Ret is in getuigenis dat alschriften van de Kasboeken 
·en andere rekeningen gpregeld geleverd werden aan bet 
H'oofd Kantoor van de Maatschappij in Londen, en dat 
.geene vragen gesteld werden aangaande de zeer aanzienlijke 
bedragen van tijd. tot tijd voorgeschoten aan de "New 
Concessions Account" en andere rekeningen. 

Bet amoklcelen 1Jan Wapenen. 

18. Bebalve bet verscha:ffen van groote sommen gelds, 
·di~ in groote mate de revolutie in Johannesburg mogelijk 
maakte, is het in getuigenis, dat de Britsch Zuid Afrika 
lIaatschappij, door middel van hare agenten en geemploy
eerden, groote hoeveelheden wapenen en ammunitie invoerde 
-en Rmokkelde van deze Kolonie naar de Zuid Afrikaansche 
RelJubliek. Gedurende de maandpn October, November 
en December, 1895, werden groote hoeveelheden wapenen 
door de B. S. A. Maatschappij over de Kaapsche Gou v erne
·mentR Bpoorwegen gezonden naar Kimberley en Mafeking. 
In eerstgenoemd geval worden zij, zooals op vorige gelegen-
heden ~eschiedde, geoonsigneerd aan den heer Gardner 
Williams, den Algemeenen Bestierder van dp De Beers 
Consolidated Mines. Volle bijzonderheden van die 
zendingen zullen gevonden worden in Aanhangsels J., K., 
L., M., N. O. en H. E. en in Bijvoegsel C. tot Aanhangsel 
A. 

14. Vroeg in November werd zekeren Kapitein Holden, 
een officier van de B. S . .d. :M:aatsohappij gezonden naar 
1rimberley. Rij wordt genoemd in een brief van Dr. 
Jameson, toen Administrateurvan deB. S. A. Maatschappij, 
1I.an Majoor White. Volgens de getuigenis van den heer 
WilHams, sohijnt hij geplaatst te zijn geweest in oontr31e 
"Van de JJe Beers stores en werklieden, met betrekking tot 
bet ongeoorloofd zenden Tan ws.penen en ammuniti& in de 
. Zuid Afrikaansche Bepubliek. . 

15. Op den 2Ssten November gelastte de ageerende 
secl'etaris van de Chartered Maatschappij, de heel" 1. A. 
Stevens, het veJ."Voer van acht kisten bevattende drie :Maxim 
kanonnen, en 125 kisten ammunitie van Mafeking naar 
XilllLerley. Dezen, tezamen met rifles, werden later 
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RAPPORT V A.N BET COMlTE. xiii 

gezonden van de De Beers werken, verborgen in groote 
trommels olie, geconsigneerd door de De Beertl eerst naar 
Port Elizabeth, aatf het adres van Pickering & Co., en later 
door persoonlijke lastgeving van Holden naar J ohannes
burg; wordende de vracht betaald gedeeltelijk door Holden, 
gedeeltelijk door cheque op de "New Concessions Account." 
Eene vo~le beschrijving van deze merkwaardige transactie 
lal gevonden worden in Aanhangsel 0 en in de getuigenil" 
van den heer Pickering. Later werd eene verdere bezending 
gedaan van rifles verborgeu onder wagenvrachten ooke. 
De hoofd agent in deze speciale bezigheid schijnt geweest 
te zijn zekeren Kellow, die .maBazijnhouder was van De 
Beers, en die den naam aannam van Warren & Co., en 
sedert naar Engeland is gegaan. Dit was de zaak, die 
leidde tot de vervolging van den heer Gardner Williams. 
In verband met het onderzoken van deze zaken, doet het 
uw Comite genoegen te zien de duidelijke en zakelijke 
verslagen gehouden door het Spoorweg Departer,nent, die 
hun in staat hebben gesteld de verschillenie transacties 
zonder moeite te volgen. 

D~ Uimoodiging8~rief. 

16. Half November vertroK Dr. Jameson van Kaapstad 
nasr Johannesburg. Hij was weder te Kaapstad op den 
27sten November, hetgeen den datum van zijn bezoek Dur 
Johannesburg stelt tusschen den 20sten en 25 sten van die 
maand. Terwiji daar, verkreeg hij, handelende in overIeg 
met den heer Charles Leon:n-d, de naamteekening vall heer 
1. H. Hammond tot een brief gerioht aan zichzelven, 
gedrukt in Aanhangsel A, No. 6 J, die ook geteekend is 
door de heeren C. Leonard, L. Phillips, G. Farraf', en 
Kolonel Rhodes. Deze bI:ief is van het uiterste helang, en 
uw Comite wenscht speciale aandacht te bepalen op de be
woording erV&Ln. Na dezen aldus geteekenden brief bekomen 
te hebben, keerde Dr. Jameson naar Kaapstad terug en 
ging van daar naar Mafeking. 

17. Uit de getuigenis voor llW Co mite is het onbetwist
baar dat de heer Rhodes bekend was met den inhoud van 
den brief, e1\ wij vinden Dr. llama op den 19den 
Deeember telegrafeerende aan Dr. Jameson als voIgt:-
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"De heer Rhodes zegt: Zend mij geregistreerd dadelijk 
eene kopij van dien brief van Charles Leonard." Groot 
gewicht werd aan bet document gehecht wegens het feit, 
dat het werd aangehaald in twee belangrijIte boodscbappen 
"V8D l)r. Jameson. 

1 S. N ad at de strooptocht plaats gevonden had, op den 
30sten Decfmber, toen de Hooge Commissaris telegrafeer
en.de was om Dr. Jameson tegen te honden, blijkt deze 
lniei, volgen~ de getuigenis van den heer Ca~sidy, gekabeld 
te zij n geworden door iemand ten behoeve van de Charter
ed Maatschappij, aan de London Time8, in walk dagblad 
Jdezelv~ verscbeen op den lsten Januari met het volgende 
opschnft "Kaapstad, !JOsten December. De volgende 
brief~ geteekand door de voornaamste lnwoners van 
Johannesburg werd Zaterdag gezonden Jlaar Dr. Jameson, 
llafeking." Voor het doel van dit onderzoek is het 
voldoende op te merken dat deze dringendb uitnoodiging, 
.gesteld in de-roerendste bewoordingen, geteekena was door 
minstens ~~n onderteekenaar op het verzoek van den 
uitgenoodigden persoon, omtrent eene maand voor de 
dagteekeniI.lg ervan, op een tijd toen er geen schijnbaar 
teaken was ~ an eenige ernstige uitbarsting in Johannesburg 
Om te toonen dat deze brief door Dr. Jameson bedoeld was 
..om te dienen als ~en voorwendsel voor diens later mouve
ment tegen de gevestigde Regeering van de Zuid 
~Afrikaansche Republ!ek, wordt de aandacht gevestigd op 
:bet telegram van Dr. Jameson, van' den 27sten December, 
lV8arin hij zegt, dat "wij zullen onze eigene Hotatie maken 
met behulp van brief dien ik zal publiceeren," en op ~ijl1e 
boodschap gezonden op aen 29~ten December aan Dr. HarriS, 
waarin hij zijne lezing geeft van zijne [male overeenkomst 
met de schrijvers van de brieven. 

Omstandigkeden in lJetrekking 8taande tot den Eigenli.jken 
lnval. 

19. Nadat Dr. Jameson te Mafeking teruggekomen was, 
werden de toebereidselen met kracht voortgezet: Dr. 

'Wolff en ziin. assistent, Mr. Liesching, waren, onder den 
mam van" Rand Produkten en Handels Syndikaat," bezig 
met het oprichten en proviandeeren van eene linie pakhuizen 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



RAPPORT V AN RET OOliITB. xv 

aan den weg tussohen Mafeking en Krugersdorp, en een 
aantal telegram men en beriohten spreken van Dr. Wolff's 
werkzaamheid. Behalve in deze betrekking sohijnt hij 
gediend te hebben tot medium voor verklaring en oom
munioatie. Dr. Jameson besluit zijq belangrijken brief, 
geschreven te Johannesburg op 19 November aan den 
Edelen Heer R. White, na het algemeene plan der onder
neming in bijzonderheden behandeld te hebben, op deze' 
wijze: "Dr. Wolff zal U het verdere meedeelen." Beida 
Stevens, Charter, en later ook Kolonel Rhodes op 12 
December, worden naar denzeHden heer verwezen om uitieg. 
De heer Stevens, Charter, rekent ook op hem om verklaring 
van redenen in verband met uitstel, op de" Vergadering 
van Directeuren." Den 24sten December doet Dr. Harris 
aan Dr. 1ameson berioht OVel" het verbeterde gevoelen 
dsedert Dr. Wolf vertrokken is," en op den g6wichtvollen 
morgen van den 29sten December telegrafeert Dr. Jameson 
dat Dr. Wolff hem zou ontmoeten om over de bestemming 
te beslissen, en om "zonder mankeeren door te snijden." 
De gesohiedenis van dezen confidentieelen agent sluit ziob, 
wanneer wij hem door Mr. Stevens van de (}echarterde 
Maatsehappij uit Kaapstad weggeholpen vinden, nadat hat 
:fiasco plaats gevonden had. 

20. Bij het begin van Deoember waren detoebereidselen 
van den inval kompleet. Sir John Willoughby, die den 
18den November geklaagd had dat "hij mij nog niet wil 
laten gaan," verliet BuIuwayo eindelijk in het begin van 
December, na zeer volledige instruoties ta hebben aohter
gelaten over het oproepen der Rhodesia ruiterij, op ont
vangst van een code telegam, in naam voor een exeroitie 
kamp, maar gelijk uit bijzonderheden der instructies blijkt, 
in werkelijkheid om land waarts in te marohperen. 

21. Den 11den December telegrafeert Dr. Jameson aan 
Stevens, Charter, om aan Mr. Rhodes te zeggen dat "Alles 
zeer naar genoegen is, ook klaar bier, de geheele reis dUUl't 
21 dag." Een paar dagen tevoren, op den 7den Deoember, 
had Kol. Rhodes van Johannesburg getelegrafeerd dat "het 
Polo tournooi "--dat waarschijnlijk de "Sport" naam 
voor den opstand was-voor eene week uitgesteld is, daar 
het anders met ·de wedr.en week in de war zou komen," 
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hetgeen een protest uitlokte van zijnen correspondent, den: 
Edelen R. White, die aantoonde ,. dat eenig uitstel hoogsft 
nadeelig zou zijn,l' en dit werd op den 12den gevolgd door
een~ boodschap van Dr. Jameson aan Stevens, Oharter,. 
Kaapstad, hem verzoekende Kol. Rhodes kennis te geven 
van het ontzaglijke gevaar voor ontdekldng, dat dsgelijks 
verwacht wordt, en hun vragende "doet al wat gij kunt 
om de voltooiing der werken te bespoedigen." Op denzelf
den dag telegrafeert hij direct aan KoL Rhodes in 
denzelfden geest. Overeenkomstig deze dringende tele
gtammen bevinden wij, dat Stevens, Kaapstad, in dienst 
4er Gecharterde Maatschappij, op den lSden December 
laIIJeson's verzoek, aandringende op geen uitstel, naar Kol. 
Rhodes opzendt, met het volgeude bijvoegseI dat "fie 
.London Time8 ook in vertrouwen in dien geest telegrafeert, 
dat uitstel van vergadering eene hoogst onverstandige 
handelwijze zou zijn." 

22. Op den 17den December, kwamen Mr. A. Beit, ~en 
directeur der Gecharterde Maatschappij, en Dr. HalTis uit 
Engeland terug. 

Op den 18den telegrafeert Mr. Ha:mmond, een van de 
onderteekenaars van den verzoekbrief, aan den Edelen C. 
J. Rhodes, verklarende dat zij "de respectieve belangen 
niet kunnen schikken zonder Beit. Flotatie moet uitgesteld 
worden tot zijne komst. Hoe spoedig kan hij k'omen ?"" 
Wat de beteekenUi van ":O.otatie" aangaat, Mr. Hammond's 
getuigenis toont duidelijk aan, dat lij betrekking heeft op 
den opstand in Johannesburg. Op denzelfden dag telegra
feart Dr. Wolff van Johannesburg aan Majoor B. White, 
dat " uitstel niet waarschijnlijk is." 

In antwoord aan Mr. Hammond zegt Mr. Beit, dat het 
hem door ziekte onmogelijk is over te komen, en "dringt 
aan op onmiddellijke :O.otatie.". 

Mr. Beit telE'grafeert op den 20sten weder aan de ver
bondenen te Johannesburg, na melding van zijne gezondheid 
gemaakt te hebben :-" Onmiddelijke flotatie is het meest 
gewenschte, daar wij niet weten wat het zou kunnen vel
hinderen, indien het nu uitgesteld wordt." 

Dat dit eene zeer belangrijke boodschap geacht werd, 
blijkt duideIijk uit het fE'it, dat Dr. Harris, Secretaris der' 
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Gecharterde Maatschappij, beide aan Kolonel Rhod~s (:'11 

aan Dr. Jameson getelegrafeerd, dat de boodscbap gezonden 
~ en er op aandringt, dat Kolonel Rhodes den bepaalden 
datum ven den opstand zal vaststellen. 

28. Op den 2Ssten December kon Dr. Harris aan Dr. 
1 ameson laten weten dat de opstand op den volgenden 
Zaterdag, d.i., op den 288ten December, om 12 uur, zou 
plaata vinden, "zij staan erop, dat gij niet v66r 8 unr ver
trekt, en zorg draagt, dat het telegraafkantoor stil is; wij 
vermoeden, dat de Transvaal eenigszins verdenking krijgt" ; 
en weder op den 24sten dmkt hij zijn vertrouwen uit, dat 
hij erop rekent dat de opstand Zaterdag avond zaI plaats 
vinden, en waarachu wt. Dr. Jameson niet v66r dien datum 
op te trekken. 

24. Er was tevoren aene zwarigheid geweest in verband 
met medewerking van buitenaf . met de J ohannesburgsche 
beweging. Op den 2 Lsten December werd Charter door 
Kolonel Rhodes gevraagd, C. J. Rhodes te doen weten, dat 
er ge~egd werd "dat de V oorzitter niet -vertrekken wilde 
tenzij een speciaal schrijven hem uitnoodigde. Stellige 
verzekering is door ons allen gegeven, dat op den dag der 
flotatie gij en hij mUen vertrekken; daarin moet absollIut 
niets ventnderd worden, daar er heel wat inschrijvers zijn 
die overeengekomen zijn aandeelen te nemen op grond van 
deze verzekering, a]s er een brief noodig is, kan hij nog 
gezonden worden, maar er was overeengekomen dat het 
document onder J. A. Stevens bewaring voldoende walJ, en 
dat gij verantwoordelijk zijt voor het vertrek van den 
Voorzitter. Het is van groot belang dit in orde te maken. 
Antwoord Lionel Phillips." Waarop Dr. Harris den 2Ssten 
December aan Kolone! Rhodes telegrafeerde : "A. Beit 
heeft Lionr.l Phillips getelegrafeerd hem· verzekerende da! 
de Voorzitter onmiddellijk vertrt'kt wanneer de dotatie 
plaats vindt, get'ne uitnoodiging noodig." 

In <:Ie vorenstaande communicatien moge het niet geheel 
zaker zijn, wie door "Voorzitter" wordt bedoeld, maar er 
blijft w~inig twijfel over, dat " gij " betrekking heeft op 
den heer C. J. Rhodes. 

~5. D~. Wolff, die op dat oogenblik te Mafeking waSt 
'bIijkt ontmoedigende berichten gebraoht te hebben, want 
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den 24sten Deoember vinden ·wij, dat Dr. J ameSOQ de 
Gecharterde Maatscbappij ta Kaapstad op zijn eigen gezag 
bericht zond: "Plannen te Johannesburg te onv8st. Zou 
waarschijnlijk heelemaal bang zijn te handelen, indien ik 
v60r Zaterdag vertrok, hoewel vergadering gehouden 
Zeemst en Zuidelijke stade Zal mijn best doen uit te 
stellen tot Zaterdag. Ais gij kunt, per kabel doe alIes wat 
gij kunt om het te verhaasten. ledere dag is van het uiterste 
gewicht. Op ontvangst van telegram bAn ik volkomen 
bereid te trekken op datum van afgifte." "En hij voegt 
er \lij: "Kol. F. W. Rhodes, E'nz., onverdragelijk." 

Ilet was in antwool·d hierop dat de geruststellende bood
sohap gezonden werd, hem bericbtende dat "sedert Dr. 
W ol:fl vertrokken is, gevoplen onzer insohrijvers veel 
yerbeterd. " 

26. Op dezen datum, tot op den 24sten December, dat 
is, een paar dagen voor de werkelijke inval plaats yond, 
schijnen Kaapstad, PitsRni en Johannesburg in volmaakte 
overeenstemming. geweest te Voijn. De maoht was klaar 
de datumvoorde opstand was ,7astgesteld, endeverbondenen 
te Kaapstad dedell hun best de zaken te verhaasten. 

Op Kerstdag werdpn elf vertrouwblJ.r~ mannen van de 
De Deers Geconsolideerde Mijnen naar Kolonel Rhodes 
gezollden, om in geval van nood bij de hand te zijn. Een 
breed yoerig verslag van deze transactie zal men vinden in 
het zeer openhartige getuigenis door Mr. Scott afgelegd. 

27. Op den 2tsst~n Deoember was er een plotselinge 
stilstand van zaken. In den nammidag van dien dag 
telegraIClert Kol. Rhodes aan de Gecharterde Kaapstad, 
"Het is absoluut noodzakf-'lijk 'fiotatie' uit te stellenlo 
Charles Leonard is gisteren a vond naar de Kaapstad vel-· 
trokken." Boodsohappen in denzelfden geest werden 
gezonden door Mr. S. W. Jameson aan zijnen broeder en 
door Dr. Harris voor de Gecharterde Maatschappij aan Dr. 
lameson. LaatstgenoQmde besluitende: "Dus moet gij 
Diets doen voor gij weer van ons hoort. Te verschrikkelijk:_ 
lIet spijt mij zeer." 

W at aangaat den aard der moeielijkheid, die in den weg 
kwam, daarop wordt eenig licht geworpen door de ver .. 
klaring van Mr. S. W. JameRon aan zijuen broeder, dat 
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eenige handeling uitgesteld moet 'Worden ~'totdat w~j 
absolute waarborg van C. J. Rhodes hebben, dat de 
alitoriteit van he~ Imperiale Gouvernement' niet vereischt 
sal worden," een punt waarop 'Verder gedoe1d wordt in 
Telegram No. 6537 van Bijlage Q. Q. van den 28steh 
December. 

Wat ook den juisten aard der hinderpaal was, er'Valt 
niet aan· te twijielen, dat sommigen ten millsts der vet
bbndenen te- Johannesburg erg in den. Dood waren en aUe 
mogelijke maatregelen namen om den loop der zaken tegeIi 
te houden. Behalve dringende tetegrammen werden er 
speciale boodschapPbrs afgezonden om bij Dr. Jameson oJ} 
de noodzakelijkheid van uitstel aan te dringen. Een dezer, 
Kapitein Holden, baande zich eenen weg dooz het land heen. 
Volgens getuigenis van den heer Hammond kwam Holden 
op den 28sten December te Mafeking aan, en trok met de 
kolonne in .. 

28. De andere boodschapper. was Kapitein Maurice 
Heu.ny, die Johannesburg op den 26sten December vediet, 
en op den 27sten telegrafeerde hij van Bloemfontein naat 
Charter, Kaapstad., kennisgevende dat 'Zebrawo~d' 
(Kolonel Rhodes) hem gevraagd had '" Zahlbar' (Dl"~ 
Jameson) tegen te houden, totdat Heany hem ziet," en 
verzoek~nde dat er een schikking ·voor een speoialen trein 
voor hem gemaakt worde. Dr. Harris antwoordde naar 
Kimberley up den 28sten, hem kennisgevende dat er een 
~peciale trein voor hem gC8.l'rangeerd was, en yoegde er bij, 
"verlies geen tijd of gij zijt te laat." 

Het is bewezen, dat er voor dezen specialell trein door 
de Gechartorde Maatschappij voorziening gemaakt was, 
dat Heanyer mede verLrok, den gewonen trein te Vrijburg 
inhaalde, en dat hij :M.afeking op Zondag, den ~9sten, om 
-4·30 v.m. bereikte. 

Het is bewezen, dat hij met eenfi dtingende boodschap 
kwam om Dr. Jameson tegen te houden; dat hij bij zijne 
aankomst te Mafeking Mr. ISl&9.cs, een winkelier aldaar, 
opriep en een paar veldschoenen en een knapzak kocht, en 

"'met eene private kat naar Pitsani doorging; en dat hij 
vervolgens denzelfden avond met Dr. Jameson op zijnen 
inval meeging en te Doornkop gevangen werd. 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



xx BAPPORT V.AN RET COMIB. 

29. Op den 2'sten na de bovengenoemde ontmoedigende 
telegrammen 'Van Johannesburg ontvangen t8 hebbenf 
telegrafeerde Dr. Jameson aan Harris, Charter, Kaapstad; 
-,." Ik ben bang dat de Beohuanaland Politie de te1egraaf
draden zullen afsnijden. Zij mjn DU allen opgetrokkeDt 
maar zal traohten tegen te houden. Verwaoht dus morg~ 
"roeg om negen nur telegram van u te ontvallgen om het 
optrekken te autoriseeren. V oorzeker Kol. F. W. Rhodes. 
raadzaam dadelijk tot eene verstandhouding te kom~ 
Geef waarborg, of gij kunt telegrafeeren vaar Charles 
Leonard aankomt." llit doelt ongetwijfeld op de nood .. 
zakelijkheid van garantie waarop gedoeld was in d& 
boodschap van S. W. Jameson, en de alternatieve gedaohta 
was dat autoriteit om voort te trekken moest gegeveu 
worden v66r de aankomst te Kaapstad van den Johannes,. 
burgschen afgevaardigde. 

SO. Twee UUl later op cJenzelfden dag zendt hij eene 
andere boodsobap van het uiterste belang. .1Iij berioht 
Hanis, Gecbarterde, Kaapstad, als voIgt :-" Ais ik, naar, 
ik verwaoht, geene oommunicate hebben kan door het 
doorsnijden der Beohuanaland Granspolitie, dan. moeten 
wij de eerste plannen uitvoeren. Zij hebben dan twee 
dogen voor flotatie. Als zij het niet doen, lullen wij onze 
eigen flotatie maken met behulp van brief, dien ik zal 
publioeeren." 

DenzplfdeD dag telegrafeerde Dr. Jameson aan zijnen 
broed~r te Johannesburg als voIgt:- " Waarborg reeds 
gegeven, laat J. H. Hammond daarom dadelijk telegra
feeren allps ill orde." 

Hierop zond de heer Hammond een zeer stellig ant
woord. zijne voorgestelde daad absoluut afkeurende. 

31. Wat betreft de houding van de lDaoht te Pitsani. 
behoort opgemerkt te worden, dat op denzelfden dag, 
\V8arop de voorgaande correspondentie plaats vond, de heer 
A. Bates van Mafeking de Transvaal werd iugezondt'll met 
instruoties van Majoor Raleigh Grey om in:formatie te Vtil'

.amelen en Dr, Jemeson op w~g te ontmoeten. Hij 'werd 
voorzien van een paard en geld, en schijnt zijn best te 
hebben gedaan om de instructies uit te roeren" 
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32. Den volgenden dag vroeg telegrafeerde Dr. :r ameson 
~MD. Harris, Gecharterde, Kaapstad . "Er zal geene 'flotatie 
zijn, indien aan zichzelven overgelaten; eerste oponthoud 
was wedrennen die niet bestonden ; tweede Teeds getroften 
8chikking. !'l1e beteekenen bangheid. Het is beter dat 
gij zoo spoedig mogeJijk, gaat, en vol rapport geeft, of zeg 
.den Edelen heer C. J. Rhodes mij toe te laten." Het 
antwoord hierop was: "Alles zal in orae mjn als gij maar 
wilt wachten. Kapitein Maurice Heany 'komt vandaag per 
specialen train tot u!' En weer twee uur later telegrafeert 
Dr. Harris voor de Gecharterde Maatschappij:" Goold 
Aaams komt Maandag Mafeking aan, en Heany geloo! ik 
komt van avbnd aan ; nadat gij hem gezien heht, moeten 
.gij en wij over flotatie oordeelen, maar al onze buiten
landsche vrienden verzetten moh nu tegen ons, en zeggen 

.d.at het publiek geen penning er voor zal inschrijven, zeUs 
niet met u als directeur.-Ichabod." 

N og werden er verder op denzeHden dag twee telegram
men van Kaapstad, bijna gelijktijdig, aan Dr. Jameson 
gezonden, in zeer ontmoedigenden tooD. Een ervan sluit, 
'" wij kunnen geen :fiasco hebben," en het andere berioht 
aan Dr. Jameson dat Lionel Phillips volkomen mislukking 
Terwacht van eenigen .ontijdigen maatregel. Op denzelfden 
dag geeft Dr. Harris and Kolonel Rhodes te Johannesburg 
kennis dat, "Reb schikkingen gemaakt voor Kapitein 
Maurice Heany. Dr. Jam.eson wacht op de komst van 
Kapt. Maurice Heany. Houdt markt vast." En later, 

"Charles Leonard zegt flotatie niet populair, en het 
publiek zal zich tegen Engelands vlag verzetten. Is het 
waar ? Koudt beraad met al onze vrianden en laat mij 
weten daar Dr. Jameson geheel klaar is om resolutie door 

·te zetten en slechts wacht op de komst van Kapt. Heany." 
Een paar uren later tele~feert Dr. Jameson aan Harris, 

.. Charter, Kaapstad :-" Uw telegram Ichabod ,.e Kapt. 
Maurice Heany ontvangen. Reb geen verder nieuws. Ik 
moet weten.. Tenzij ik definitief van het tegenovergestelde 
bericht wordt, vertrek ik morgen avond en breng mijn 

itweeden telegram 'van gisteren aan u (bijlage A, No. 82) 
rten uitvoer, en alIes zal in orife zijn." 
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83. Den volgend~n morgen, Zondag den 29sten, kwam 
Heany t~ Mafeking aan, en na de bovengenoemde ,inkoopen 
gcdaan te hebben, vertrok hij per speciale ka~ naar het 
kamp te Pltsani, waar hij waarschijnlijk omstreeks 8 uur 
v.m. aankwam; Om vijf minuten over negen telegrafeerde 
Dr. Jameson aan HarrIs, Charter, Kaapstad r" Zal van 
avond· nalQ,' de Transvaal vel"trekk.~n. Mij~ reden 'S dat 
de laatste afspraak met schrijvers van brief was dat ingeval 
ik. te eeniger tijd later hooren zou, dat onder fIe Trans .. 
vaalscbe overheden achterdocht opgewekt was met betrek
~g tot hunne bedoeling ik, zonder verdere verwijzing 
.naar hen, onmiddellijk optrekken moest om verlies van 
levens te voorkomen, zooals brief verklaart. Reuter dit 
oogenblik eerst ontvangen. ZeUs zonder mijne eigen in
formatie. van su,menkomst in de Transvaal, verpllcht oogen
blikkelijk voort te trekken, om gedane belofte te vervullen. 
Wij gaan eenvoudig om iedereen te beschermen, terwijl zij 
het t~genwoordige oneerlijke Gouvemement veranderen en 
stemming opnemen van het geheele land, betreffende den 
VOlm van Gouvprnement, die door het geheel verlangd 
wordt." Het schijnt dat er ook eene boodschap afgezonden 
was van Pitsani naar Kapitein Spreckley, Buluwayo, hem 
instructies gevende om de Rhodesia Ruiterij op te roepen. 

i>4. Het plan der beweging was kort na den middag van 
denzelfden dag te M afeking bekend, en's avonds trok de 
krijgsmacht van die plaats en van het Pitsani kamp de 
grens der Z. A. Republiek over, na eerBt de telegrafisohe 
gemeenschap met de Kolonie afgesneden te hebben. 

Volledig verslag van watplaats yond zal gevonden worden 
in het getuigenis van den heer George Boyes en het rapport 
van den Inspecteur Fuller. 

36, De verdere daden van Dr. Jameson's krijgsmacht en 
de treurige gevolgen ervan liggen buiten het bereik der 
onderzoekingell van dit Comita. 

36. Er is getuigenis gegeven dat hat telegram van Dr .. 
Jameson op den avond van den 28sten zoowel als dat op 
den morgen van den 29sten, beide aan een beambte dar 
Gecharterde Maatschappij tusschen 10 en 11 uur dien 
morgel1 werden overhandigd, Zij werden door hem aan 
Dr. Hanis gebracht, die zonder verwijl naar den beer 
Rhodes ging, en het concept mee bracht van een telegram 
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van den heer Rhodes aan Dr. Harris. Het luidt te kOlnen 
van U Unbegangen," welk woord den heer Rhodes voorstelt, 
maar niet zijn gewone "code" naam is, en men leest 
erin :-" Deel bartelijk uwe wenschen met betrekking tot 
Protectoraat, maar de machinerie van het Koloniale Kantoor 
werkt langzaam, gelijk gij weet. Wij zijn ech~r bezig 
aIles in ons vermongen te doen om onmiddellijk overdracht 
te krijgen van wat ons eerlijk toekomt. Zaken in Johannes 
burg hoop ik nog in dar minne geschikt te zien, en allen een 
weinig geduld en gezond verstand is noodig. In geen 
enkel geval moet gij trekken. Ik verzet mij ten sterkste 
tegen zulk een maatregel." 

De heer Stevens probeerde beide Zondag en Maandag' 
morgen vroeg deze boodschap te verzenden, 'maar de lijn 
tot Mafeking was gesloten, en zij werd op Jameson's bevel 
Zon~agavond doorgesneden. De boodschap werd derhalve 
nooit vertionden, en toen de communicatie op den middag, 
van den 30sten hersteld was, is er geen bewij s, dat er eenige 
poging gedaan werd om dit of eenige andere andere bood
scoop' te zenden, Dr. Jameson's daad afkeurende. 

Dien dog echter werd de uitnoodigende brief, waarop 
gerekend was als voorwendsel om zijne daad te rechtvaar
digen, door de GecharterdeMaatsohappij naar de Londensche 
f'imeB overgeseind. 

37. N a alzoo kortelijks de feiten in bijzonderheden be
handeld te hehben, welke den inval voorafgingen, zoover 
mj uit het getuigenis v66r one knnnen worden afgeleid, 
bIijft one nog slechts over de voornaamste punten te 
besohouwen naar den invloed dien zij hebben op deze 
Kolonie. 

(}(J'IJolgtrekkingm. 

38. Uw Comit~ is van opinie dat geen lid van het 
toenmalige Gouvemement, met uitzondering van dan 
toenmaligen Premier, naar wien wij hie rna zullen refereeren 
eenigszins kennis droeg, of Buspioie had van het voornemen 
om een gewapende macht over de grenzen dar Z. A.., 
Republiek 1.e zenden. 

a9. U w Comit~ is overtuigd dat met uitzondering van 
een ond'ergeschikt beambte, toen op verlof, en eerst onlangs 
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overgeplaatst in den Kolonialen Dienst, geen beambte in 
eenig departement van den Gouvemements dienst dezer 
Xolonie, beschuldigd kan worden van plichtsverzaking. 

40. Na zorgvuldig onderzoek is gebleken, dat er niets is 
flat aantoont, dat eenig beambte van het Douanen Departe
ment de onwettige importatie of het a:8.everen van oorlogs 
ammunitie voor gebruik in de Zuid Afrikaansche Republiek 
ter sluiks heeft toegelaten. En of schoon de Gouverne
ments Spoorwegen destijds ongetwijleld ge'bruikt zijn 
geworden voor het vervoer van wapenen, ammunitie en 
militaire uitrusting, onwettig geexporleerd van uit de 
Kolonie naar de Z. A. R., zoo zijn de beambten van het 
Spoorweg Departement vrij van allen blaam in verband lIlet 
:amlke onwettige exportatie. 

41. U w Comite is overtuigd dat de pakhuizen en werk
plaatsen van de De Beers Geconsolideerde Mijnen VOOl' 

eenigen tijd \'o6r den inval gebruikt zijn geworden voor 
het bergen en voor de onwettige exportatie van wapenen 
bestemd voor de Z. A. R., in verband ml"'t dezen inval, en 
ook dat elf man van de De Beers naar Johannesburg 
w(lIrden gezonden, welke later toegelaten werden hunne 
positie weder in te neILen. De bewijzen zijn duidelijk, en 
er hlijft geen twijfel over op dit punt. De plaatse~jke 
directeuren ontken:len nadrukkelijk dat zij eenige schulcbge 
kennis droegen van de zaak, en uw Comlte moet ben vrij
spreken van alles, behalve van nalatigheid, welke, ziende 
op den omvang -der transacties en de tijdruimte over welke 
zij loopen, zeer groot moet zijn geweest. Het is niet 
denkbaar dat zulk! verrichtingen toegelaten zijn geworden, 
londer medeweten en goedkeuring van den Voorzitter ell 
Bevenslangen bestuurder, den heer C. J. Rhodes. 

42. Met betrekking tot de Geohart~Tde Maatschappij 
vindt uw Comite, dat de voornaamste beambten iu Kaapstad 
van h~t bestaan dezer samenzwering of af wisten, of ill de 
.gelegenheid waren erV'an te weten. 'fwee der directeuran 
altans, de heer Beit en de Edele C. J. Rhodes, waren 
aldoor m.et den Administrateur, Dr. Jameson, .en Dr. 
Harria, den Zuid Afrikaanschen Secretaris der Ma.a.t
schappij, werkzaam als bevorderaars en leidende geesten, en 
.-ij werden van tijd tot tijd op de hoogte gehouden van 
de maatlegelen. 
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De datum van den inval WiJ,S weken te voren bepaald, en 
de verzoekbrief werd verkregen vier weken voor den 
schijnbaren datum van onderteekening. 

Gedurende de maand Dec~mber kwam het aandringen 
op wat genoemd werd de "flotatie" of van Pitsani, of van 
de Kaapstad. 

De geheele beweging werd grootendeels bekostigd en 
bewerktuigd van buitenaf, en in beide gevallen warenzekere
directeuren en beambten der 'lecharterde Maatschappij van 
Britsch Zuid Afrika er aldoor in werkzaam. 

48. Aangaande den Edelen C. J. Rhodes kan uw Oomite 
tot geene andere gevolgtrekking komen, dan dat hij degelijk 
bekend was met de toebereidseleD die tot den invalleidden. 
Dat in zijn capaciteit van controleur der drie groote Aao
deelen Maatschappijen, De DritElch Zuid Afrikaansche
Maatschappij, de De Beers Geconsolideerde Mijnen, en de
Goudvelden van Zuid Afrika, hij de combinatie bestuurde 
en controleerde, die zulk eene daad als de Jameson's inval 
mogelijk maakte. 

44. Er blijft nog over de positie van den heer Rhodes te 
overwegen met betrekking tot Dr. Jameson's ingaan in de
Z. A. R. precies op het oogenblik dat hij zulks deed. Er 
bestaat geen bewijs dat de heer Rhodes er ooit over gedacht 
he eft, dat de macht te Pitsani Kamp ta eeniger tijd de
Transvaal ongenoodigd zou binnenrukken. Zij schij.nt 
meer bestemd te zijI! geweest om eene beweging van 
binnen af te ondersteunen. In deze connectie is het van 
belang te verwijzen naar dt\ telegram men die tusschen de 
verbondenen gedurende de paar laatste dagen van December 
gewisseJd zijn. 

Op den 25sten dier maand nadat de toebereidselen te 
Pitsani-die gemaakt waren met toestemming en mede
werking van de Geoharterde bestuurders te Kaapstaq
oogenschijnlijk voltooid waren, ontstond er een hinderpaal te
Johannesburg, den juisten aard waarvan niet duidelijk door 
het getuigenis uitgewezen wordt, maar waarvan een twist 
omtrent de kwestie vanhet hijschen van de Engelsche vlag; 
in geval de revolutie slagen zou, eene oorzaak was. Het 
gevolg van deze hinderpaal was, dat zij die in Johannesburg 
belangen hadden, besloten de verrichtingen tegen te houden,. 

A.6.6..-96. JAMESON STROOPTOCnf. D 
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en den heer Charles Leonlird nao.r de Kaapstad stti.urden. 
TIij tertl'ok op den avond :vau den 25sten, en van zijn 
vertrek werd den volgenden dag in een telegram 'Van 
Kolonel Rhodes aan Charter, Kaapstad, kennis gegeven. 
Een overzicht van de boodschappen, die tusschen Dr. 
Jameson en Dr. Harris gewiss~ld werden op den 26sten, 
27sten en 28sten December, en met den inhoud waarvan 
u w Comit~ iliet betwijfelen kan, dat de heer Rhodes 
volk6men bekend wa~, zal aanwijzen, dat de Gecharterde 
Bestuurders te Kaapstad ten volle overtuigd waren, meer 
bepaaldelijk na de aankomst van den heer Leonard, van de 
raadzaamheid van eenig voorttrekken uit Pitsani tegen te 
houdpn, totdat de verbondenen te Johannesburg gereed 
"Waren. En Dr. Jameson werd herhaaldelijk geraden te 
wachten, totdat de toebereidselen voltooid waren. Tonh 
ontbreekt er zulk een stteng bevel van den heer Rhodes 
direct aan Dr. Jameson, om in geen geval handelend op te 
tteden, als men gereedelijk zou hebben kunnpn verwachten 
van iemand, die zoo vast be~loten was aIles te doen wat in 
. zijn vermogen was, om te voorkomen dat een ondergeschikt 
beambte eene zware overtreding van de Wpt p;ou begaan. 

Omttent 12luur op den morgen van den 29sten December, 
1herkte de heer Rhodes dat Dr. Jameson bepaald besloten 
WQl'l de Zuid Afrikaansche Republiek dien avond binnen te 
!trek ken , en na met den heer Rhodes geconfereerd te hebben, 
stelde Dr. Harris een concept van een telegram san Dr. 
J am'eson Ope Meer dan de helft van dit telegram bevatte, 
vreemd genoeg, niets over den voorgenomen inval, en is 
door' geen getuigenis voor u we Comit~ ver klaard; maar het 
laatstu deel ervan bevat eene bepaalde en besliste as.nzegging 
aan Dr. t'Jameson, in geen geval zijn.e vdb1'genomea daad ten 
uitvoer te 'brengen, daar, "ik (de heer ..Rhodes) mij ten 
stelligste teg6n zulk eene daad verzet." Deze boodschap 
korl den 29sten'Diet gezonden worden omdat de lijn..-door
gesneden 'W8S, en de eortimunicatie riiet' Mafeking's ttlOl'gens 
'tan den BOsten nog niel was hersteld; maar op den middag 
tan dien dag was de breuk hersteld, en de lijn open. De 
boodschap echter werd babit verzonden. Volgens deze 
feiten schijnt het, dat de heer Rhodes het binnentrekken 
va.n Dr. Jameson in de Zuid Afrikaansche Republiek, niet 
bestuurde of goedkeurde op het juiste ogenblik toen zulks 
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-plaats vond. Maar uw Comitt! kan niet vinden dat dit 
"feit den heer Rhodes van verantwoordelijkheid ontheft in 
ake de treurige gebeurtenissen die hebben plaats gevonden. 
ZeIts indien Dr . Jameson in de aerste plaats verantwoorde .. 
lijk IS voor den laatsten fataIen stap, kan de heer Rhodes 
de verantwoordp-1ijkheid niet ontgaan vaIr. eene dud, die 
bepaald "as voor den juisten tijd, waarop zij plaats vond, 
en dat met zijne goedkeuring, waren die omstandigheden 
te Johannesburg gunstig geweest. I'l 

De heer Rhodes kwam den geheelen dag niet te Kaapstad, 
noch aohtte het recht het feit van den inval aan zijne 
collega's in het Ministerie bekend te stellen. De eenigste 
boodschap, die wezeniijk van de Kaapstad verzonden werd 
om bet voorttrekken van Dr. Jameson tegen te honden, 
~dat hij vertrokken was, was die door den Hoogen 
Commissaris, omstreeks 12 lUlr op den middag van den 
aOsten December verzonden, en die welke hem door den 
Britscben Agent te Pretoria gewerd, beide van welke over 
het hoofd gazien werden. 

45. Ten besluite kan Uw Comitt! slechts hun grooten 
spijt te kennen geven dat de heer Rhodes niet tegenwoordig 
is geweest am het Comita zijne eigen lezing te geven aver 
de zaken waarover het gelast is te rapporteeren, te maar 
daar zij schoorvoetend tot de gevolgtrekking gedwongeD 
zijn, afgaande op het getuigenis voor. hen, dat het aandeel 
door hem genomen in de organisatie welke aanleiding gal 
tot den inval aan het hoofd waarvan Dr. Jameson zich 
stelde, niet bestaanbaar was met zijnen plioht als .Eersten. 
Minister der Kolonie. 

THOMAS UPINGTON, 
(Geteekend onderworpen aan de meeningen 

gehouden in het door hem voorgelegd 
rapport). 

~ .. P. SCHij,ElNER, 
P. J ... DU TOIT, 
CHARLES T. JONES, 
J. ROSE INNES, JR., 
XHOS. E .. FULLER, 

Comite-Zaal, JOHN X. MERRIMAN. 
Wetgevende Vergadering. 

17 Juli, 1896. 
DI 
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RAPPORT DER MINDERHEID. 

Door Resolutie van uw Edel Huis genomen op den 
28sten dag van Mei laatstleden, werd uw Comite benoemd 
door den heer Speaker voor het doel om "onderzoek te 
doen naar de omstandigheden als rakende deze Kolonie in 
verband met de voorbereidingen tot en het uitvoeren van 
den Gewapenden Inval onlangs," die plaats vond gedurende 
de Iaatste dagen van verleden jaar, in het grondgebied van 
de Zuid Afrikaansohe Republiek toen in vrede met Hare 
Majesteit de Koningin en vriendsohappelijk jegens deze 
Kolonie. 

2. Debe doelde gewapende macht waR, ten tijde van den 
Inval, onder de oontr6le van een beambte van de Britsoh 
Zuid Afrika Maatsohappij, Dr. L. S. Jameson, die het ambt 
bekleedde van Administrateur va.n eene groote uitltestrekt. 
heid lands krachtens de maoht door Charter toegestaan aan 
die Maatsohappij. 

s. Overeenkomstig de bepalingen van Wet No. 41 van 
1895, maohtigde het Parlement van deze Kolonie de 
annexa tie van het Grondgebied Britsoh Bechuanaland, dat 
vroeger beheerd was door Harer Majesteits Rijksregeering, 
en kraobtens zoodanige maohtiging werd de proolamatie, 
die de annexatie voltooide, ui tgevaardigd op den 16den 
November, 1895. 

4. Ten tijde van de uitvaardigiug van bovengemeldEt 
proolamatie. was er binnen het Grondgebied Britsch 
Beohuanaland eene politiemacht bekend als de Beohuana
landsche Grenspolitie, en door artikel ~3 van Wet No. 41 
van IB95, werd het hepaald dat de Regeering van deze
Kolonie, na annexatie, schikkingen kon mak~n voor de 
dielUlten dIs leden van de Kaapsohe Politiemaoht, van zoo 
velen van de Bechuanalandsche Grenspolitie als noodig 
moohten mjn voor dienst binnen bet geannexeerd Grondge .. 
hied. Ten tijde vaD het uitvaardigen van de Annexatie 
ProolanJatie van 16 November, 1896, hestond er ook eene 
Politiemaobt in de betaling ~n onder de oontr6le van de 
Britsoh Zuid Afrika Maatsohappij, en het gevolg van het 
afdanken van de Britsch Bechuanalandsohe Politie was, dat 
de BritRoh Zuid Abika Maatschappij in staat was de 
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diensten to bekomen van velen van de afgedankte man
schappen VOOl" de Politiemacht van die Maatschappij. Een 
kamp tevoren opgericht door de Britsch Zuid Afrika 
Maatschappij te Pitsani Pothlugo, een plaats gelegen buiten 
de limieten van het Grondgebied geannexeerd aan de Kaap
kolonie, zijnde omtrent 27 mijlen ten noorden van Male ... 
king. 

lie De overdracht yan de afgedankte manschappen van 
de Bechuanalandsche Grenspolitie naar de Britsch Zuid 
Afrika Maatschappij's Pohtiemacht zou natuurlijk eenig 
verzuim insluiten, endus w6rd er geen achterdocht verwekt 
bij de bearnbten van de Koloniale Regeering door het ver
toeven binnen Koloniale limieten gedurende (:)enige weken 
van afgedankte op iustructies wachtende mansohappen .. 

6. In den avond van 29 December, lR96, trok de maoht 
v66r dien tijd binnen Koloniale limieten in de richting van 
het Proteotoraat, doch keerde zich later naal' het oosten in 
de Tichting van de grens der Zuid Afrikaansohe Repu'Pliek. 
Het doel werd later geopen baard in gesprek door Sir Charles 
:Metcalfe aan den heer Boyes, Resident Magistraat van 
lla.feking (die verbaasd was het te hooren) ale een tevoren 
afgesproken mouvement om de grens van de Zuid Afrikaan
sche Republiek over te gaan en eene junctie te ) nakeD te 
Malmani met de troepen van de Britsch Zuid Afrika. 
Maatschappij, trekkende van het kamp dier Maatsohappij 
te Pitsani Pothlugo. . 

7. Voor de doelt'inden van de afschuwelijke schennis 
van de regels van Internationaal Becht, gepleegd door hen 
die de grens der Zuid Afrikaansche Republiek overgingen, 
werden de telegraaflijnen door middel waarvan gemeenschap 
met de gezaghebbenden in deze Kolonie gehouden kon 
worden, afgesneden, zijnde. een gedeelte aldus afgesneden 
binneD de Kolonie. 

8. Uw Comite terwiji betreurende het beklagenswaardig 
crimineel gedrag van hen door wier zotheid bloed vergoten 
is, kan rapporteeren dat de schielijke en geheime aard van 
den lnval aIle mogelijkheid buitensloot van verhindering 
door Koloniale beambten dat Koloniale grond gebruikt 
werd als basis voor eenige voorbereidingen of 8chikkingen 
voor het uitvoeren van dien Inval. 
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9. Uw Comit~ wordt nu vereischt aan uw Edel Huis 
sijne beslissing voor te leggen op speoifieke quaesties van. 
het grootste belang, en bij het onderzoeken nR&!' het onder.
werp verwezen naar hen, hebben zij het geoordeeld hun 
plicht te zijn dat onderzoek zoo vorsohend mogelijk te
malten. Het heert de Wetgeving behaagd door eene Wet 
van deze Bessie speciale machten te verleenen met betrek
king tot het openbaar maken van telegrammen niet tot 
hiertoe uitgeoefend door eenig Comite van uw Edel Huis, 
dus aantoonende de belangrijkheid van de plichten uw 
Comite opgelegd. 

10. Overwogenhebbende de lijvige getuigenis voorgelegd 
is uw Comit~ van gevoelen dat de uitspringende punten 
mjn als voIgt :-

(a) Hod ten tijde van den Illval eenig lid van het 
toenmalige Koloniale Ministerie (behalve den 
toenmaligen Eersten Minister, die wegens zijne
positie ala Bestierend lJirecteur van de Britsch 
Zuid Afrika Maatschappij, verondersteld mag
worden speciale middelen van informatie gehad 
to hebben) eenige kennie va.n dien Inval? 

(II) Kan eenlg blaam op bet ~edrag van een 
Koloniaal Ofticieel Department of beambte met 
betrekking tot den Illval 'bewezen worden? 

(c) Was er eenige medepliohtigheid met hen die
aan den Inval deeJnamen door eenige Maatsohap
pij, behalve den vorigen Eersten Minister, binnen. 
deze Kolonie ? 

s:; (d) Was de vorige Eerste Minister~ bewust van en' 
betrokken in den Inval ? 

11. Op het eerste der bovengenoemde punten heeft 1lW"" 
ComittS Diet de minste twijfel. Naar hun gevoelen had 
geen lid van het toenmalige Koloniale Ministerie (behalve 
den toenmaligen Minister van wien.. hieronder verder 
~sproken zal worden) de minste achterdocht van eenig 
plait 0111 een ge'\Vapende macbt te zenden van eenige zijde 
o"tet de grens der Zuid Afrikaansche Republiek toen de, 
Inval gedaan werd. . 
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12. Wat betreft het t\veede der bovengenoemde puntelJ, 
is uw Comite overtuigd, dat, met uitzondering van eeu. 
ondergescbikte beambte toen op vedof en sleohts onlang8. 
verplaatst naar den Kolonia,len Dienst, geene beambte in 
eanig Departement van den Gouvernements dienst dezer-· 
KolOllie besohuldigd kan worden van eenig pli~htverzuim. 
N a zorgvuldig onderzoek is het b~vonden, dat er niets is O)J I 

te toonen dat eenige beambte van het Dooane Departement 
oogluikend toeliet den onwettigen invoer o~ a:8evering van 
krijgsbehoeftell voor gebruik in de ~uid Afrikaansohe
RepJlbliek, en, ofsohoon de Gouvernements Spoorwegen 
toen ongetwijfeld gebruikt werden voor het vervoer van 
wapeneD, ammunitie en militaire uitrustingen onwet~ig van 
deze Kolonie uitgevoerd naar de Zuid Afrikaansohe Repu
bliek,. zijn de beambten van het Spoorweg Departement 
vrijgesproken van eenig verband met zoodanigen 
onwettigen uitvoer. 

18_ Het derde der punten Ie vert meer ernstige vragen •. 
Het zou sohijnen dat de stores van de De Beers Consolidated 
Mjnes &edert eenigen tijd voor den inval gebfuikt waren 
voor het bergen van wapenen eu ~dere milit~ire uitrusting
door de Britsoh Zuid Afrika Maatsohappij, eene handel.· 
wijze die missohien niet laakbaar zO"Q., geweeat zijn indien 
de bepalingen der Koloniale wet met betrf'kking tot 
Buskruid en Vuurwapenen behoorlijk nagekoIJlen waren •. 
Het sohijnt eobter, dat kort voor den Inval een stelsel van 
erga sohennis der wet bpgonnen werd door d~n Algemeenen 
Bestuurder van de De Beers Consolidated Mines, den heer 
Gatdner F. Williams, den magazijnhouder ell andere· 
beambten onder hem. Krijgsbehoeften werden lCeheimelijk 
zonder verlofbrief vervoerd binnen de Zui4 Afrikaansohe 
Repllbliek, en uw Comite heeft te rapporteeren d'afr het 
sInokkelen van zoodanige krijgsbehoeften van de stores der 
D~ Beers Consolidated Mines op de wijze gedaan, dat is te 
~eggen door ,verherging in oli,e trommels en onder ooke, 
bewijst. dat de verzenders ken;nis hadden van hun b~stemd 
gebruik voor een onwettig doel. De bezending san 
Gebroeders Piokering, agenten voor De Beers Consolidated 
14,W.es te Port Elizabeth, openbaar gemaakt in de 
gQtuigeI).is, en hat op nieuw verzenden door die firma naar-
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MijluQaatsohappijen in de Zuid Afrikaansohe Republiek 
zijn voorbeelden van den D1et overlE'g gevolgden weg. 
Vol1(' ov~rweging is aan deze zaak gegeven, met het gevolg 
dat uw ComiM niet kan zeggen dat het bestuur van Direk
tenren van de De Beers Consolidated Mines eenige kennis 
harlden van de onwettige handelingen geple~gd door hunne 
bedieJldf'n in verband met den lnval. 

14. De positie van de Britsoh Zuid Afrika Maatsobappij 
is nood,vendlg het meest kritiek '-an aIle.. Ret is onmoge
lijk Y(lwr uw Comite tot eenig ander besluit te komen dan 
qat beam hten van die Maatsohappij binnE'n deze Kolonie 
bewust moe ten geweest zijn van een voorgpsteld mititai"ren 
inval in het Grondgebied der Zuid Afrikaansohe RepubIiek, 
-en dat de MaatsobappiJ niet kan ontkomen aan de verilnt
woordelijkheid op haar geworpen door het schandelijk sleoht 
gedrag van hare voomaamste bedienden. De hoofdbeambten 
a1dus betrokkon waren Dr. L. S. Jameson en Dr. F. R. 
Harris, dooh uw Comite is niet in staat eenige sohuldige 
kenr~is op te volgen naar het Hoofdkantoor van de Maat· 
scbappij in Europa. De handeling van Kapitein Holden 
-~en beambte in het emplooi van de Britsoh Zuid Afrika 
:\faatschappij-met betrekking tot het smokkolen van 
krijgsbehoeften in de Zuid Afrikaansohe Republiek, toont 
hoe dipp zekere beambten van de Britsoh Z'lid Afrika 
Mliatschappij in deze Kolonie betrokken waren in den 
Inval. 

15. De Ataatkundige of andere bedoelingen van den 
vorigen Eersten Minister vallen niet binnen de maoht van 
ond(lrzoek verleend aan u w Co mite, dooh het gedrag van 
het hoofd van het Koloniaal Bestuul"-die terzellder tijd 
Besturend Direkteur vall de Britsoh Zuid Afrika Maat
schappij was-vereisoht het nauwkeurigsc onderzoek ziende 
de positie van deze Kolonie met betrekking tot een 
bevrienden Zuid AfrikaanFlohen Staat. Uw Comite denkt 
eohter niet dat zij de vrijheid hebben mf't meer te handelen 
dan de kennis bezeten door den vorigen Eersten Minister 
van het plan om den lnval in qua~stio te maken en zijne 
inwilliging in dat plan. De meest onwederstaanbare 
getuigenis zou noodig zijn om een besluit te steunen die 
den vorigen Eersten Minister in verantwoordelijkheid 
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wikkelt voor de vermetelde handeliug van Dr. L. S • 
..Jameson, want niet alleen zou zulk een besluit beteekenen 
het vinden dat de vorige Eerste M.inister koelbloedig samen .. 
gezworen had om de onafhankelijkheid van de Zuid 
Mrikaansche Republiek omver te werpen, doch dat hij in 
-schrift en met telegraaf gezegd had hetgeen hij verlangde 
:IOU gelezen worden op eene wijze geheel en al verschillend 
van wat hij bedoelde. Het ernstige van zulk eene be
Bchuldiging kan niet te hoog geschat worden, en uw 
(Jomit~, op de getuigenis voor hem, vindt het onmogelijk 
te zeggen dat het bewezen is. U w Comit~ rapporteert 
-speciaal aan llW Edel Huis over dit onderwerp als volgt:-

(a) Dat zij niet gereohtigd waren onderzoek te doen 
naar eenige andere oogmerken van den Edelen 
C. J. Rhodes dan die in verband met den Inval 
ongelukkig gedaan door Dr. L. B. Jameson. 

(b) Dat volgens hun gevoelen de heer Rhodes niet 
aIleen alstoen zonder kennis was van het plan van 
Dr. Jameson om een gewapende macht onder 
zijne contrale in de Zuid Afrikaansche Republiek. 
te .leiden, doch to en hij bewust. werd van de 
onwettige daad van Dr. Jameson, deed hij alIas 
in zijna Macht om verderen inval te verhinderen. 

(c) Dat de handeling van den heer Rhodes in het ver
hinderen van de mogelijkheid van eenig mouve
ment van de Rhodesische maoht en inhet verwerpen 
van Dr. Jameson's daad in goede vertrouwen was. 

(d) Dat de heer Rhodes, op de getuigenis voor uw 
Comit~ niet persoonlijk verantwoordelijk kan 
worden gehouden voor eenige onbehoorlijke 
mededeelingen tusschen eenigen beambte van de 
Britsch Zuid Afrika Maatschappij en Dr. Jameson 
of eenigen beambte onder hem in verband met 
den Inval. 

(~) Dat de geldelijke schikkingen tuBschen den heer 
Rhodes en Kolonel F. Rhodes niet het onderwerp 
kunnen zijn van eonige bepaalde uitspraak bij 
gemis &an directe getuigenis. 

THOS. UPINGTON. 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



VERRIOHTINGEN VAN BET COMITE. 

VBJuuCBTmGEN VAN BET GEXOZEN COJUTB benoemd Op 
last van de Wetgevende Vergadering op den 28sten 
en 29sten Mei, Id96, om onderzoek te doen naar de 
omstandigheden, als rakende deze Kolonie, in verband 
met de voorbereidingen tot en het' uitvoerel'l. van deD 
gewapenden'inval onlangs in het grondgebied van de' 
Zuid Mrikaansohe Republiek; het Comita maoht 
hebbende getuigenis in te winnen en om papiereJi. te 
vragen, en bestaande uit den PROO1JB.BUR-GBNBlLUL. 
den heer Iluus, den heer Du To IT, den heerMDBI
][AN, den heer SCHREINER, den heer JONES en den heer 
FvLLBB; zijnde de PnocuREUR-GENElUAL V oorzitter. 

Maandag, 1 Juni, 1896. 

TEGENWOORDIG : 

De PRocuREUR-GENER.A.A.L (Voorzitter), 

De heer Merriman, De heer Du 1.\)it, 
" Fuller, " · Jones. 

De Klerk las de Orders van het Huis benoemeode het 
Comit~ en den Procureur-Generaal aanBtellende als Voor
sitter er van. 

N a beraadslaging, 
Besloten,--Dat de Staatssecretaris van de Zuid Afri

kaansche H.epubliek per telegraaf worde verzocht zoo
mendelijk te willen zijn als om zonder verzuim ZQO vele
exemplaren vah het tweede GroenbQek, niet te boven
gaande aoht, als gemist kunnen worden, op te zen den ; en 
om te melden of er eenige objeotie zou zijn tegen het her
drukken van gezegd Groenboek door het Oomite. 
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De heer Merriman stelde voor, dat het Tweede Trans
vaalsohe Groen boek op den Jameson Btrooptooht, met uit .. 
zondering van de oode-talels daarin, worde herdrukt om 
een Bijvoegsel te vormen tot de verriohtingen van het 
Comite. [Zle Aanhangsel A. J 

Goedgekeurd. 
N a verdere beraadslaging, 
Besloteu,-Dat Zijne Exoellentie de Offioier Adminis

tl'eerende het Bestuur, worde verzooht per eerbiedig adres, 
()m aan de Regeering van de Zuid Afrikaansohe Bepubliek 
made te deelen, dat een Oekozen Coniite van de Wetgevende 
Vergadering nu zit om onderzoek te dOAn naar de omstan
digheden, als.lakende deze Kolonie, in verband met de 
voorbereidingen tot en het uitvoeren van den gewapenden 
inval onlangs in het grondgebi(jd van de Zuid Afrikaansohe 
R~publiek, en te vernemen of die Regeering verlangt eenige 
getuigenis mende het onderwerp te leveren aan het Comite. 

Besloten verder, -Dat deze Resolutie aan het Huis 
tWorde gerapporteerd. 

Ret Comite verdaagde tot morgen te 10 v.m. 

Din8dag, 2 Juni, 1896. 

TBGENWOORDIG : 

De PnomfREuR-GENERAAL (Voorzitter), 

De heer Merriman, 
" Fuller, 

De heer Sohreiner, 
Du Toit. 

" " Jones, 

De Voorzitter legde op de tafel : 
.1. Bijks Blauwboek, ovel de J ongst.e Onlusten in de 

Znid Afrikaansohe Republiek. [C. 7933.] 
I.~.. Rijks Blauwboek van Correspondentie met betrek

king tot de Aangelegenheden VRIl de Zuid Afrikaan
.sMe Republiek. [C. 806S.] 
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De heer John Alfred Stevens, Ageerende Seoretaris VRn 

de Britsoh Zuid Afrika Maatsohappij, werd ondervraagd. 
De heer Stevens zeide dat hij gedagvaard was om zekere 

documenten behoorende aan de Maatscbappij over te leggen, 
doch daar hij slechts Ageerende Secretaris was, verzocht hij 
eerbiedig dat bij verlof mocht bekomen om per kabel VOOl 

instructies in overleg te treden met de .l)irectie van de 
Maatschappij in Londen. 

De heer Stevens zich verwijderd hebbende, beraadslaa~e 
het Comite : 

Besloten,-Dat, de positie van den heer Stevens in over
weging nemende, zonder hem op eenige wijze ta ontslaan 
van zijne verplichting onder de wet om de doollmenten 
over te leggen, zij zijne verdere ondervraging op dat punt 
uitstellen tot aanstaanden Vrijdag. 

De heer Stevens weder binnengelaten zijnde, deelde de' 
Voorzitter hem mEllde de resolutie van het Comite, en de 
verdere ondervraging van den getuige werd made voortge .. 
gaan. 

Het Comite verdaagde tot aanstaanden Donderdag te 10 
v.m. 

Donderaag, 4 Ju,ni, 1896. 

TEGENWOORDIG : 

De FROOURBUR-GOBR.UL (Voorzitter). 

De heer Merriman, 
" Fuller, 
" Innes, 

Het ComitES beraadslaagde. 

De heer Jones, 
" Du Toit, 
" Sohreiner. 

De heer Innes stelde voor: Dat een telegram worde 
gezonden aan den lIoogEdelen C. J. Rhodes, als Besturend~ 
Directeur van de Britsoh Zuid Afrika Maatschappij, 
mededeelende de resolutie van het Huis benoemende het ~ 
Comite, en meldende dat het ComitES nn in Bessie is. 

Goedgekeurd. 
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De heer .J. A. Stevens, Ageerende Secretaris van de 
"Britsch Zuid Afrika Maatschappij, werd verder onder
vraagd, en Jegde over de stukken op de Becheleland Con
-cessie. 

Het Comit~ beraadslaagde. 
De heer Schreiner vroeg de beslissing van den Voomtter 

·of het VOOl het Comite bevoegd was het Hoold van bet 
Telegraaf Kantoor op te roepen bijzondere telegrammen 
i>ver te leggen vereischt door het Comite, onder de Wet 
van 1883 op de Machten en Voorrechten van het Parle
mente 

Besloten,-Dat de beslissing van den heer Speaker over 
de zaak door den Voorzitter worde verzocht. 

Het ComitES verdaagde tot m:Jrgen te ] 0 v.m. 

Vri.J"dag, 6 Juni, 1896. 

TEGENWOORDIG : 

De PROCUB.EUR-GENBRAAL (Voorzitter), 

De heer 11 erriman, 
" Fuller, 
" Innes, 

De heer Du Toit, 
" Schreiner, 
" Jones. 

De heer 1. A. Stevens werd verder ondervraagd, en 
legde over :-

1. Kopij van telegram van Spreckley a&.n Harris, 
gedagteekend 2 I anuari, 189 ti, in antwoord op 
telegram men van 1 lanuari, ] 8..16. 

2. Kopij van telegram overhandigd aan den heer 
Stevens voor verzending Daal Dr. Jameson, 
Pitsani, op 29 December, 18~6. 

S. Kopij telegram van Vinteent aan Harris, gedag
teekend 8 Januari, 1896. 

4. Kopij van telegram van Ageerenden AdminitJf;ra
tem, Salisbury, &an Charter, Kaapstad, gedag
teekend 9 lanuari, 1896. (Zie lAahhangsel B.] 

en toonde de telegramboeken ;van delS". S.;tA. Co., van 
IS December, 1896, tot 21 Januari, 1896. 
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De heer John James Graham, Becretaris tot het Wets 
Departement, werd ondervraagd, en legd.e over kopijen 
van de volgende documenten :-

1. Telegram van Resident Magistraat, Mafeking, aan 
Prooureur-Generaal, Kaapstad, gedagteekend SO December, 
1895. 

2. Telegram van Procureur-Generaa1, in antwoord op 1, 
-gedagteekend SO December, 1895. 

S. Telegram. van Commisaaris van Politie, Kimberley, 
·.san Procureur-Generaal, Kaapstad, gedagteekend 80 
December, 1895. 

4. Do., do. 
o. Telegram van Prooureur-Generaal aan Commissaris 

van Politie, Kimberley, gedagteekend 80 December, 1896. 
6. Telegram van Procureur-Generaal aan B. M., Male

"king, gedagteekend Sl December, 1890. 
7. Telegram van Procureur-Generaal aan Commissaris 

''Van Politie, Kimberley, gedagteekend 81 Deoember, 1896. 
8. Kopijen van Correspondentie tusschen den Resident 

Magistraat van Mafeking en den· Procu~ur-Generaal, 
'gedagteekend 81 December, 1895, en 9 J anuari, 1896. 

9. Rapport door den l1esident Magitttraat van Mafeking 
-aan den Prooureur-Generaal, gedagteekend 2 Februari, 1896. 

10. ::Brief van den Sp,oretaris tot het Wets Departement 
aan den Commissaria van Politie, Kimberley, gedagteekend 
14 Januari, 1896. 

11. Brief van den Commissaris van Politie, Kimberley, 
aan den Seoretaris tot hat Weta nepartement, gedagteekend 

w22 Januari, 1896, zendende rapporten van Inspecteur 
Fuller en Ageerenden Inspecteur Browne. [Zie hiervoor 
Getuigenis 642-708.1 

Rier werd de heer Speaker aangemeld, die de volgende 
ibeslissing gal :-

De vraag mij gesteld is of het voor het Comite 
bevoegd is het Hoold van het Telegraalkantoor op te 
roepen om bijzondere telegrammen over te leggen onder 
de Wet van 1888 op de Machten en Voorrechten van 

_ het Parlement. Zij ontstaat hoofdzakelijk wegens de 
.~alingeD van het 9de artikel van de l'elegraaf-wet, 
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No. 20 '\Tan 1861, waardoor het verordend is dat een 
klerk geemployeerd in de werking van een telegraaflijn 
die, niet een getuige in een Gereohtshof zijnde, eenig 
telegram openbaart Pionder de toestemming van den 
persoon die het zendt of ontvangt, aan straf blootstaat. 
Het is duidelijk dat tenzij er een natuurlijke maoht 
in dit Huis is, die het zou reoht geven de bepalingen 
van de Telegraaf-wet te breken, of tenzij het een 
Gereohtshof is, of tenzij de Wet op Machten en Voor
rechten het 9de artikel van de Telegraaf-wet herroept 
zoo ver als dit Huis aangaat, het antwoord op de mij 
gestelde vraag ontkennend zou zijn. N u, of schoon het 
Engelsche Huis der Gemeenten ongetwijfeld op ver
schillende tijden in het verleden aanspraak maakte op 
het uitoefenen van, en uitoelende, eene maoht boven 
en hooger dan die van de gewone wet des lands, 
waren de gevallen die waarin de heweerde rechten 
en voorrechten van het Ruis gesohonden waren, doch 
ik kan geen geval vinden, en zekerlijk niet in de 
jongste tijden, waarin het Huis der Gerneenten 
aanspraak maakte de uitdrukkelijke bepalingen te 
kunnen verbreken van eene wet en voornamelijk eene 
die eene krimineelt, misdaad daarstelt. ZeUs over de 
quaestie van de perken van parlementair voorrecht 
en de jurisdictie van Gerechtshoven zijn de meest 
tegenstrijdige gevoelens gegeven. 

Doch men behoort te herinneren dat Koloniale 
Wetgevingen niet "Parlementen" zijn in den zin 
waarin het Ruis der Gemeenten er een is. Zeer 
verschillende zienswijzen worden gehouden door de 
verschillende Koloniale Wetgevingen aangaande welke 
machten beschouwd moeten worden hun eigen te zijn 
voor het behoorlijk en doeltre.B'end uitvoeren van 
parlementaire overwegingen en re~oluties; doch er 
schijnt eene overeenkomst van gevoelen te zijn dat al 
de maohten op aanspraak gemaakt door het Britsohe 
Ruia der Gemeenten in geenerlei wijze eigen zijn aan 
Koloniale Wetgevingen. Derhal ve zal het worden 
bevonden dat verctchillende Wetten van tijd tot tijd 
in verschillende Kolonien gepasseerd zijn, verIda-
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rende en voorschrij vende machten die het. Huis dar 
Gemeenten zonder tegenspraak uitoefent. In onze 
eigene Kolonie zijn er zulke Wetten, namelijk Wet 
No.1 van 1854, verzekerende vrijheid van sprekE'n 
en bescherming van person en geemployeerd in het 
publiceeren van Parlementaire stukken, en Wet No. 
13 van 1883, beschrijvende en verklarende de rechten 
en voorrecht~n van het Parlement. 

Zonder in verdere bijzonderheden te traden, zal het 
genoeg zijn te'zeggen dat in<lien er zulk eene macht 
is in het IIuis der Gemeenten-en het zou schijnen dat 
zulks niet het geval is-als om de u.itdmkkelijke be
palingen te kunnen verbreken van eene Wet die eene 
krimineele misdaad daarstelt, er geene zoodanige in 
dit Huis is wiens macbten grootendeels bestaan uit die 
door parlementsakten opgericht. 

Nogmaals, ofschoon het Huis der Gemeenten aan
spraak heeft gemaakt op zekere machten als lid van 
het Hooge Hof van het Pa'rlement, zijn de gevaUen 
hoofdzakelijk die waarin schendingen van voorrechten 
betrokken zijn en gelijken zeer op de gevallen in voor
zien door de Wet van 1883 op de Maohten en 
Voorreohten; dooh het Parlement van deze Kolonie is 
in geen enkelen zin een Gereohtshof, en de Wetgeven
de Vergadering is niet een lid van het Hooge Hof in 
den zin waarin het Huis der Gemeenten er een is. 
Geheel afgesoheiden van deze overwegingen zijn de 
reglliaties aangaande het overleggen van stukken 
duidelijk omschreven. Zij kunnen verklaard worden 
ala voIgt, dat geen Gekozen Comite eenige maoht heeft 
stukken te eisohen, die geweigerd konden worden, 
indien om eene opgap,f van zoodanige stukken werd 
gevraagd in het fiuis zelf, op grond dat zij buiten de 
jurisdictie van het Hms waren; dat aIle documenten 
die van een publieken of officieelen aard zijn, en die 
naal' verwezen of aangehaald worden gedurende een 
debat, op de tafel behooren gelegd te worden, mits dat 
dit gedaan kan worden zonder afbreuk aan de publieke 
belangen, on in hat geval van Ministers, zoo de docu
men,ten nlet van vertrOliwelijken sard zijn. Dooh deze 

[A. 6 ... -'96. J.A.MESON STROOPrOOHT.] E 
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regels, zegt May, kUDDt'n niet beschouwd worden toe
passelijk te zijn op private brieven, telegrammen of 
memoranda. Een geval juist van pas ontstond in 1865, 
toeD een Minister, door een privaat lid gevraagd wor
dende of hij op de tafel zou leggen eene schriftelijke 
opgaaf en een brief die hij op eeD vorigen dag aange
haald had, antwoordde dat daar de documenten, die hij 
aangehaald had privaat waren, hij ze niet op de tafel 
kon leggen. Daar er volgehouden werd, dat de stuk
ken aangehaald zijnde overgelegd behoorden te 
worden, verklaarde de Speaker dat deze regel toepasse
lijk was op publieke documenten. Er is nog een 
preoedent dat ik gevonden heb in de verrichtingen 
van het Canadasche Parlement van 1880, waarin de
zelfde regel werd uiteengezet aangaande documenten 
van een offioieelen aard die vereischt werden op de 
tafel te worden gelegd. De regels van onze Wet
gevende Vergadering zijn gevormd Daar die van het 
H nis der (:) emeenten, en dezelfde regel aangaande 
private documenten zou toepasselijk mjn. 

Dit zoo zijnde, kan het sohaars beweerd worden 
dat een Gekozen Comite van dit Huis macht zou 
hebben iemand te dwingen de private telegrammen 
van een derden persoon over te leggen, wanneer het 
over leggen op ziohzel:f eene krimineele misdaad is; 
tenzij, zoo ala ik gezegd heb, de Wet op Machten en 
Voorrechten de Telegraaf-wet in dit opmcht t£>niet 
doet. Doet zij dit, dan moet zij zulks doen door 
afieiding, want er is niets in de Wet zelve dat dit 
uitdrukkelijk doet. N u moet men niet vergeten dat 
de machten van dit Ruis gl'ootendeels die zijn daaraan 
door parlements-akte gegeven: dat in de Wet op de 
Machten en Voorrechten er eene Schedule is hunde
lende met herroepene Wetten, die geene melding 
maakt van de Telegraaf-wet, en ik ben ov('rtuigd dat 
indien de Wetgeving van plan was geweest dit Huis 
de macht te geven de Telegraaf-wet omver te stootpn, 
zij zulks uitdrnkkelijk zou hebben gezegd. GeeuE' 
nieuwe macht niet bekend aan het Huis der Gemeenten 
of ·Wetgevingen in het algemeen, schijnt mij toe 
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bedoeld gewecst te zijn door Wet No. 18 'Van 1888 
geschept te worden. Ik kan niet denken dat de 
Wetgeving bedoeld kon hebben eene bepaalde \lit
zondering daar te stellen tot de krimineele misdaad 
gemaakt door de Telegraaf-wet, behalve in speoifieke 
bewoordingen, en zekerlijk niet in de algemeene 
bewoordingen verklarende de machten en voorreohten 
van dit Huis. Onder deze omstandigheden ben ik 
genoodzaakt tot het besluit te komen dat dit Comita 
geene macht heeft het Hoofd van het Telegraaf
kantoor te verplichten bijzondere telegrammen over 
te leggen zonder de toestemming van den persoon 
die ze zendt of ontvangt. 

Het Comite beraadslaagde. 
Besloten,-Dat de Voorzitter een speoiaal rapport bij het 

Huis indiene dat het Comite, onder overweging gehad 
hebbende de beslissing van den heer Speaker aangaande de 
machtsn van het Comite met betrekking tot het overleggen 
van telegram men, het op die beslissing wenschelijk oordeelt 
dat een Wetsontwerp worde ingediend met het minst 
mogelijke verzuim, om speciale maohten aan het Comite 
te verleenen. 

Het Comit6 verdaagde tot aanstaanden Maandag te 
10 Vrm. 

Maandag, 8 Juni, 1896. 

TEGENWOORDIG : 

De PROCUREUR-GENERAAL (V oorzitter), 
De heer Merrima.1, De heer Du Toit, 

" Fuller~ " Schreiner, 
" Innes, " Jones. 

ne Voorzitter legde over van den heer J. A. Stevens 
1. Kopij van cOlTespondenti~ tusschen den heer J. F. 

P. Rawlinson en den Agperenden Secretaris van 
de Britsch Zuid Afrika Maatschappij. rZie 
Aanhangsel C.] 
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2. Correspondentle over de zaak van den brief van de 
aanvoerders van de Reform Committee aan Dr. 
Jameson, ged.agteekend 20 December, 1800. 
L Zie Aanhangsel D.] 

Sir J. Gordon Sprigg, K.C.M.G., L.W.V., E~rste 
Minister, 

Edele Johannes Albertus Faure, L.W.R., 
De heer G~orge James 13oyes, C.C. en R.M., van 

Mafeking, en 
De heer Thomas Rees Price, Ageerende Algemeene 

13estuurder van Spoorwegen, werden ondervraagd. 
De Voorzitter zeide dat hij verplicht was het Comit~ 

te verlaten. 
Besloten,--Dat de heer Merriman den stoel inneme. 
Het Co mite beraadslaagde en verdaagde tot morgen te 

10v.m. 

Dinadag, 9 Juni, 1896. 

TEGENWOORDIG : 

De PROCUB.EUR-GENERAAL (Voorzitter), 

De heer Merriman, De heer Du Toit, 
" Fuller, " Schreiner. 
" Jones, 

De Voorzitter legde over kopij lan een telegram van 
Earl Grey, Buluwayo, aan Stevens, Charter, Kaapstad, 
gedagteekend 8 Juni, 1~96, verzoekende het Comite dE:' 
getuigenis van den heer Stevens te nemen in plaats van (liE:' 
van den heer Berry, met betrekking tot de boeken. 

De heer ~chreiner ste Ide Toor den hepr Stevens te ver
wittigen dat het Comite de getuigenis va.n den hC'er Berry 
noodig oordeelt in hC't belang van het onderzoek en dnt hij 
worde vel'zocht dit aan Earl Gr~y bekend te malten. 

Goedgekeurd. 
De Voorzitter diende in : 

1. Eene aanteekening in snelschrift van de getuigenis 
in de zaak van de Koningin V8. Gardner F. 
Williams. 
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2. Correspondentie in zake het smokkelen van wapcnen 
in cen brandkast van R. M. Ross, Kaapstad, 
naar Elandsfontein, in de Zuid Afrikaansche 
Republiek, door zekeren W. Towell. 

3. Correspondentie in v.ake het afsnijden vltn do 
Telegraaf-draden gedurende December, 1895. 
[Zie Aanhangsel E.] 

4. Overige stukken met betrekking tot de gangen 
van Majoor Heany, te Kimberley, op Zaterdag, 
den 28sten December, 1895. [Zie Aanhangsel F.] 

5. Brief van den heer. T. R. Price, Ageerend~n Alge
meenen Bestuurder van Spoorwegen, gedag
teekend g Juni, 1896, zendende telegram van 
den Directeur van Dienst van het Oostelijke 
stelsel, in "ake ontdekkingen blj het ongeluk te 
Thomasrivier, op den 5den December, 1895. 
(Zie Aanh~ngsel G.] 

6. Bnef van den heer T. R. Price, Ageerenden Alga
meenen Destuurder van Spoorwegen, gedag
teekend 9 J uni, 1896, zendende verslag van de 
reizen van het geschut van Port Elizabeth, op do 
Spoorwegen. [Zie Aanhangsel H.] 

De heer Gardner F. Williams, Algemeene Bestuurdcr 
van de De Beers Consolidated M.ines, werd ondervraagd 
na cloor den Voorzitter gewaarschuwd ta zijn. 

Gedurende het verhoor vroeg de getuigo, toen hij ver
zocht werd een zekeren naam te openbaren, dat hij mocht 
worden toegela ten dien terug te houden. 

De getuige zich verwijderd hebbende, boraadslaagdo het 
Comite. 

Besloten,-De getuigc worde vereischt den naam te 
openbaren. 

De getuige weder binnengelaten zijnde, werd het ver
hoor hervat nadat de Voorzitter hem de beslissing van het· 
Comite had medegedeeld. 

De heer FydeIl Edmund Garrett, .redakteur van de 0 ape 
Times, werd ondervraagd. 

Het Comite beraadslaagdo en vordaagde tot aanstaanden 
llonderdag te 10 v.m. 
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DOI&dcrdag, 11 Junl, 1896. 

TEGENWOORDIG : 

De r H.OCURl!lUR-GENERAAL (V oorzlLter), 

Dc heer Merriman, De heer Jones, 
" Fuller, " Du Toit, 
" Innes, " Schrein~r. 

lie Voorzitter diende in : 
l.llrief van den Edelen Sir Gordon Sprigg, K.C.M.G., 

L.W.V., Eerste M.inister, gedagteekend 11 Juni, 
1896, zendende kopijen van brieven gewiRs(\ld 
tusschen Zijne Excellentie den Gouverneur en 
Ministers over den jongsten inval in de Zuid 
Afrikaansche Republiek. [Zie Aanhangsel I.] 

2. Brief van den Ageerenden Algemeenen Bestuurder 
Tan Bpoorwegen, gedagteekend 10 J uni, 1896, 
zendende opgaaf van vuurwapenen en amm:l.nitie 
verzonden per spoor tussohen Kaapstad, Kimber
ley, Vrijburg en Mafeking, gedurende de maan
den October, November en December, 1895. [Zie 
Aanhangsel J.J 

3. Kopijen van al de verslagen in de zaak van de 
Koningin VB. Gardner Williams. 

JJo heer J ohn James Graham werd verder ondervraagd. 
De heor John Lothian Hissett, Superintendent van Goede-

ren eu Stationsohef te Kimberley, werd ondervraagd. 
Hier was de Procureur-Generaal verplioht weg te gaao. 
llcsloten,-Dat de heel' Schreiner den stoel inneme. 
De heer Maoleod Bawtree Robinson, Commissaris vall 

Politie voor Griqualand West en Bechuanaland, werd onder
vraagd. 

llet Comite beraadslaagde en vcrdaagde tot morgen to 
10 Y.m. 
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Vnldag, 12 Juni, 1896. 

TEGENWOORDIG : 

lJa P ROOU REUR-GENERAAL (V oor1Jitter), 

De heer Merriman, De heer Jones, 
" Fuller, " Du Toit, 
" Innes, " 

Schreiner. 

De Voorzitter legde op de tafel : 

1. Kopij van de Wet op Macht aan het Gekozen Co mite 
op den Jameson Strooptocht, No. 4 van 1896, 
afgekondigd op ~en 12den Juni, 1896. 

2. Brief van den Ageerenden Algemeenen Bestuurder 
van Spoorwegen, gedagteekend 11 Juni, 18U6, 
zendende kopijen van telegrammen in zake hot 
biDnensmokkelen van wapenen in de Transvaal. 
[Zie Aanhangsel K.] 

3. Brief van den heer F. E. Garrett, gedagtaekend 
11 J lni, 1836, met betrekking tot de getuigenis 
door hem afgelegd op den 9den Juni, 1896. 

llesloten,-Op den brief van den heer Garrett acht het 
Comite het niet raadzaam de getuigenis op eenig belangrijk 
punt te veranderen. 

De heer J. A. Stevens werd verder ondervraagd, en toon
de verschillende tolegrammen, conducteurs boeken, cn een 
gel'angschikt register van telegrammen en brieven ontvan
gen door de B. S. A. Co. in 1895. 

De heer T. R. Price en de heer M. H. Robinson werden 
verder ondervraagd. 

De heer Julius Weil, L. W. V., werd ondervraagd. 
Het Comite beraadslaagde en verdaagdc tot aanstaanden 

Maandag te 10 v.m. 
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Mu(('naag, 15 Juni, 1896. 

TEGEN"WOORDIG : 

De PRoCUREUR-GENERAAL (V oorzitter), 

De heer Merriman, De heer Jones, 
" Fuller, " Du Toit, 
" Innes, " 

Schreiner. 

De V oorzitter leverde in brieven van den Ageerendcn 
Algemeenen Bestuurder van Spoorwegen: 

1. Gedagteekend 12 Juni, 1896, in zake opgaven 
van Wapeuen en Ammunitie verzonden over de 
Spoorwegen. [Zie Aanhangsel L. ] 

~. Gedagteekend 12 J"uni, 1896, in zake het gewicht 
van bezendingen wapenen van Mafeking Mar 
Kimberley. i Zie Aanhangsel 1\1.] 

;J. Gedagteekend 12 Juni, 1806, insluitende kopij van 
telegram gezonden aan Direkteur van Dienst to 
Port Elizabeth in zake de olie trommels ontvangen 
van KImberley en gezonden naar Elandsfontein. 
[Zie Aanhangsel N.] 

1. Gedagteekend 12 Juni, 1896, zendende kopijen 
van fakturen voor goederen van Bufielshaven 
naar Johannesburg, die beschadigd werden in het 
ongeluk te Thomasrivier. 

5. Godagteekend 13 Juni, 1896, insluitende antwoord 
van den Direkteur van Dienst, Port Elizabeth, 
op het t.elegram in zake de olia trom mel s. 

l.. Gedagteekend 12 Juni, 189t)~ zendende (1) kopij 
faktuur voor zes trommels olie van De Heers aan 
Pickering & Co., Port Elizabeth; (2) origineele 
cODsignatie brief voor do. ; (3) kopij faktuur voor 
7 trommels olie van De Beers aan Pickering & 
Co., Port Elizabeth; (4) origineele consignatie
brief voor do.; (5) kopij van faktuur voor 2 
trommel solie van Do Deers uan rickering & Cu , 
Port Elizaboth; (G) origineele tODbignatiebrief 
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voor do.; (7). kopijen van faktuur voor 2 trom
mels olie van De Beers aan Pickering & Co., 
Port Elizabeth; (8) origineele consignatiebrief 
voor do. [Zie AaDhangsel O.J 

De Klerk rapporteerde aan het Comite dat geen antwoord 
ontvangen was op de telegram men verzonden overeen
komstig de resoluties van het Comite van den lsten .en 
4den Juni, 1896, aan den Staatssecretaris van de Zuid 
Afrikaansche Bepubliek en aan den Hoog Edelen C. J. 
Rhodes respectievelijk. 

De heer Somerset Richard French, C.M.G., Postmeester
Generaal, werd ondervraagd. 

Het Comite beraadslaagde. 
Besloten,-Dat Kolonel Rhodes worde gedagvaard per 

telegram . gericht aan hem onder adres van de Stations
chefs te Kimberley, Vrijburg en Mafeking respectievelijk, 
en dat aan de Stationschefs getelegrafeerd worde de 
dagvaarding af te leveren en kennis te nemen van den 
tijd waarop de aflevering pImrts-vindt. 

De hoer J. A. Stevens werd verder ondervraagd en 
leverde in zekere correspondentie met Majoor don Edelen 
R. White. I Zie Aanhangsel P.] 

Het Comite verdaagde tot morgen te 10 v.m. 

Din8aag, 16 JU'fI'i, 1896. 

TXGENWOOBDIG: 

De PROCUREUR-GENERAA.L (Voorzitter), 

De heer Merriman, De heer Jones, 
" Fuller, 
" Innes, 

" Du Toit, 
Schreiner. 

" 
De V oOlzitter leverde in : 

Telegram van den Stationschef, Mafeking. gedag
teekend 16 Juni, 1896, meldende dat de telegr2.
fische dagvaarding van den Klerk van het Huis 
afgeleverd was aan Kolonel Rhodes. [Zio Aan .. 
hangsel Q.] 
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De heer Robert George Scott, de heer Ed ward Pickering 
cn de heer Emanuel Isaacs werden ondervraagd. 

Hier verliet de V oorzitter den Stoel. 
llcslotpn,-Dat de heer Merriman den Stoel inneme. 
Do heer Thomas Berry, wel'd ondel'vraagd en lovcrde in: 

Gecertificeerd uittreksel V9.n de boeken der Britsch 
Zuid Afrika Maatschappij, aantoonende de N cw 
Concessions Account [Zie Aanha~gsel R.] en 
legde verder, ter inzage van het Comite, de 
boeken over van de Britsch Zuid Afrika Maat
schappij, waarom gevraagd was, mE;t de tegen
l'laden van de cheques, en Ieverde in cheques en 
wissels in verband met de New Concessions Ac
count. [Zie Aanhangsel S.] 

Het Comite beraadslaagde en verdaagdo tot aalJbtaanden 
Donderdag, te 10 v.m. . 

Donderdag, 18 Juni, 1896. 

TEGENWOORDIG: 

De PROCUBEUR-GENBRAAL (Voorzitter), 
De heer Merriman, De heer Jones, 

" Du Toit, " Schreiner, 
" Innes, " Fuller. 

De V oorzitter leverde in : 
Brief van den Ageerenden Algemeenen Bestuurdcr 

van Spoorwegcn, gedagteekend 17 Juni, 1896, 
insluitende verdere opgaven van ammunitie ver
zonden van Kimberley gedurende 1895. [Zie 
Aanhangsel T.] 

~)o heer T. Berry werd verder ondervraagd op de botkt n 
van de Britsch S. A. Co., en IElgde verdere cheques over in 
verhand met de New Concessions Account. [Zie Aan
hang~el u.] 

Gedurende het verhoor bcsloot hot Comite den heer J. A. 
Stevens te dagvaardon onmiddellijk zekere adviesbrieven 
over to lcggcn vergezellonde de Now Concessions Account 
wissels. 
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Dc heer J. A. Stevens werd verder ondervraagd. 
De heer ,A ... Bates werd ondervraagd. 
Gedurende het verhoor op cene quaestie, vroog de 

getuige of het noodig was zioh te inoriminee1"en. De ge· 
tmge zich verwijderd hebbende, bel'aadslaagde het Comit~. 

Besloten,-Dat getuige de vraag niet behoeft te beant
woorden indien hij denkt dat het hem zou inorimineeren. 

De getuige werd weder binnengelaten en verder onder
vraagd. 

De heer J. A. Stevens werd verder ondervraagd en Ieverde 
zekere adviesbrieven in vergezellende de New Conoessions 
Acoount wissels. [Zie Aanhangsel V.] 

Het Comit~ beraadslaagde. 
Het Comit~ verdaagde tot morg~n te 10 vim. 

Jlri,jaag, 19 Juni, 1896. 

TEGENWOORDIG : 

De heer Merriman, De heer Fuller, 
"Schreiner, " Innes, 
" Du Toii, " Jones. 

'Hesloten,-Dat bij afwezigheid van den Voorzitter, de 
heer Merriman den Stoel inneme. 

De heer Louis Lloyd Michell, de heer J I A. Stevens, de 
heor F. FI Rutherfoord, en de Edele W. P. Schreiner, Q.C., 
C.M.G., L.W.V., werden ondervraagd. 

De heer T. Berry werd verder ondervraagd en leverde 
in gecertificeerde kopijen van de Pitsani Camp rekening 
rZie Aauhangsel W.l en van Dr. H. A. Wolff's rekening in 
de boeken der Britsoh Zuid Afrika Maatschappij, L Zie 
Aanhangscl X.] en toonde de boeken ter inzage van het 
Comit~. 

Het Comit~ beraadslaagde. 
llesloton,-Dat den Stationschef en den Postmeester te 

Mafeking per telegraaf rospectievelijk worden gevraagd of 
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de verbotering van de dagvaarding, en de herhaling van 
de dagvaarding door den Klerk van het Ruis van den 
15den Juni, aan Kolonel Rhodes persooulijk afgeloverd 
waren. 

Het Comite verdaagde tot aanst~andcn Maandag to 10 v.m. 

Maanaag, 22 Juni, 1896. 

TEGENWOORDIG : 

De PROCUREUR-GENERAAL (Voorzittcr), 

De heer Merriman, De heer Schreiner, 
" Fuller, " .T onos, 
" Innes, " Du Toit. 

De Klerk las voor en lever de in twpe telegrammon 
gedagteekend den 19den dezer van den Postmeof:Jter en den 
Stationschef, Mafeking, respectievelijk, over de dagvaar
ding aan Kolonel Rhodes [Zie Aanhangsel Y ] 

De V oorzitter leverde in een brief van den Postmcester
Generaal, gedagteekend den 19dcn dezer, zendendc con 
rapport bevattende de additioneele informatie van hem 
vereischt .. gedurende zijn verhoor door het Comite. rZie 
Aanhangsel Z. J -

De heer David Stephen, hoofdklcrk, Tak Telegrafisohe 
lloodsohappen, Algemeen Postkantoor, werd ondervraagd, 
en leverdc in de origineelen van zekere telpgrafische bood
schappen. 

De heor J amos Iscmonger, Counter Klerk, Tak Telegra
fisohe Boodsohappon, Algemeen Postkantoor, word onder
vraagd. 

Het Comite beraadslaagde. 
Besloten,-Dat de Klerk van het Huis de noodige 

schikkineen make voor het ontoijferen van die telegrafische 
boodschappen ingeleverd door den heer Stephen die niet 
alreods ontoijferd zijn in het Transvaalsohe Groenboek, 
hl .. t work te worden vorricht door COIl vertrouwbarcn 
bekwamen beambte in den publieken dienst. 
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Besloten,-Dat de Klerk van het Huis worde verzooht 
te tracht~ eene dagvaarding aan den heer .T. Hays 
Hammond te doen toekomen om morgen voor het Comite 
te verschijnen en getuigenis af te leggen. 

De V oorzitter las voor en leverde in een brief van den 
heer J. A. Stevens, gedagteekend den 22sten JUDi, 1896, 
ten effecte dat een boodschap per kabel hem had bereikt 
van Dr. F. R. Harris dat, daar het Engelsche onderzoek 
spoedig verwacht werd, het voor hem volfe'trekt onmogelijk 
was Londen te verlaten. L Zie Aanhangsel A A.] 

Het Comite verdaagde tot morgen to 10 v.m. 

Dinadag, 28 Juni, 1896. 

TEGENWOOlWIG : 

De FROCUREUR-GENERAA.L (Voorzitter), 

De heer Merriman, De heer Fuller, 
" Schreiner, " Du Toit. 
" Jones, 

De V oorzitter leverde in een brief van den Algemeenen 
Bestuurder van de Standard Bank, gedagteekend den 
228ten dezer, insluitende st.aat van Dr, H. A. Wolffs 
rekening met den tak Mafeking van de :Hank, van den 
18den N9vember tot den Slsten December, 189Q. [Zie 
Aanhangsel JjB. ] 

De heer John Hays Hammond was tegenwoordig, en 
medegedeeld zijnde het doel van het Comit6 in hat eischen 
zijner tegenwoordigheid, protesteerde hij er tegen dat hij 
zou worden opgeroepen gotuigenis sf te leggen. 

De heer Hammond zich verwiiderd liebbende1 over-
woog het Uomite zijn protest. • 

De Voorzitter stelde voor: Het protest van den heer 
IIammond worde erkend. 

De heer Schreiner stelde voor als amendement: Het 
protest van den heer Hammond zorgvuldig overwogen 
zijnde, zoo besluit het Comite dat zij ne verplichting 
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j egens de Begeering van de Zuid Afrikaansche Republiek 
geeel'biedigd behoort te worden, dat hij geene volstrekte 
vrijstelling van verhoor eischen kan op den grond dat hij 
een Amerikaansche burger is, doch dat zoodanige vragen 
hem gesteld behooren te worden die betrekking hebben 
op daadzaken rakende het onderzoek, en niet in antwoord 
insluitende eene verklaring van eenig politiek inzioht of 
gevoelen. 

N a bespreldng, 

Het amendement werd tel' stemming gebracht en bet 
Comite stemde: 

Voor: 6. 

De heer Du Toit, 
" Jones, 
" Merriman, 
" . Schreiner, 
" Innes. 

Tegen: 2. 

De Procureur-Generaal, 
De heer .Fuller. 

Het amendement dus goedgekeurd. 

Op voorstel van den V oorzitter werd besloten dat de ge
nomene resolutie aan den heel' Hammond in e~ten8o worde 
voorgelezen. 

De heer Hammond weder binnengelaten zijnde, werd 
bekend gemaakt met de beslissing van het Comit(', en werd 
toen ondervraagd. 

De Procureur-Generaal verplioht zijnde te vertrekken, 
nam de hee:r Merriman den Stoel in. 

De Edele John Frost, C.M.G., L.W.V., ~n de Edele John 
Laing, LoW.V., werden ondervl'aagdo 

De heer E. E. Harrhy, van het Departement van den 
Postmeester-Generaal, was tegenwoordig en leverde in ge
certificeerde kopijen van de ontcijferde telegrammen, 
overeenkomstig de resolutie gisteren genomeno 

Het Comite examineerde tie ontoijferingen met den heer 
Harrhy en gaf ze aan hem terug met hat verzoek dat hij 
een verder onderzoek zou in stell en en aan het Comite rap· 
porteeren op diens volgende bijeenkomst. 

lIet Comite verdaagde tot Donderdag, te 10 v.m, 
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Dontlerdag, 25 Juni, 1896. 

TEGENWOOltDIG : 

De PBOCUREUR-GENERA.A.JJ (V oorzitter), 

De heer Merriman, De heer Schreiner, 
" Fuller, " Jones, 
" Innes, " Du Toit. 

De heer E. E. Harrhy WllS tegen woordig en leverde in 
ontcijferde telegrammen na verder onderzoek, over
eenkomstig de resolutie genomen door het Comite. [Zie 
Aanhangsel C.C.l 

De Klerk diende in een aanzoek van den heer Ha.mmond 
om toegelaten te worden zekere woorden bij te voegen aan 
zijn antwoord op vraag No. 2,687. 

Besloien,-Dat de additioneele woorden worden inge
voegd in eene tekstnoot, met eene opheldering dat de heer 
Hammond zijne getuigenis in schrift gelezen hebbende, de 
bijvoeging verlangde, doch daar de heer Hammond nu ver
trokken was naar Engeland er geene gelegenheid was voor 
cenige v6rdere ondervraging op dit punt. 

De heer J. A.. Stevens werd verder ondervraagd. 
De Edele P. H. Faure, Secretaris voor Landbouw, werd 

ondervraagd. 
De heer J nmes Tasker, Controleur van ~et Centraal 

'relegraafkantoor, werd ondervraagd. 
De heer J. A. t5tevens werd verder ondervraagd, en toonde 

telegram kopij boek behoorende aan de Britsch Zuid Afrika 
Maatschappij. 

De heer D. Stephen werd verder ondervraagd, en leverde 
in origineel telegram van Charter aan Kolonel Rhodes, 
Johannesburg, gedagteekend den 7den December, 1895, 
No. 6,716. 

De Procureur-Generaa], verplicht zijnde ie vertrekken 
gedurende het verhoor van den h\.~er Stephen, nam de heer 
Fuller den Sto~l in. 

Het Comite beraadslaagde, en verdaagde tot morgen te 
11 v.m. 
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Vrijdag, 26 Juni, 1896. 

TEGENWOORDIG : 

De PROOUREuR-GENERAAL (Voorzitter), 

De heer Merriman, De heer Jones, 
" Fuller, " ])u. Toit, 
" Innes, " Schreiner. 

Het Comitb beraadslaagde. 
Besloten,-De Secretaris van de Oostelijke Kabel Maat

schappij worde gedagvaard alle kabelgrammen over te 
leggen verzonden tusschen den 2lsten en 29sten December, 
Ib95, van Rhodes, Harris, Charter of Stevens, of in hunne 
code namen, aan de Londen T2me8, of Moberley Bell, of 
" Zeolites," of eenigen anderell code naam voor de Londen 
Time8, en aIle kabelgrammen ontvangen tusschen den 10den 
en 13den December van eenigeen dier namen, Londen, san 
eenigeen dier namen in Kaapstad. 

De Voorzitter verplicht zijnde te vertrekken, nam dp 
heer Merriman den Stoel in. 

Het Comite verdaagde tot aanstaanden Maandag te 
10 v.m. 

MaandfJg, 29 Juni, 1896. 

TEGENWOORDIG : 

De PRoOUREUR-GENER-\.AL (V oorzitter), 
De heer Merriman, I De heer Sclueiner, 

, , Fuller,. I " Jones. 
" Innes, 

De Voorzitter leverde in twee brieven van den Post
meester-Generaal, gedagteekend 23 en 28 JUDi, 1896, 
aangaande de telegrammen om gevraagd. 

De heer Thomas Cassidy, SuperintE!Ddent van de Oo~te
lijke en Zuid-Afrikaansche Telegraaf Maatscbappij, "prd 
ondervraagd. 
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De heer David Stephen werd verder ondervraagd en 
leverde in de origineelen van zekere telegrafische hood
schappen. LZie Aanhangsel D.D.] 

De heer Peroy Stewart werd ondervraagd, en leverde in : 
Twee brieven van de" Britsch Zuid Afrika Maatschappij, 

Kaapstad, gerioht aan hem te Mafeking, gedag
teekend 26 November, 1896. [Zie Aanhangsel 
B.E.] 

Het Comit~ beraadslaagde aangaande een Ontwerp 
Rapport, en verdaagde tot morgen te 10 v.m. 

Dilllaal, SO Juni, 1896. 

TEGENWOORDIG ~ 

De PnocuREUR-GENERAAL (V oorzitter), 

De heer Merriman, De heer Jones, 
" Fuller, " Du Toit, 
" Innes, " Sohreiner. 

De Voorzitter leverde in : 
1. Brief van den Secretaris tot den Eersten Minister, 

gedagteekend 29 JUDi, 1896, insluitende eene 
Minute van Z.E. dt'n Administrateur, gedagtee
kend 24 Juni, 1896, insluitende eene dep@ohe 
van Harer Majesteits Ageerenden Agent te 
Pretoria, gedagteekend 19 Juni, 1896, insIui
tende eene mededeeling van den Staats-secretaris 
van de Zuid Afrikaansche Republiek, gedagtee
kend 16 Juni, 1M96, over het leveren van getui ... 
genis op den Jameson Strooptooht [Zie Aan .. 
~sel F.F.] 

2. Ontoijferingen van telegrammen, meteen oertificaat 
van den heer E. Harrhy [Zie Aanhangsel G. G.] 

Besloten, -Dat de Ageerende Seoretaris van De Beers 
Consolidated Mines gedurende October, November en 

[A.. 6~96. JAMESON 1NV AL.] ., 
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December, 1895, worde gedagvaard, en medegedeeld dat 
getuigenis voor het Comite is gelegd aantounende dat 
wapenen ontvangen en gesmokkeld zijn nsar Johannesburg 
van de stores van de De Beers Msatschappij, ook dat zij 
betaalden daarvoor en ook hpt reisgeld vall ruan~chappen 
naar Johannesburg. Dat het Comita de Maatschappij 
gelegenheid wenscht te geyen hare positie duidelijk te 
maken, en dus verlangt dat de gedagvaarde beambte bewijs 
zal brengen van betaling van vracht door De Beers voor 
wa1>enen; ook cheque gegeven ter betaling van transport 
van manschappen gezonden van De Beprs naar ,J ohannes
burg, den datum van zoodanigo cheque, en duidelijk te 
verklaren op welke rekeningen die sommen overgebrucht 
zijn, en door wien uiteindehjk betaald. 

lJe heer D. Stephen werd verder ondervraagd en 
leverde in de origineelen van zekere telegraiische hood
schappen. [Zie Aanhangsel H.ff. J en een Telegrafische 
Tijdtafel. 

De heer Merriman leverde in een uittreksel van de 
Londen Timc8 van den Isten Januari,1896. LZie Aan
hangsel I.I.] 

Besloteu,-Dat zoodanige gedeelten van het Groenboek 
No.2, gedrukt zijnde als een Aanhaugsel tot de verrich
tingen van het Cornite, sIs slechta in Hollandsch voor
komen, gedrukt zullen worden in Engelsch als cen 
bij voegsel tot Aanhangsel A. [Dijvoegsel AI, A2, AS, 
A4.J 

De Voorzitter verplicht zijnde te vertrekken, nam de 
heE'r Merriman den Stoel in. 

Besloten,--Dat de aandacht van den heer Speaker be
paald worde op het feit dat zeer aanzienlijk verzuim 
plaats gevonden heeft met de mededeeliug heden ontvangen 
insluitende het antwoord van den Staats~Secretaris met 
b~trekking tot het leveren van getuigenis aan het (Jomite. 

De heer J. A. Stevens ,verd verder ondervraagd. 

Het Comite beraadslaagde aanflsande een rapport en 
verdaagde tot aanstaanden DOl1derdag te 10 v.m. 
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Donderdag, 2 Juli, 1896. 

'rEGENWOOllDIG : 

De PROCUB.EUR-<:1~E&UL (Voorzitter), 

De heer Schreiner, t De heer Innes, 
" Du Toit, I "Fuller, 
" Jones, I "Merriman. 

De Voorzitter leverde in : 
1. De verdere ontcijferingen van de telegrammen die 

den heer Hanhy gevraagd was te maken. [Zie 
Aanhangsel J.J.] 

2. Brief van den Postmeester-Geueraal, gedagteekend 
30 Juni, 1896, aangaande de gevraagde tele
grammen. 

De Voorzitter las voor en leverde in een telegram van 
den heer Craven, Secretaris van· de De HeeTs Consolidated 
Mines, Kimberley, gedagteekend 30 Juni, 1896, in ant
woord op een telegram vall den KLerk van het Huis, 
vragende wie de Ageerende Secretaris van de Maatschappij 
was gedurende de maanden October, November en Decem
ber laatstleden, en meldend~ het doel van het onderzoek. 
[Zie Aanhangsel KIK. ] 

De heer J. J. Graham ward verder ondervraagd. 
De heer D. Stephen w~rd verder ondervraagd. 
Het Comite beraadslaagde, en verdaagde tot morgen 

te 10 v.m. 

Vr"jdag, S Juli, 1806. 

TEGENWOORDIG : 

De PROCUltEUR-GENERA.!.L l Voorzitter), 

" ~Uller, ., .Du Toit. 
Ue heer Merriman, I De heer Jones, 

" Innes, 

De Voorzitter leverde in een telegram van den Staats
secretaria, l)retoria, in antwoord op een telegram van den 

-.2 
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Voorzitter op den 30sten J uni, met betrekking tot getui
gen of getuigbnis die de ltegeering va.n de Zuid Afrikaan
bche Repu bliek mocht verlangen aan de hand te gaven. 
[Zie Aanhangsel L.L. bladzijde cCltliJ. 

De heer J " .A.. Stevens werd verder ondervraagd. 
Het Comite verdaagde tot Maandag te 10 v.m. 

Maandag, 6 Juli, 1896. 

TEGENWOORDIG : 

De heer Merriman, De heer Du Toit, 
" Fuller, " Schreiner, 
" Innes, " Jones. 

Bij afwpzigheid van ·den Voorzitter, besloten dat de 
heer Memman den Stoel inneme. 

De he~r U. Stephen werd verder ondervraagd en leverde 
in twee telegramrnen die om gevraagd. waren [Zie Aan
hangsel M. M. j 

De heer Jones keerde terug naat; Aanhangsel B. van de 
verdchtingen van het Comite, e~ wees er op dat er niets 
was om aan te toonen dat het telegram van" U nbegangen " 
naar Jameson niet gezonden was. 

Besloten,-Dat de voIgende tekstn.oot wOl'de gehecht 
aan het telegram :-" Dit telegram werd aangeboden 
doch niet verzonden voor de redenen vermeld door den 
heer J. A. Stevens in diena getuig~nis~ vragen 464 tot 482." 

De Voorzitter leverde in een brief van A. Dates, gedag
teekend Kuruman, 25 Juni, 1896, ter opheldering van 
diens getuigenis. [Zie Aanhangsel N.N.] 

De Voorzitter leverde in altcrnatieve lezingen in tele
grammen Nos. 6127, 1602, 06365, 6008 cn 00034. 

Besloten,-Dat deze telegrammen worden terug verwe
zen naar den heer Harrhy om rapport op de alternatieve 
lezingen. 

Het Comite verdaagde tot mor~en te 10 v.m. 
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Dinadag, 7 Ju,Zi, 1896. 

TEGENWOORDIG: 

De heer Merriman, \ De heer Jones, 
" Fuller, " Du 'roit, 
" Innes, " Schreiner. 

Beslot&n,-Dat bij afwezigheid van den Prooureur-
6eneraal, de heer Merriman den Stoel inneme. 

J)~ Voorritter las een orief van den Seoretaris tot den 
Eerstf'n Minister, gedagteekehd 6 Juli, 1896, aan den Klerk 
van de Wetgevende Vergadcring, ofer verzuim van de 
Minute van 24 Juni, 18~6 [Zie Aanhangsel O.O.J 

De Voorzitter leverde in een rapport door den heer E. 
Harrhy over de telegrammen naar hem terug verwezen om 
de alternatieve lezingen te overwegen. 

Besloten,-Dat deze altematieve lezingen in de tele
grammen waarin zij voorkomen worden aangetoond binnen 
teksthaakj es. 

De heer D. Stephen werd verder ondervraagd en leverde 
in de telegrammen die om gevraagd waren [Zie Aanhangsel 
P.P.] 

Besloten,-Dat al de J' ameson Strooptooht telegrammen 
tussohen den 21sten December en den 2den Januari, laatst
leden, worden gerangschikt in chronologische volgol'de 
met betrekking tot Ka~pstad, aantoonende het nur van 
inlevering en verzending, en worden gedrukt al8 f'en verder 
Aanhangsel [Zie Aanhangsel Q.Q.] 

Het Comite beraadslaagde, en verdaagde tot aanstaanden 
Donderdag te 10 v.m. 

Donaerdag, 9 JuZi, 1896. 

TEGENWOORDIG : 

De P ROCUREUR-GENERAAL (Voorzitter), 
De heer Merriman, I De heer Jones, 

" Fuller, " Du Toit, 
,. Innes, I "Sohreiner. 

De Voorzitter leverde in flen Ontwerp Rapport rZie 
Rapport del" Minderheid7 blaizijde xxviii] 
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Het Comite beraadslaagde. 
Besloten.--·Dat het telegram van "Unbegangen" aan 

J a.meson, dat niet gezonden werd, niet begrepen behoort te 
worden in Aanhansel Q.Q. 

Ret Oomite verdaagde tot aanstaanden Maandag te 10 
v.m. 

Maandag, 18 Juli, 1896. 

TEGENWOOlU)IG : 

De PROCUREUR-GENERAAL t Voorzitter), 

De heer Merriman, De heer Innes, 
" Schreiner, " Du Toit, 
" Fuller, " 

Jones. 

De heer D. Stephen werd verder ondervraagd. 
Het Co mite beraadslaagde en verdaagde tot morgen te 

11 v.m. 

Din8dag, 14 Juli, 1896. 

TEGENWOORDI& : 

De PROCUREUR-GENERAAL (V oorzitter), 
De heer Merriman, De heer Jones, 

" Fuller, " Du Toit, 
" Innes, " Schreiner. 

Het Comite beraadslaagde en verdnagde tot mOl'geD te 
:0 T.rn. 

WoenBdag, 16 Juli, I 896 

TEGENWOOBDIG : 

De PROCUREUR-GENERAAL (Voorzitter), 
De heer MerrirL an, I De heer Jones, 

" Fuller, " Du Toit, 
" lanes, I " Schreiner. 

Het OomittS beraadslaagde en verdaagde tot morgen te 
11 V,IQ., 
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Donde'dag, 16 Juli, 1896; 

TEGENWOOBDIG : 

De PROOURBUR-GENERAAL (Voorzitter), 

De heer Merriman, De heer Schreiner, 
" Fuller, " Du Toit, 
" Innes, " Jones. 

De heer Merriman leverde in een Ontwerp Rapport. [Zie 
Rapport, bladzijde vii.l 

Hesloten,-D"'t het Comite handelt 0p'de basis van het 
ontwerp van den heer Merriman voor het rapport van het 
Comite. 

De Voorzitter stelde voor om na de woorden "zijn ge
worden" in den v,ierden regel van de l8de paragraaf in te 
voegen de wool'den " N aar Ml'. Cassidy's beste overtuiging." 

De Voorzitter bra.cht tt'r stemming dit vQorstel, waal'Op 
het Comite stemde : 

Voor: 2. 

De Voorzitter, 
De heer Fuller, 

Het voorstel dus verworpen. 

Tegen: 5. 

De heer Sohreiner, 
" Du Toit, 
" Jones, 
" Innes, 
" Merriman. 

Op paragraaf 28 stelde de heel' Fullel' voor het volgende 
&an het einde bij te voegen: ._" Doch er is, vo]gena bet 
gevoelen van uw Com ita, geen bewijs dat hij de drag~r 
was van eenigen brief of boodsohap voor Dr. JameCJon van 
Kaapstad. " 

De heer Innes stelde voor om uit te laten de woorden in 
. de laatste paragraaf van 28 " dat hij bij zijne aankomst te 
Mafeking Mr. Isaaos, een winkelier aldaar, opriep en een 
paar veldschoenen en een knapzak kooht, en, met eeue 
private ~ naat Pit~lli doorFg." 
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Ue Voorzitter bracht ter stemming het voorstel van den 
heer Innes, waarop het Comite stemde : 

Voor: 2. 

De heer Innes, 
" Fuller. 

Ret voorstel dUB verworpen. 

Tegen: 5r 

De Voorzitter, 
De heer Merriman, 

" Jones, 
" Du Toit, 
" Sohreiner. 

De Voorzitter bracht ter stemming het voorstel van den 
heer Fuller, waarop het Co mite stemde : 

Voor: 2 Tegen: 5 

De heer Fuller, 
" Innes. 

Het voorstel dus verworpen. 

De Voorzitter, 
De heer Merriman, 

" Du Toit, 
" Jones, 
" Schreiner. 

De heer Schreiner stelde voor dat het rapport van den 
heer Merriman aangenomen worde als het rapport van 
het Comit6. 

De heer FullE'f stelde voor dat het Comite verdage 
tot morgen om de amendementen in druk te overwegen. 

De Voorzitter braoht ter stemming het voorstel van den 
ht'er Fuller, waarop het Comit~ stemde : 

Voor: 1. 

])c heer Fuller. 

Het voorstel dus verworpen. 

Tegen: 6. 

De V oorzitter, 
De heC'r Merriman, 

" Sohreiner, 
" Innes, 
" Jones, 

" 
Du Toit. 

De Voorzitter braoht ter stemming het voorstel van den 
heer Sohreiner, dat het rapport van den heer Mel1"iman 
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worde aangenomeo, waarop het Comite stemde: 

Voor: 6. Tegen: 1. 
De heer Merriman, De V oorzitter. 

" Fuller, 
" Innes, 
" Jones, 
" Du Toit, 

" 
Schreiner. 

Het voorstel dus goedgekeurd en het rapport aange
nomen. 

De heer "Merriman stelde voor : 
Dit Comite verlangt zijne waardeering te notuleeren van 

de groote diensten in het onderzoek bewezen door den 
Klerk van het Uomite, den heer J. de V. Roos, LL.D. 

Goedgekeurd. 
Het Comite verdaagde tot morgen te 10 v.m. 

Vri,jdag, 17 Juli, 1896. 

TJ1GENWOORDIG: 

De PROCUREUR-GBNERAAL, (Voorzitter). 

De heer Merriman, De heer Jones, 
" Fuller, " Du Toit, 
". Innes, " Schreiner. 

Het Comite ging over tot het teekenen van het rapport. 
Besloten,-Dat de Voorzitter het ,indiene. 
De Voorzi.tter teekende het rapport, ondQrworpen a.an de 

meeningen gehouden in het door hem voorgelegd rapport, 
pn steIde voor dat laatstgenoemde worde ingediend als een 
rapport der minderheid. 

Goedgekeurd. 
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