
50 NOTULEN VA.N GETUIGENIS lFGEIJEGD VOOR RET 

Den heu 582. M.aar dat zon een kabelgram zijn dat ontvangen 
.1. ~. ~,.,,,,,. was ?-Al de kabelgrammen zouden in de boeken zijn. 
i luni, 1896. 583. Zijn zij ingeplakt P -Zij zijn all~n ingeschreven. 

Maar zij zijn geheel pri vaat van de Compagnie en hebben 
geen betl ekking op deze zaak. 

584. Hoe- weet gij dat zij niet betrekking hebben op 
deze zaak. Gij zoudt niet gec!acht hebben dat Sechel'land 
betrekking had op deze zaak. Wij willen de telegrammen 
hebben van Harris aan de Compagnie omtrent de over
dracht van dat stuk land P-De kabelboeken zijn in mijn 
kantoor maar ik weet van niets er in dat op deze zaak eenige 
betrekking heeft. 

580. Wilt gij u hiervan verzekeren P-Ja. 
586. De /leer Inne8.] Welk boek is het dat gij dnal" 

hebt ?-Een telegramboek. 
587. Dat weet ik, Is het van bijzondE'r privaten aard 

of is het het glJwone telegram boek van hot kantool' ?-Het 
is het boek dat ik in het kantoor gebruik. 

588. Bevat het andere telegrammen aan Dr. Jameson 
dan die welke gij geproduceerd heht ?-N een, ik geloof 
het niet. 

b89. zijn er ('enige aRn Majoor Heaney? -Ik herinner 
mij geene. 

090. Zie het zorgvuldig door en zie of er eenige zijn aan 
deze beeren of aan ~Iajoor White of aan een lid van het 
Reform Comite en deel ons den uitslag mede op de volgende 
vergadering ? -Zeer goed. 

59!. Hebt gij andere boeken in het kantoor van de 
laatste week van Decemb~r, tot het midden van Januari. 
Ik bedoel telegramboeken ?-Neen, er zijn de telegram a 

boeken van den boekhouder, maar ik geloof niet dat daarin 
iets is. 

5U2. Wilt gij onderzoek doen ?-Zeker. 
593. Dr. Harris heeft een boek ?-Hij heeft een privaat 

boek. 
594. Hij heeft dat weggenomen ?-Het is thans niet in 

mijne bewaring. 
5U). ll(~t i~ niet onder uwe bewaring? -N een ik lleb 

mijne. verantwoordelijkheid overgegeven. 
696. D, neer $ckreiI481'.] Weet gij waar het is ?-Neen. 
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597. De !teer Innes.l AIle telegrammen die de Compagnie n.nh •• r 
ontvangt bewaart gij ~-"J a. J. A. ~lfIt'''. 

598. Gij hebt de telegrammen van het midden van Dec. i JUDi, 1891. 

tot het midden van Janual'i ?-Ja. 
599. Hebt gij ze doorgekeken ?-Niet zorgvuldig. 
600. WIlt gij ze weer doorkijken ?-Ja. 
601. Wilt gij het Co mite op de volgeude vergadering 

zeggen of er telegram men waren van d~ namen die ik 
genoemd heb ?--J a 

602. Wilt gij persoonlijk dat onderzoek doen ?-J a. 
603. Ais er de zoodanigen zijn zijn wilt gij ze produ

ceeren ?-Voorzeker am ik tijd krijgen kane 
604. Ik wil uw kantoor uitputten om mij te verzekeren 

dat er niets meer in is ?-Ik lien volkomen bereid u te ge .. 
moet te komen. Ten opzichte van het verzoek van den 
heer Schreiner gisteren omtrent de cheques die ik onder
t~ekend heb, daarvoor zullen ook eenige dagen noodig zijn. 
Het is moeielijk ze op het oogenblik te krijgen. 

605_ De "eer Schreiner.] Hebt gij antw('ord ontvangen 
op cen telegl"Um omtreut de produktie van de dooumenten ? 
-Ik heb antwoord ontvangen en produceer de dooumenten. 

606. De '!Jeer Jones.] Hobt gij iets gehoord omtrent de 
boeken, wanneer wij ze kunnen verwaohten ?-Ik heb een 
telegram gehad van Graaf .Grey, dat de boeken indien zij 
noodig zijn moeten teruggaan. 

607. Hebt gij niet getelegrafeerd dat zij noodig zijn ?
Ja. Als wij een geoertifioeerde kopie van de rekeningen 
konden produoeeren, zou dat Biet de groote kosten besparen 
om de boeken hierheen te laten brengen ? " 

608. De keer Sc!treiner.l Gij beveelt aan te produceeren 
wat gij beFiohouwt een volledige rekening te zijn omtrent 
de zaak en dan het Comite te laten bpslissen of het noodig 
is de boeken terug te ..zenden ?-Zou ik niet de cheques en 
drafts komen produceeren die deze rekeningen uitmaken ? 

609. fJe keer Jone8.] Hebt gil de tegenbladen der 
oheques hier ?-Ja waarschijnlijk, tenzij zij ingesloten 
zijn in de rekening. Ik zal onderzoek doen en het u 
zaggen. 

610. Als wij de informatie van u kunnen krijgen, zullen 
wij trachten de kosten te besparell ?-Ik wil ze besparen. 
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Den beer Als ik dit bewijs, zal het ComiteS de kosten besparen van 
J • .d. 8ttJf1llll. de boeken te laten opzenden ? 
6 JUDi-1SI6. 611. De heer Inne8.] Gij moet Graaf Grey meedeelen 

, dat tenzij dat gedaan wordt, de boekl.n moeten opgezonden 
'worden ?-Zeer goed. 

012. De /'eel' Jone8.] Gij werdt gelast de drafts van Kol. 
Rhodes op dezelfde rekening te plaatsen als de Torige 
sommen. W ij wenschen te weten op welke rekening de 
vorige sornman geplaatst werden ?-Wat gij eig«:'nlijk heb. 
ben wilt is een gecertificeerde kopie van de rekening en de 
cheques en drafts, en op welke rekening. 

613 Hebt gij hier eenige aanteekeningen ?-Neen. 
614. De heer Schreiner.] Wilt gij ons zeggen wanneer 

de boeken werkelijk weggezonden werden ?-N a de zaak 
van Gardner Williams. 

015. Bedoelt gij na de schuldig verklaring ?-Ja. 
616. En to en er reeds een voorstel voor het Huis was 

om een Gt'kozen Comite aan te stellen ?-Ja, maar ik wil 
opmerken dat toen Graaf Grey aankwam hij terstond zeide 
dat hij de geldelijke zaken naar Bulawayo zou overbrengen. 

617 •. De kee~ Jone8.] Wie Het de boeken wegzenden ?-. 
lk gaf Instructles dat zoodra de zaak: afgeloopen was ziJ 
opgezonden moesten worden. 

618. De h(Jer Inne8.1 Hebt gij instructies gegeven op 
uw eigen verantwoordelijkheid P-Ik golastte dat zij ver
zonden moesten worden zoo spoedig mogelijk, zoodra de 
zaak afg"loopen was, want ik dacht niet dat zij na dien 
tijd noodig zou zijn. 

619. De kef~r Sckreinet'.J Welke boeken wal'en het die 
gij weggezonden heht ?-Er wns een grootboek, een kas .. 
boek en zoovoort en de pakhuis boeken die in h<.t Hof en 
voor het Gouvernement geproduoeerd waren, 

620. De keer Jone8.] Op 20 Dec. telegrafeerde Shar .. 
wood aan U omtrent de rekeningen van Ko!. RJ10des en 
zeide h dpzelfde rekening als tot him-toe, kennisgeving den 
volgenden dag op de post gedaan.'" Wij zouden de ge
noemde kennisgeving gaarne willen rien ?-( Geen ant ... 
woord). 

621. De neer Schreiner.] Het Comite acht het noodza .. 
kelijk dat de boeken terug gezonden \VoI"den. En buiten 
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de zakcn waarvan gij aanteekening gehouden hebt, als gij DeD heer 
wilt trachten uittevinden en ons wilt meedeelen als wij J . ...4.. 8e""" •• 
weer bijeen komen, wie last gaf dat de geweren van De 6 JuDi, 1896. 

Beer's moesten verzonden worden en wie instructies ge 
geven heeft aan Gardner Williams ?-Ijen ik geautoriseerd 
aan Gardner Williams te telegrafeeren? 

622. Als gij wilt, maar op de volgende vergadering m,oet 
gij bereid zijn ons te zeggen wie de instructies gegeven 
heeft aan Gardner Williams om de geweren te verzenden. 

623. Voorsitter.J Gij weet dat nn niet ?-N een. 
624. De keer Jones.] Moet ik verstaan dat gij niet weet 

wio instructies gegeven heeft aan Gardner Williams om de 
geweren te verzenden ?-Neen, ik weet het niet. Ik heh 
zijne verklaring gezien. 

625. Weet gij of mann~m van De Beer's gezonden zijn ? 
-N een, ik weet dat niet. 

626. Geene mannen werden gezonden zoover gij weet ') 
-NeeD. · 

627. De keer .JlcrJ"t'man.] Gij haht geene kosten betaald 
van mannen die gingen ?-Neen. 

628. Zijt gij daar zeker van ?-Zeker. 
629. Hoe wordt de rekening gehouden tusschen u en 

De Beer's ?-Dit kan ik Diet zeggen zonder onderzoek to 
doen. 

6:~O. Ais De Beers geld voorschiet voor het zendeD van 
geweren of VOOI' spoorweg vracht, hoe gaat het door uwe 
boeken? Hebt gij een loopende rekeDing met De Beers? 
-Wij moeten een rekening met De Beers hebben, geloof 
ik 

631. Hebt gij zulke 80mmen betaald ?-Do boeken 
zulJen dat aantoonen. 

632. De keer Schrei1ter.] De heer Berry, uw boekhouder, 
is te Bulawayo ?-Ja, met de hoeken. Als gij wilt dat hij 
torug komt, zal hij dat doen. . 

633 .. In naam van het Co~ite kan ik zeggon dat wij van 
oordeel zijn dat'de heer Berry hier moest Zijll om uitleg te , 
geven. Wilt gij aaD Graaf Grey meedeelen dat het Co~ite 
de gelogenheid wenscht te hehbcn den heer, Berry te 
ondervragen ? 
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"fll beer 634. De keer Jone8.] Wie is thans de ageerende boek-
J • .4. 5t",,,," houder bier ?-De heer S. V. Cloete . 
• lUDi, 1896. 635. Rij ageerde niet in December ?-Neen. 

636. Welke betrekking bekleedde hij v66r dcze ?-Rij 
was klerk. 

687. Een assist~nt kassier ?-Ja. 
638. Wie is nu kassier ?-De heer Cloete. 
639. En vroeger ?-De heer Berry. 
640. De heer Cloete is boekhouder en kassier ?-J a. 
641. Wilt gij ook bij de volgende vergadering de tegen

bladen produceeren van uwe cheque boeken van October, 
November, December en Janunri. Zijn zij hier ?-Ik weet 
het niet. 

De !teel' John Jame8 (}ra!tam ondervraagd. 

J)en hfer 642. Voo'J'sitter. ] Gij zijt Secretaris van het Rechts 
J. J. (Jr_A"".. Departement ?-J a. 

643. En gij waart dat voorleden jaar ?-J a tot nu toe. 
644. Was er tegen het einde van vool'leden jaar een 

persoon Bates genaanld in dienst van het Koloniaal G ou .. 
vemement ?-Ja, hij is kletk te Kuruman. 

645. Hoe kwam hij in dienst van het Koloniaal Gouver
nement ?-Hij werd overgenomen met het llechuanaland 
Kantoor, dear hij aangesteld was ale klerk te Kuruman 
zeer kort voor de annexatie. V66r dien tijd was hij een 
politie beambte in de Swazieland administratie. 

646. Hebt gij informatie gehad, is het U ooit door 
iemand gerapporteerd of heeft een rapport u direct of 
indirect b'3reikt dat Bates beschuldigd werd van de persoon 
te zijn die een der telegraaf draden afgesneden heeft op 
Zondag, 29 December, 1895 ?-Neen, het is mij Dooit 
gerapporteerd, wij hebben slechts een suspicie die wij niet 
hebben kunnen bewijzen. 

647. Hoe is die sllspicie ontstaan, door een mededeeling 
in geschrifte ?-N een. 

048. Of uit een couranten bericht ?-Ik kan mij Diet 
he.rinneren hoe zij ontsitlan is. De mededeelingen in 
geschrifte noemen zijn naarn niet in verband met hat 
afsnijden der telegraaf draden. 

649. Is hij nog in dienst vall het Gouvprnement ?-Ja4 
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650. Te Kuruman ?-J a. Dew. beer 
651. De hear Merriman.] Hebt gij hem ooit er naar J. 1'. lInIUta_ 

gevraagd ?-N een. 6 JUDi, 1896_ 

652. De beer Jone8.] Was hij met verlof afwezig op 
29 Dec. ?-Ja en neen. Hij had verlol om naar Mafeking 
te gaan, daar er een plek voor hem open was in dienst van 
de Chartered Company. 

658. De keer Inneh'.] Wanneer was dat ?-Het is een 
lange gesohiedenis. Als gij mij veroorloven wilt bij het 
begin te beginnen zal ik haar u vertellen. Omtrent in het 
midden van Deo. kwam de heer Newton op mijn kantoor 
en vrodg mij of ik dacht dat de Prooureur-Generaal Bates 
zou toestaan dadelijk naar Mafeking te gaan en hij zeide 
dat hij de vrijheid genomen had aan Bates te sohrijven of 
aan den Magistraat, dat als hij dadelijk naar Mafeking 
ging hij werk zou krijgen. Hij zeide dat hij belang stelde 
in Bates omdat "wij" (de Rijksregeering waarschijnlijk) 
niet genoeg voor Bates gedaan hadden door hem de 
Kuruman betrekking te geven en wilde Bates g;aarlle een 
betere betrekking bezorgen. Ik zelf had Bates te V rijburg 
gezien en had opgemerkt dat hij een ongeschikt persoon 
was voor een Magistraats kantoor en ik had het aan den 
Procul'eur-Generaal gezegd. Ik zond terstond een telegram 
dat hij verlof had om naar Mafeking te gao.n. V oor dien 
tijd hadden wij hem een betrekking bij de politie aange
boden, hetgeen de Procureur-Generaal goedkeurde, maar 
hij wilde haar niet hebben. 

654. De heer Schreiner.] Gij hebt getraoht hem uit den 
Magistraats dienst over te plaatsen ?-Ja. pe Procureur
<lehomal (de heer Schreiner) had zijne sterke afkeuring te 
kennen gegeven van zijne aanstelling te Kuruman, want 
hij kende Bates, en meende dat hij niet geschikt was voor 
Magistraats kantoorwerk. Ik kreeg geen antwoord of dit 
verlol hem gegeven was dat hij gaan kon en telegrafeerde 
dus naar Vrijburg en Mafeking op 31 Dec., vragende wat 
van Bates geworden was. Het eenige antwoord was dat 
niemand iets van hem wist, maar men meende dat hij met 
Jameson over de grenzen getrokken was. De Prooureur
Generaal gelastte mij toen te telegrafeeren naar Pretoria, 
vragende of hij op de lijst del" gevangenen was. Dit waf 

[A BA-'96. JAMESON IN VAL.] K 
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66 NOTULEN VAN GKTUIGENIS AFOELEGD VOOR RET 

'Den 1aeef in de eerste week in Jan., maar wij konden volstrekt geene 
.g. J. OtwiaJl.. f . k' · _ lD ormahe rlJgen. 
-i .lum, 18M. 6'55. Voo1·zitter.] Hebt gij geen antwoord van Pretoria 

olltv8:ngen dat zijn naam niet op de lijst was van Jameson's 
manschappen ?-J a. Later werd van hem gevorderd 
rekenschap te geven van zijn gaan naar de Transvaal, 
toen hij vedof had om naar MRfeking te gaan, en uiteinde .. 
lijk werd hem ver]of gegeven aIleen voor den tijd waarin 
blj naar Mafeking kon gegaan en teruggekeerd zijn. 

{i56. Wanneer keerde hij in dienst terug ?-Hij keerde 
op 27 J anuari naal Kuruman tel'ug. 

657. Do neer Du Toit.J Was hij in de Transvaal 
gewetst ?-Zijn opheldering was deze: dat toen hij te 
Mafeking kwam, hij yond dat de betrekking die hem 
toegezegd was, opgevulu was. Zijn broeder had hem 
getelegraleerc! naar J ohannesburfC te kllmen. Hij ging 
daarheen maar kon geen wel'k krijgen ten ge\7'olge van de 
rnstverstoring. Hij zeidA verder dat hij Johannesburg 
Diet verlaten ,kon omdat passagiert§ gestopt werden. 

658. De keer .llferriman.] Waarom werd hij gelast terug 
tEl keeren? Werd hij bestraft ?--Hij had geen verlof voor 
dien tijd die ik genoemd heb; en het gevolg daarvan is 
het verlies van zijn vroegeren dienst. 

959. De keer Scltre'tner.] Wat pfnsioen betreft ?-Ook 
wat positie betreft. Zijn Bwazieland dienst verliest hij ook. 

660. De keer Merriman.] Wannp-er hebt gij voor het 
eerst van de liuspioie gehoord dat Bates de persoon was 
die den telegraafdraad had afgesneden ?-Wij wisten niets 
van het feit; het was een bloot geruoht. 

u61. Wanneer hebt gij dat geruoht gehoord ?-Er is 
coITespondentie omtrent het afsnijden van het telegraaf
draad, en er is niets dat op Hates wijst. 

662. l.'ooh liep het gerucht dat Bates de telegraafdraad 
afgesneden had ?-J a. 

663. Hebt gij stappen genom en om aohter de waarheid 
'ftD dat geruoht te kom(lln ?-Neen. In geval va.n een 
man in de positie van Bates, is het een ernstige zaak op 
hooren zeggen hem te besohuldigen van de man te zijn die 
den telegraafdraad afgesneden heeft. Het geluoht is mij 
ter oore gekomen door een van ODS bntoor die te Vrijburg 
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was Da de annexatie, en bij zijn terugkeer zeide hij, "weet Den h~ 
gij dat er suspicie bestaat dat Bates den draad afgesneden J. J. ~". 
heeft ?" 6 JuDi, 1896. 

664. De heer Sckreiner.] Wanneer keerde hij terug?
In Januari. Hij is een man tusschen de 40 en 45 jaren 
oud; hij was altijd bij de politie, en plotseling werd hij 
aangesteld als Magistraatsklerk. 

665. Voorsitter J. Hebt gij hem niet gevraagd reken
scbap te geven van den weg waarlangs hij van Johannes
burg gekomen was ?-lk herinner het mij niet. 

660. En dat zijn antwoord. was dat hij over Rustenburg 
gegaan was ?-Ik moet zeggen dat ik beschouw dat de 
gebeurtenis in verband met den heer .Hates volstrekt niet 
afgeloopen is wat het Departement betreft. Ik hoop 
uiteindelijk uit te vinden wie den draad afgesneden heeft. 
Wij hebben informatie die OilS doet denken dat iemand in 
Bulawayo alles ervan weet. Ais de Matabele QPstand niet 
onts~aan waea, zou het onderzoek zeker zijrr voortgezet. 

li ... 7. De keer Sckreiner.] Officieel WIst gij niet dat er 
iets gebeurd was tot dat gij het telegram van den 
Magistraat den heer .Boyes op 30 December ontvangen 
hadt ?-J 3, de eArste tijding kwam van den Magistraat 
van Mafeking op dien datum, Dominaal verzonden om 8 
uur a. m. en hior ontvangen om 1 uur p. m ; het was het 
volgeude :-

"30 Dec. Ik heb de eer te l'apporteeren dat 
omtrent 150 van de Chartered Company ell de B.B. 
Politie gisteren avond om ~ uur van hipr vertrokken, 
allen gewapend, en met Maxims en andere kanonnen. 
Het gerucht zegt dat zij Dr. Jameson zullen ontmoe
ten met omtrent 400 man uit de Pitsani Karnp en de 
vereenigde maoht zal m81'oheeren naar J ohan.nesburg 
en waarschijnlijk Krugersdorp Dinsdag berelken. 
Da draden zijn afgesneden tussohen deze plaats en 
Vrijburg. Groote opgewoudenheid hier in het dorp, 
de bevolking zeer onrustig. Ik beveel aan dat de 
Procureur Generaal, filJ man van de Kaapsche Politie 
zoo spoedig mogelijk hierheen zenden moet. Made
king is sleohta 6 mijlen van de Transvaalsche genzeo, 
l~ van Malmani en at) van Zeerust. Als de man-
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68 NOTULEN VAN GETUIGENJS AFGELEGD VOOR BET 

sohappen die gisteren avond vertrokken zijn naar 
Johannesburg gegaan zijn en een nederlaag lijden op 
weg, is er volstrekt niets om de Boeren te beletten 
Mafeking aan te vallen. Laat mij weten of het 
Gouvemement stapp en hier wil doen nemell om het 
dorp te verd~digen." Ik wil erop wijzen dat hij van 
dit berioht spreekt aIs "het gerucht zegt." 

668. En dit werd aan den Prooureur Generaal over
handigd omstreeks 2 uur of na lunoh ?-J a. De Prooureur 
Generaal schreef een antwoord dat ik te gestreng achtte 
en ik verzocht den Privaten Secretaris het verzacht te 
krijgen. Waarop het volgende door mij aan den Magis
traat gezonden werd:-

"Uw opgewondon telegram ontvangen. Laat 
u nie~ influenceeren door de opgewondenheid. Er is 
volstrekt geen r~den andere dan vriendschappelijke 
bet.rekkingen te verwachten tusschen deze Kolonie, 
waarvan Britsch Bpchuanaland thans dElel uitmaakt, 
en de Z. A. Republiek. De Procureur·(}(.3neraal 
vertrou wt dat gij aIles in u w vermogen zult doen om 
onnoodige vrees te doen bedaren. N atuurlijk zal 
geene Politie speciaal naar Mafeking. gezonden 
worden, daar zulk een stap aanleiding zou kunnen 
geven tot de meest verkeerde opvattingen nu pr zulke 
groote opgewondenheid hferscht in Johannesburg. 
Het Gouvernement heeft niets te do en met de inwen
dige zaken der Republiek.' , 

Dienzelfden namiddag werd een telegram van de Oommie
saris van Politie, Kimberley, verzonden 3·30, ontvangen 
4·40, aan mij geadresseerd, door mij 'lan den Procureur
Generaal overhandigd. Het was h~t vnlgende :-

" Strikt confidentieel. Inspektellr Fuller telegra
feert aan mij uit Mafeking aIs voigt: Deo. 30 ~ a.m. 
Twee oompagnien van om trent 200 man met veld
stukken en 1 maxims, marcheerden van hier gisteren 
avond ten 7 ure en trokken de Transvaal in te mid· 
dernaoht te buurman's Drift; zij zijn B. Z. A. 
Compagnie's troepen. Men rapporteert dat telegraaf 
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draden afgesneden zijn en ik zond deze boodschap DeD. heer 
met specialen bode terstond, eindigt. Ik acht het J. J. fh"A ... 

mijn plicht u deze informatie toetezenden." 5 JuDi, 1896 

De dr-aden waren afgesneden ten zuiden van Mafeking, 
daarom zond Inspekteur Fuller zijn . boodschap per express 
van Mafeking naar de eerste statie van waar zij kon 
overgeseind worden. Later op denzelfden dag ontvingen 
wij het volgende ver lere telegram van den Commissaris, 
Kimberley:-

"Confidentieel. Mijn telegram van heden, zal 
gaarne instructies ontvangen omtrent ODze grenzen." 

Het blijkt uit het antwoord aan den heer Hoyes gezonden 
dat de tiijding volstrekt niet geloofd werd, vooral omdat 
de woorden ,. het gerucht zegt "door. den Magistraat 
gebruikt wareD. Maar na deze latera bepaalde verklaring 
van een politie beJtmbte op de pIek, zeide ik to en ik het 
telegram aan den heer Schreiner (den Procureur-Generaal) 
overhandigde: "de zaak is werkelijk ernstig. Er is iets 
gebeurd." Hij zeide: "Ik kan het niet ~Agrijpen maar 
ik zal den heer Faure (den Kol. Secretaris) gaan zien." 

669. De Kaapsche politie werd overgenomen onder be
heer van den Procureur Generaal met de verstandhouding 
dat als er omstandigheden ontstonden waarin zij voor ver
dediging vereischt werden, dat beheer tE'rug kon gaan naar 
den Kol. Secre~aris ?-Ja. De Procureur (jeneraal ging 
den Kolonialen SecretRI'is zien. Hij keerde terug en zeide 
dat de Kol. Secl'etaris niets wist en daarop werd het vol
gende telegram gezonden naar den Commissaris van Politie 
eenige minuten voor zes :-" De Procureur Generaal heeft 
geenp instructies, behalve dat gij Inqpekteur Fidler moet 
gelasten te rapporteer~n in geval een 'l\a'ltregel om 
Mafeking te bes ·hermen lloodig wordt, maa.r de Prooureur 
Generaal gelooft stellig en hij wenscht dat dat aan Inspek
teur Fuller meegedeeld wordt, dat er een erllstig misver
stand heerscht omtrent de bewegiilg van Dr. Jameson en 
d() Protectoraat Politie. Er is hier niets om geloof te 
rechtvaardigen dat cen vijandelijke beweging tegenover de 
Transvaal waarschijnlijk is en wat de Kolonie betreft zijn de 
betrekkingen van den meest vriendsohappelijken aard." 
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telegram aan den heer Schreiner (den Procureur-Generaal)
overhandigde: "de zaak is werkelijk ernstig. Er is iets
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gelasten te rapporteer~n in geval een wna'ltregel om
Mafeking te bes ·hermen lloodig wordt, maa.r de Prooureur
Generaal gelooft stellig en hij wenscht dat dat aan Inspek
teur Fuller meegedeeld wordt, dat er een erllstig misver
stand heerscht omtrent de bewegm.g van Dr. Jameson en
d() Protectoraat Politie. Er is hier niets om geloof te
rechtvaardigen dat cen vijandelijke beweging tegenover de
Transvaal waarschijnlijk is en wat de Kolonie betreft zijn de
betrekkingen van den meest vriendsohappelijken aard."



60 NOTULEN VA.N GErUIGKNI~ AFGELEGD VOOR HET 

Den hefr 670. De neer Inne8.] Ik veronderstel dat op dien tijd de 
. J OraJulfll· heer Rhodes uit de stad was? -De heer Rhodes was dien 
Juni, 1896. dag niet in de stad geweeRf. 

671. De ne6'f Sckrein61".l Maar dat weet gij niet uit uw 
eigen ?-N een. Ik heb dat slechts gehoord. 

672. Gij hebt toen den Procureur Generaal geraadpleegd 
omtrent het brcngeD van die telegrammen ter kennis van 
den heer Rhodes en gij zeidet dat gij met den Procureur 
AeneJ'a8.1 zoudt gaan naar den heer Rhodes, om uittevinden 
of het antwoord veranderd moest worden na informatie die 
dp heer Rhodes misschien gekregen had 9-Ja. 

613. En gij wist dat de Procureur Generaal per spoor
trein naar den heer Rhodes ging onmiddellijk nadat hij van 
den Kolonialen Secretaris was teruggekomen ?-Ik wist 
dat niet. 

674. In elk geval, gij heht den Procureur Generaal ont
moet in de Club toen hij van den Kol. Secretaris terug
kwam, waar gij hem het antwooril heht voorgelegd dat gij 
opgesteld hadt ?-Ja. de Prooureur Generaal maakte eene 
,"erandering erin en ging toen nit. 

675. Naar den trein ?-.Ia. 
676. De "'eer .Du Toit.1 Hebt gij den heer Rhodes ge

zien ?-Neen. Ik ben niet naar het huis van den heer 
Bhodes gegaan. Op Dinsdag morgen, 31 Dec., zoodra de 
Proc. Genel·aal ontdekte dat de informatie in de telegram.
Dlen van den vorigen dag juist was, Het hij mij de vol
gende telegrammen zenden aan den Magistraat te Mafeking 
en aan den Commiss81'is te Kimberley:-

Aan Magistraat Mafeking. "Ik vind tot mijll 
groot leedwezen dat gij juist geinformeerd waart 
omtrent de bewegingen van de Politie der Chartered 
Company. Het is onmogelijk dat dlt Gouvernement 
toelaten kan dat zijn gebied de basis van operatie& 
gemaakt wordt tegen een vriendschappelijken Staat; 
wilt gij dus het volledigste getuigenis opzamelen 
omtrent de person en die de expedltie op de been 
gebracht hebben. De Froc. Generaal heeft geeD 
vrees dat (Jns gebied zal worden aangevallen, maar 
heeft Politie gelast stil de wacht te houden op de 
grenzen en te rapporteeren " 
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GBKOZEN COMI~ OMTRENT DEN JA.MESON INVAL. 61 

Aan Commissaris, Kimberley, 31 Dec. "UWA Den heer 
tijding van gisteren bleek waar tt\ zijn, maar meo. J. J.~_ 
moet kalm blijven. lJez~ kolonie hAeft geen deel &aD Ii llIDi, 189Ck 

en moet niet in motaielijkheden gewikkeld worden ten 
gevolge van een ongeautoriseerde krankzinnige daad 
van Dr. Jameson; het is vol~trekt niet waarrchijnlijk 
dat ons gebiAd aangevallen zal worden, laat er stil de 
wacht gehouden worden op de grenzen en telegrafeer 
tijdingen die gij ontvangt." 

6i7. Dat WlIS op 31 Dec. ?-J~ . 
. 67'8. De telegrammen werden afgezonden volgens 

instructies van den Prac. Genel-aal ?-J a_ 
679. De Proc. Generaal gela8tte u volledig ondenoek te 

doeu P-Ja. 
6~O. Gij hebt dat onderzot\k gedaall. Wilt -gij de 

reE4ultnten meedeelen ?-Zij gingen ni~t zeer ver. 
681. Hebt gij den volgenden dag aHn den Magistraat 

Van Mafeking getelegrafeerd omtrent het doen van onder
zoek ?-Dat is het voorgelezen telegram. Maar voordat ik 
daartoe overga -wij ontvingen den volgenden brief van 
den heer Boyes, den Magistraat te Mafeking, gedateerd 
31 Dec. 1895, aan mij geadresseerd. 

" I k gevoel mij zeer b~leeaigd er over dat gij 
cn de heer Schroiner goed gevonden hebben mij in 
uw telegram van gisteren avond een scherp antwoord 
te zenden omdat ik u informatie gaf die gij nu erkent 
waar te zijn_ Ik beschouwde de positie als kritiek 
en h~b niet in opgewondenheid getelegrafeerd." 

Waarop ik op 9 Jan. antwoordde als voIgt :-

Ik heb uw brief van 31 Dec. ontvangen en on 
u verzekeren dat gij ten onrechte meent dat gij scherp 
beantwoord werdt en dat toen de informatie ontvan
gen werd er geen grond bestond om haar als waar 
altn te nemen. De heer Schreiner zal u dankbaar 
zijn als gij volledig wilt rapporteeren wanneer uwe 
aandacht voor het eerst gevestigd werd op voorbe
reidingen voor de expeditie uit Mafeking." 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011

GBKOZEN COMI~ OMTRENT DEN JA.MESON INVAL. 61

Aan Commissaris, Kimberley, 31 Dec. "UWA Den heer
tijding van gisteren bleek waar tt\ zijn, maar meo. J.J.~_
moet kalm blijven. lJez~ kolonie hAeft g-een deel aan Ii llIDi, 189Ck

en moet niet in mOtaielijkheden gewikkeld worden ten
gevolge van een ong-eautoriseerde krankzinnige daad
van Dr. Jameson; het is vol~trekt niet waarrchijnlijk
dat ons gebiAd aangevallen zal worden, laat er stH de
wacht gehouden worden op de grenzen en telegrafeer
tijdingen die gij ontvangt."

6i7. Dat WlIS op 31 Dec. ?-J~ .
.67'8. De telegrammen werden afgezonden volgens

instructies van den Prac. Genel"aal ?-Ja"
679. De Proc. Generaal gela8tte u volledig ondenoek te

doeu P-Ja.
6~O. Gij hebt dat onderzot\k gedaall. Wilt "gij de

reE4ultnten meedeelen ?-Zij gingen ni~t zeer ver.
681. Hebt gij den volgenden dag alin den Magistraat

Van M:afeking getelegrafeerd omtrent het doen van onder
zoek ?-Dat is het voorgelezen telegram. Maar voordat ik
daartoe overga -wij ontvingen den volgenden brief van
den heer Boyes, den Magistraat te Mafeking, gedateerd
31 Dec. 1895, aan mij geadresseerd.

" Ik gevoel mij zeer b~leeaigd er over dat gij
cn de heer Schroiner goed gevonden hebben mij in
uw telegram van gisteren avond een scherp antwoord
te zenden omdat ik u informatie gaf die gij nu erkent
waar te zijn. Ik beschouwde de positie als kritiek
en h~b niet in opgewondenheid getelegrafeerd."

Waarop ik op 9 Jan. antwoordde als voIgt :-

Ik heb uw brief van 31 Dec. ontvangen en on
u verzekeren dat gij ten onrechte meent dat gij scherp
beantwoord werdt en dat toen de informatie ontvan
gen werd er geen grond bestond om haar als waar
altn te nemen. De heer Schreiner zal u dankbaar
zijn als gij volledig wilt rapporteeren wanneer uwe
aandacht voor het eerst gevestigd werd op voorbe
reidingen voor de expeditie uit Mafeking."



62 NOTU~EN VAN GRTUIGBNIS AFGELEGD VOOR RET 

Den beer 682. Welk rapport hebt gij van den ·heer Boyes ontvan-
3. J. GrM ... gen op u w verzoek om onderzoek te doen ?-Ik ontving 
.. 1m, 1896. den volgenden brief, gedateerd 2 Feb. :-

" Ik moet excuus vragen voor het niet beant
woorden van uw vorigen brief, maar kort na de 
ontvangst ervan, legde de heer Schreiner voor wien 
gij de imformLltie gevraagd hadt, zijne betre'kking 
neer en iK hoorde dat er billnen kort onderzoek 'Zon 
gedaan worden naar de geheele zaak. Ik zal u nn 
volledig meedeelen al wat mij bekend is. Op Zondag 
29 D90. ging ik s' avonds gelijk gewoonlijk naar de 
kerk en had niet het minste denkbeeld dat er eene 
beweging aan den gang was. N a kerktijd, omtrent 
9·30 zat~n mijne moeder, vrouw en ik buiten het huis 
e~ wij bOOl'den toejuiohillgen op cen afstand in de 
riohtill~ van het B. B. Politie kamp. dat omtrent ! 
mijl van mijn huis is. Wij kondan niets ontdekken 
wat de oorzaak van die toejuiohingen was. Kort 
daama hoorde ik eenige mannen te paard bij mijn 
hek voorbij rijden en ik hoorde Orey iemand toeroe
pen om zijne handsohoenen te halen die hij op een 
stoel in zijn huis gelaten had. Zijn huis is naast 
het mij nee Ik ging naar de hek en ofsohoon het 
donker was kon ik 4 B. B. Politie in vol uniform 
zien. Ik ging naar de club en op weg ontmoette ik 
Weil en ,enige andere mannen en vroeg hun wat 
er aan den gang was. Zij gaven mij te kennen 
dat de Politie naar de Transvaal trok. Ik 
hoorde to(ln de manneD, omtrent 200 yards aohter 
mijn bnis voorbij rijden. Zij gingen in de riohting 
van het Proteotoraat, en wendden toen oost waarts in 
de riohting van de Transvaal. lk ging naar de Olub 
en later ontmoetb~ ik Sir Charles Metoalf en lk \rroeg 
hem of hij mij kon zeggen waar de Poiitie werkelijk 
heenging. Hij zeide dat lij naar de Transvaal 
gingen, en dat Dr. Jameson met de mansohappen uit 
het Pitsani Kamp, de mannen van hier te Malmani 
~ou ontmoeten. [k was verbaasd over deze infor
matie, en dacht natuurlijk dat het eene beweging van 
de Rijksregeering was. Ik ging naar buis en stond 
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GEKOZEN COMITE OllfRENT DEN JAMESON INVAL. 63 

den v olgenden morgen vroeg op en ging toen naar Den heer 
. . k t ttl f Ik t J. J. (haiti"'. mlJn an oor om aan u e e egrn. eeren. on - _ 

mc,ette den heer Isaacs en Kapt. Fuller. Beiden 6 Juni, 1896. 

vertelden mij dat de draden afgesneden waren. Fuller 
zeide dat hij wist dat de dralld afgesneden was voor-
dat de Mannen vertrokken en hij wist dat de mannen 
gingell. Hij hA.d Sub-Inspekteur Browne naar de 
grenzen der Transvaal gezonden om daar te waohten 
en hen te zien intrekken, en dien zelfden avond had 
hij een man gestuurd om een telegram inteleveren te 
Maribogo om de zaak te rapporteeren. .Ik was zeer 
verstoord en zeide aan Fuller dat hij wetende dat de 
mannen ging~n, en dat de draden afgesneden waren, 
de zaak terstond aan mij had moeten rapporteeren als 
den vertegen woordiger van het KHaps -he Gouvp-me-
ment, en Hl.~ hij dat gedaan had zou ik al de telegraaf 
mannen uitgezonden hebben en de lijn v66r het 
aanbreken van den dag hebben laten repareeren en 
.aan het Gouvernement getelegrafeerd hebben, zoodra 
ik van Fuller gAhoord had dat de draad afgesneden 
was. Dit was omtrent 7· 1 5 a. m. op Maandag. Ik 
liet Flowers halen en gelastte hem zonder uitstel de 
lijn te gaan repareeren. Ik overh~ndigde toen mijn 
telegram in het telegraaf kantoor, en gelastte den 
klerk het aftezenden zoodra Flowers de lijn gerepa-
'reerd had. Flowels keerde na lunch ter1£g en rap-
porteerde dat hij de draad afgesneden gevonden had 

·-en hem had gerepareerd. Ik !lntvi. g een antwoord 
.op dat wat mijn "opgewonden" telegl'am genoemd 
werd. Ik heb sedert van Isaacs vernomen dat 
Heaney dieu Zondag morgen per trein van J ohannes
burg gekomen was en terstond nafU" het Pitsani Kamp 
was vertrokken. Welke boodsohap Heaney bracht 
'heb ik niet kunnen ontdekken. Ik heb gehoord 
dat de B.B. Politie toen zij op parade kwamen 
v66r hun vertrek, niet wisten waar zij heen 
gingen. Ongetwijfeld werd de beweging \"01-
komen geheim gehouden. lk heb u een eenvoudig 
waar verslag gegeven van feiten en ik kan u 
verzekeren dat ik volstrekt niets wist van deze bewe-
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64 NOTULEN VAN GETUIGJI:NIS AFGELIWD VOOR RET 

ging. Er waren eenigen tijd te VOl'en velA v~rmoe
dens omtrent het bijpen brengen van zulk een groot 
aantal mansehappen door de Chartered Company te
Pitsani. Ik sprak met Majoor White erover, en hi) 
zeide dat zij een groot aantal mannen in het land 
hadden om de handen van den heer Chambl'rlain te
sterken in verband met de onderhandelingen omtrent 
de sehikking in het Proteetoraat. Ik verz;tond dat de 
Chartered Company wilde bewijzPD dat zij een goede 
zaak had en zoo veel grond als mogelijk wilde krijgen 
in het Pr(Iteetoraat. Er liep ook een gerueht dat 
Linehwb last zou geven omtrent het to('staan tlat de 
spoorweg door zijn land zou loopen. Flowers, de 
postmeester, wien ik gelastte de lijn te repareeren, 
deelt mij nu mede dat hij naar Engeland gaat om 
getuigenis afteleggen. De Wel-Eerw. Stanford is 
hier gestorven, en ik liet den Wel-Eerw. Page Wood 
Zaterdag overkomen om hem te begraven Dien 
avond vertelde de heer Page Wood mij dat de lloeren 
begonnen te spreken over zekere produkten pakhuizen 
die gebouwd waren, elkc 4 uren tusschen Malmani en 
Johannesburg. De reden waarom zij erover spraken 
was dat niet alleen voeder en produkten in die pak .. 
huizen ~pplaatst werden, maar dat 'bouille beef' en 
dergelijke goeder~n die niets te doen hadden met 
produkten in die zoogenaamde produkten pakhui
zen gpplaatst werden. De heer Page Wood keerde
op Zondag morgen naar Zeerust terug. Denrelfden 
avond vertrok de Politic"'. Wij hebben regen zeer 
noodig, h~ weer is vreeselijk droog, warm en uit
puttend. lk II!.oest Vrijdag avond naar ern boeren 
plaats omtrent 7 mij len van hier gaan om een Boer te 
gaan zien die door den bliksem gedood was. Hij was 
in een wagen met zijn vrouw en kinderen en hij werd 
d\lofl geslagen en de anderen niet aaugeraakt. Met 
vriendelijke groete." 

683. In v erband met den brief dien gij pas voorgelezen 
hebt, wilt gij het Comite niet doen verstaan dat als resul
taat Vl:ln het onderzoek gij vondt dat Inspekteur Fuller teo 
hlameeren was in den zin door den brief aan de hand. 
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gaan zien die door den bliksem gedood was. Hij was
in een wa~en met zijn vrouw en kinderen en hij werd
d\lofl geslagen en de anderen niet aaugeraakt. Met
vriendelijke groete."

683. In verband met den brief dien gij pas voorgelezen
hebt, wilt gij het Comite niet doen verstaan dat als resul
taat Vl:ln het onderzoek gij vondt dat Inspekteur Fuller teo
hlameeren was in den zin door den brief aan de hand.
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gegeven ?-N een, want Inspektellr Fuller was eerst dien .l nen he: 
Zondag morgen daar aan~ekomen. Hij was te Vrijburg . J.~.. m .. 

gestationeerd, niet te Maf~king. I; Juui. 189(1.-

684. Hebt gij lof of blaam in de zaak toegekend?
NeeD, want het onderzoek was niet Hnaal. De heer Fuller 
is vertrokken l'm getnigenis afteleggen in de Jameson zaak 
in Engeland. lk schreef to en het volgend onderzoek voor 
aan den Politie Commissans te Kimberley, op 14 Januari:-

"In verband met het onderzoek reeds voorge-
schreven omtrent de toebereidselen td Mafeking voor' 
den inval in de Z. A. Republiek door de B. Z. A. 
Politie, moe ik u berichten dat de Procureur-Generaal 
wenscht dat gij een zeer zorgvuldig onderzoek zult 
instellen naar de mogelij ke deelname in het komplot 
van een lid der Kaapsche Politie Macht te Mafeking .. 
In het woord " deelname' is begrepen kennis van het 
feit door een lid der Politie verkregen en verborgeD.L 
gehouden voor zijn autoriteiten." 

Op 22 Jan. zond de heer Robinson het volgend antwoord,. 
insluitende de rapporten van Inspekteur Fuller en van 
Ageerend Inspekteur Browne:-

" M.et betrekking tot uw brief No. 3/269 van den: 
14den dezer heb ik nn dl~ eer hiernevens volledige 
rapporten optezenden van Inspekteur 1"u11er en 
Ageerend Inspekteur Browne meedeelende al wat· zij 
wisten omtrent den inval in de Z. A. Republiek door" 
de B. Z. A. Politie: Ikzelf ben ervan overtuigd dat 
geen lid dor Kttapsche Politie District 2 deelgenomen 
heeft in het komplot, en ik geloof dat de Procureur
Generaal het met mij eens zal zijn dat Inspektenr 
Fuller met veel oordeel gehandeld heeft in de btappen 
die hij llam om buiten allen twijfel de bedoelingen te
weten te komen van hen die het bestier der zaak 
hadden en mij de feiten meedeelen die'ik dadelijk na. 
ontvangst aan u (elegrafeerd~.. Gedur.ende mijn 
laatste bezoekan te Mafeking in verband met de over-· 
brenging van een troep van de lJ.B .. Politic naa)'" mijn 
eigen macht, hoorde ik dat de' B!.Z.A .. Compagrlie ook.. 
de rest, of een groot gedealte- 'Van de )'lest oV'ernam. 
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Den heer 
J. J. GralltMn. 

.Ii Juni, 189G. 

NOTULEN VA.N GEi.UIGE~IS AFGJo~LI!!Gn VOOR lIE! 

van die Macht en dat er een kamp opgeslagen was te 
Pitsani Pothlugo in het Protectoraat waar een groote 
politie Macht bijeengezameld werd. Ik schreef dit 
toe aan de groote uitbreiding van het gebied der Com
pagnie en aan de waarschijnlijke reorp'anisatie van 
hunne politie en ik geloof dat dit de algemeene indruk 
was; dat eeD inval zooal dLe in questie bedoeld werd, 
is nooit bij mij opgekomen. Bovendien ben ik vrij 
zeker erVl! n dat geen van de pf'rROnen dio de macht 
uitmaakten (uitgenomen natuurlijk ae aanvoerders) 
wisten dat Johannesburg hunne b~stemming was, tot 
op het laatste oogeublik." 

INSPERTEUR FULLER'S RAPPORT. 

u V olgen sin strll ctips verva t in u w confidf'n tieelen 
'brief van den 16den dezel, beh ik de eer te rappor
teeren als voIgt :-Op 28 Dec. verliet ik Vrijburg in 
den 6.30 p.m. trein en gin~ liaar I\lafeking om eene 
21aak te verhooren tegen een der ledt'n der Politie 
,macht te Mafeking. Ik rei~de met Sir Charles 
.Metcalfe, den heer F. Newton, Rf'sident Commissaris 
van het Protectoraat en Majoor Gould Adams, lste 
ltoyal Scots Regiment, die in specialen dit>nst was in 
het Protectoraat. Op de reis naar Mafeking wt'rd er 
·niets gczegd omtrent iets bijzonders dat gebeuren zou, 
.maar eenig'e nieu wsgierigheid werd aau den dag 
.ogelegd waarom onzp trein te Vrij burg opgehouden 
werd om een speciale bode van de Kaapstad op te 
nemen. Ik vel'meld dit om aan tE.~ toonen dat boven
genoemde heeren, twee van welke, de heer ~ewton 
.en Majoor Gould Adams, ik zerr goed ken, 8chijnbaar 
Diets wisten van de gebeurtellis die ophandell was en 
.dat het dus onwaarschijnlijk \Vas dat iemand anders 
niet in het ve,otrouwen van de aanvoerders der troepen 
te Mafeking en te Pitsani Pothlugo kenuis of de 
geringste wenk krpeg vnn den voorgenornen inval. 
Bij onze aankomst te Mafeking zag ik Kapt. lleany 
.en sprak met hem op het spoorweg platform, daar hij 
met denzelfden trein gereisd ha.d zonder dat ik het 
\\vis.t. Ik hoorde later dat hij de sp~ciale bode was 
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voor wien de trein te Vrijburg opgehouden was en dat Den heer 
hij per speciale kar naar Pitsani Pothlugo ging waar J. J. (JrtlA .. 

Dr. Jameson's tijdelijk hooftlkwartier toen was. 6 Juni, 1896-

Niemand in Mafeking soheen het minste denkbeeld te 
hebben van ht'tgeen sedert gebeurd is en of schoon ik 
met vele offioieren van de H. B. P. en B. Z. A. Com-
pagnie's troepen sprak, verscheidena van welke mijne 
per~oonlijke vrienden zijn, hoorde ik niets meer dan 
wat over geheel Zuid Afrika bekend was, namelijk dat 
de meeste offici~ren en manschappen van de B. B. P. 
overgemaakt waren aan de B. Z. A.. Compagnie en 
dat een ef'nig~zins grootere maoht dan noodig soheen 
voor plaatselijke behoeften te Pitsani Pothlugo was, 
27 mijlen ten nonrden van Mafeking. Er werd niets 
anders gflzegd dan wat men dagelijks in de oouranten 
kon lezen, verwondering te kennen gevende dat zulk 
een groote macht daar gehouden werd en nieuws
gierigheid omtrent het werkelijk doel van de B. Z. A .. 
Compagnie die zulk een groote en dure fi:ltrijdmacht 
op de been hield. Omtrent 1 uur in dAn namiddag 
kreeg ik den eersten wenk van wat er zou 
gebpuren van een offioier in dienst v:;n de B. Z. A. 
Compagnie, maar de stoutmoedigheid .ren volkomen 
minachting van alIe internationale vriendsohappelijk-
heid door het plan aan het lioht gebracht, deden mij 
zeer ernstig a.an de geheele zaak twijfelen. Ik twij-
felde er volstrekt niet aan dat mijn zegsman mij 
eerlijk zeide wat hij geloofde de waarheid te zijn, 
maar hoe meer ik erover nadaoht des te vaster werd 
ik ervan overtuigd dat hij opzettelijk misleid was 
en dat eeL andere onderneming in een gehep.! vcr
schillende riohting bedoeld werd. Ik was te vaster 
hiervan overtuigd omdat in den namiddag een gerucht 
zioh verspreidde dat Mochudi, de voornaamste stutie 
van den Bakatla stam, onder opperhoofd Linohwe in 
het Protectoraat, dadelijk aangevallen zou worden 
en dat er reeds orders gegEven waren dat de man-
sohappen te Mafeking ten 8 ure p.m.op de parade 
moesten komen en dien naoht moesten maroheeren 
naar Pitsani Pothlugo om zich aan te sluiten bij het 
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'Den beer 
..J . . J. GrabtJtn. 

.6 Jui, 1896. 

N01'ULEN VAN GETUIGENIS AFGELF.UD VOOR HET 

hoofdlpger onder J am~soll. (Zie Reuter's tplegram 
gedateel'd :!O lJec. Mafeking). Dit scheen meer 
waarschijnlijk~ vooral als men de gespannen verhou
ding tusscben de COInpagnie en de Protectoraat opper
hoofden in aanmerking nam en wat het Kaapsche 
Gouvernement asngaat ,vas er g-een beginsel in het 
spel want de troepen zouden verplicht zijn als basis te 
gebruikpn een gedeelte van het Rijksregeering gebied 
ten noordpD van Ramathlabama. Onder dt'ze om
standigbeden besloot ik het kamp te laten bewaken en 
ik waarschuwde Sub-Inspektellr Browne om gereed 
te zijn met een ~oeden .N. C. U. of Ruiter om te 
]>aard op de wacht te tl'ekken, en ik zeide ook wat 
den waarschijnlijken aard van zijn werk zou zijn. 
Men moet verstaan dat dit alles op Zondag gebeurde 
tOPll het Telegraaf Kantoor gesloten en geen communi
.catie met het hoofdkwartier mogelijk was. Umtrent 
7.:)0 p.m. rapporteerden de ruiters die op de wacht 
.geplaatst waren bij het kamp dat de troept:'n uittrokken 
zonder trompet orders en ik gelastte toen Sub·Inspek-
1eur Browne dadelijk op te zadelen ze te vel'gezellen 
uit dat gedeelte van Bechuana land onder beheer van 
het Kau.psohe Gou vernement, te letten op het aantal, 
de uitrutlting enz., en mij zoo spoedig mogelijk te 
rapporteeren nadat zij over de grmlzen getrokken 
waren. Ik zelf ging naar het kamp en zag dat alles 
gereed gemaakt werd om te marcheel't'n. Ik was 
toen in private kleederen (8 p.m.) maar Majoor R. 
White die bevelhebber scheen tt) zijn herkende rnij 
-en vroeg mij of ik niet mijn invloed wilde gebruiken 
om eenige van de li.B.P. die nog niet toegestemd 
hadden om overgemaakt te worden aan de Compagnie 
overtehalen hem te vergezellen en zich bij de 
troepen aan te sluiten. De mannen waren toen in 
gelid, afgestegen en hunne paarden waren omtrent 
30ll yards achtel' de linie van de andere troepen 
.op de parade. Ik vroeg hem waarheen hij 
hen zou brengen en daar hij mijn vraag niet be
antwoordde zeidc ik: "Ik ben nu een officier in dienst 
wan het Kaapsche Gouvemement en kan mij niet met 
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zulke zaken inlaten zonder te weten wat ik doe." nen'he8l' 
Waarop hij antwoordde dat hij wist dat ik veellnvloed J. J. ~".".. 
had onder de ofticieren en manschappen van d~ B. B. {j JuDi, 1896. 

P. en hij vroe~ mij dien invloed te gebruiken om 
hern te helpen:; ik weigerde echter tenzij hij 
mij zijn doel bekend maakte en daarna ver-
Het ik hem. lk ging oaar de plf'k waar de mannen 
die geweigerd hadden hunne positie op de parade 
intenemen, stonden, om fe truchten uittevinden wat het 
beteekende en ik yond dat Kol. Grey met hen sprak 
on zij waren toen jllist bezig hunne paarden loste· 
maken en optestijgen, waarna bijna allen hunne 
-plaats innamen toen de order gegeven werd in de 
leolom die toen uitmarcheerde. Ik volgde hen te 
voet en vond da\' zij lamgs den hoofdweg gingen naar 
het Prot'ectoraat, maar ziendc;, dat een kar en 6 ezels 
aan de Compagnie behoorende in de richting ging van 
den Buurmans lJrift weg naar de Transvaal, ging ik 
door het veld naar dezen weg. Toen ik omtrent half-
'Weg tU8schen de tw~e wegen was, hoorde ik het bevel 
-om rechts te wenden en toen hield iemand een korte 
toespraak-ik was te ver a.f om de stem te herkennen 
-of de woorden te o~derscheiden-waama ik ioejuioh
ingen hoorde en de troepen gingen voort. Zij wend
·den toen reohts, verlieten den Proteotoraat weg, aan de 
.andere zijde van het dorp en kwamen in den Trans-
vaal weg waar ik stand. Ik schatta hun aantal 
toen zij in het maanlieht mij voorbijtrokken op 
..omtrent i 60 man met ~ kanonnen. lit zag Sub· 
Inspekteur .llrowne en Sergeant 8chutle te paard, de 
·troepen vergezellende. Toen Majoor White bij mij 
voorbijkwam groette hij mij. Ik beantwoordde den 
groet en zeide hem tegetijkertijd dat ik de geheele 
.zaak zou rapporteeren. lfij zeide: Het is ' all right,' 
gij kunt doen wat gij wilt, de draden zijn afgesneden. 
Ik was zeUs tJen er volstrekt niet zeker van, dat de 
geheele beweging van de troepen die het Proteotoraat 
verlieten en langs den weg naar de Transvaal trokken, 
llliet een krijgslist was en dat de riohting niet eenige 
anijlen verder zou \Terauderd worden. Men moet 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011

GEKOZEN COMITB OJiTJlENT DEN 1 Uf:ESON INVAL. 69

zulke zaken inlaten zonder te weten wat ik doe." nen'he81'

Waarop hij antwoordde dat hij wist dat ik veellnvloed J. J. ~A"".

had onder de ofticieren en manschappen van d~ B. B. {j JuDi, 1896.

P. en hij vroe~ mij dien invloed te gebruiken om
hern te helpen:; ik weigerde echter tenzij hij
mij zijn doel bekend maakte en daarna ver-
Het ik hem. lk ging oaar de plf'k waar de mannen
die geweigerd hadden hunne positie op de parade
intenemen, stonden, om fe truchten uittevinden wat het
beteekende en ik yond dat Kol. Grey met hen sprak
on zij waren toen jllist bezig hunne paarden loste·
maken en optestijgen, waarna bijna allen hunne
-plaats innamen toen de order gegeven werd in de
jeolom die toen uitmarcheerde. Ik volgde hen te
voet en vond da\, zij lamgs den hoofdweg gingen naar
het Prot'ectoraat, maar ziende;, dat een kar en 6 ezels
aan de Compagnie behoorende in de riehting ging van
den Buurmans lJrift weg naar de Transvaal, ging ik
door het veld naar dezen weg. Toen ik omtrent half-
weg tussehen de tw~e wegen was, hoorde ik het bevel
-om reehts te wenden en toen hield iemand een korte
toespraak-ik was te ver a.f om de stem te herkennen
-of de woorden te o~derseheiden-waamaik ioejuioh
ingen hoorde en de troepen gingen voort. Zij wend
·den toen reohts, verlieten den Proteotoraat weg, aan de
.andere zijde van het dorp en kwamen in den Trans-
vaal weg waar ik stand. Ik schatta hun aantal
toen zij in het maanlieht mij voorbijtrokken op
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bedenken dat ik voorziohtig moest zijn en geene ver
ontrustenJe telegrammen moest afzenden gelijk dat 
hetwelk later bleek de waarbeid te zijn, toen zouden 
geweest zijn, zonder goede redenen. Zelfs zooals de
zaak stond, kon de Procureur Generaal mijne inlor
matie met gelooven, o£sohoon mijn telegram sleohts 
feiten vermeldde. Daar de dmad afgesneden was, 
besloot ik op het rappurt van Sub-Inspekteur Browne· 
te waohten. lntusschen had ik een lichten man met 
twee snene paarden gereed om een tel£'gram naar de· 
naaste statie te breDgen van waar getelegrafeerd kon 
worden om u meetedeelen wat er geb.~urd was. 
Sllb-Inspekteur Brown keerde onstreeks 1 uur terug 
en zoo spoedig daama als mogelijk was reed een 
ruiter met het telegram naar de Maribogo telegraaf 
statie, met orders om naal" Vryburg te rijdeu als oom
munioatie tussohen die twee plaatsp.D verstoord was en 
ik plaatste dadelijk patrouilles op de grenzen en nam 
zulke voorzorgen als ik kon met de weinige manDen 
ter mijner beschikking. Na hetgeen ik gerapporteerd 
heh, is het niet noodig te zeggen dat ik nooit ip het 
vertrouwen was van de aanvoeriers der expeditie en 
dat ik niets wist van hunne bedoelingen anders dan. 
ik: gerapporteerd heh. Ik verzoek dat gij dit rapport 
of een volledig kopie ervan naar den Prooureur
Generaal opzendt met uw rapport. Ik geloof niet dar 
een enkellid der Kaapsohe Politie, officier of man 
iets van de zaak geweten heeft, totdat ik Sub-Inspek
tew Browne gelast~ zio~ gereed te houden om d& 
troepen te vergezellen, en ik zou niets geweten hebben, 
als ik niet ten gevolge van mijn vroegeren dienst in 
de B.B.P. met vele der officieren goed bekend was." 

AGEEBEND INsPEKTEUR BROWNE'S RAPPORT. 

" In antwoord op uw brief van den 17 den dezer,. 
omtreut den inval van de B.Z.A. Compagnie troepen 
in de Z. A. Hepubliek, heh ik de eer te rapporteereDl 
dat ik voor het eerst hoorde dat zulk een aanval voor
genomen was om 8 uur op den avond van den 29steR 
December 1.1, toen Inspektellr Fuller mij meedeelde 
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dat hij pas gehoord had dat de inwoners in Johannes- Denhfl8r 

burg de wapenen opgenomen hadden tegen het J. J. ~""'''''. 
(:}ouvernement van de Z. A.. Republiek en dat de I) luoi, 1893. 

troepell van de B. Z. A .. Compagnie, toen hier gesta-
tioneerd, de telegraaf draden afgesneden hadden nabij 
Mafeking en ten 9 ure zouden marcheeren naar 
Johannesburg om de opstandelingen te helpen. l)aar 
Inspekteur Fuller niet overtuigd was van de waarheid 
van hetgeen hij gehoord had gelastte hij mij een 
wakend oog te houden op het B.B. Politie kamp en 
als troepen vertrokken ze te vergezellen naar de 
grenzen der Kolonie om zeker te weten t~ komen of 
men voornemens was een inval in de Z. A. Republipk 
te doen. Omtrent 9 uur, gehoord hebbende dat de 
troepen uittrokken ontmoette ik ze, vergezeld van 
Sergeant Shutle op Marsch op korten afstand van het 
B.B. Kamp en reed met hen van daar tot dat zij bij 
den Malmani weg kwamen en langs dien weg totdat 
zij de Z. A. ltepubliek introkken; ik keerde toen naar 
M.afeking terug an rapporteerde aao Inspekteur Fuller 
die dadelijk een bode te paard afzond naar Maribogo 
met telegrammen de zaak aan u rapporteerend~. 
Zoover ik weet wisten geene leden van de Kaapsche 
Politie te M &feking of elders van zulk een voorge-
nomen inval en onthielden informatie van hunne 
autoriteiten of waren op eenigerlei wijze medeplichtig 
aan het komplot." 

685. De !teer Merriman.l Hoe komt het dat Fuller's 
telegram dat met een expr~ssbode naar Maribogo gezonden 
werd, zooveel later aankwam dan dat van den Magis
·traat ?-Omdat hij aan den Commissaris der PoHtie tele
grafeerde, die het moest herhalen van Kimberley. 

686. Votlrsitter.l Gij hebt volstrekt geen informatie 
omtrent Majoor Heaney, anders dan die vervat in het 
rapport aan Inspekteur Fuller ?-N een. 

687. Is er niet aanzoek gedaan om een onderzoek te 
Kimberley te doen installen omtrent de vraflg wat Heaney 
daar gedaan heeft zoolang hij claar was ?--Ja, maar ik heh 
het niet hier. 

&.. 64-'96. JA.llE~ON INVAL. L 
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Dfn heer 688. L I A,,,. 8cAreiner. ] Is het niet mogelijk geweest 
J. J. 9rdtltl •• iemand gevangen te nernen wegens het afsnijden van den 
4; JUDi, 18\16. draad en hem te doen terechtstellen onder de Telegraaf 

Wet ?-Ik veronderstel dat dat in handen van het Post
kantoor was. 

689. Als mijn geheugen mij niet bedriegt heht gij een 
onderzoek ingesteld in de eerste dagen van J anuari en het 
bleek zeer moeielijk een duidelijke verklaring onder eede 
te krijgen ?-Ja. 

690. Gij liet ook onderzoek doen te Mafeking?-J a. 
691. Is er tot nu toe eene beeedigde verklaring tegen 

iemand afgelegd ?-N een. 
692. En na al uw onderzoek kunt gij niemand doen 

terechtstellen wegens overtreding van de Wet door den 
draad aftesnijden ?-N een. Men moet natuurlijk niet 
verge ten dat de betrokken personen weken tevoren van 
het tooneel verd wenbn zoodat het zeer moeielijk was 
getuigenis op een hepaald punt te verkrijgen. 

693. Wat aangaat het gebruiken van Koloniaal gebied 
als een basis voor vijandelijkheden tegen een bevriende 
Republiek, heht gij niemand onder onze jurisdictie gevon
den tegen wien genoegzaam getuigenis verkregen is zoodat 
hij vervolgd kan worden onder de Foreign Enlistment 
Act ?-Het is z(\er moeielijk te zeggen. Niemand is ver
volgd. Als gij bedoelt of heeedigde informatie verkregen 
is die een vervolging onder die Wet zou rechtvaardigen, 
hebben wij niets van dien aard ontvangtsn. 

694. Gij herinnert u dat in de eerste dagen van Januari 
d" Proc. Generaal verzocht heeft dat als iemand ons 
gebied de basis gemaakt had voor vijandelijkheden tegen 
een bevrienden Staat hij vervolgd moest worden onder de 
Foreign Enlistment Act. Wat ik duidelijk wi! maken is 
dat gij niemand gevonden hebt tegen wien bevredigende 
informatie gegeven is zoodat zulk eene vervolging ingesteld 
kon worden ?-N een. 

696. De overtreders werden in Engeland terechtge .. 
steid ?-J a. Bovendien het is een moelelijke zaak. Als 
het de daad was van slechta een paar personen en het 
getuigenis hen aanwees, kon er een vervolging ingesteld 
worden, maar dit is een zaak die zoo enorm is dat het zeer 
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moeielijk is (vooral als de vervolgingen gedeeltelijk in de D~n heer 
Transvaal en gedeeItelijk in Engeland plaats vinden en de J. J. ~(J"(J"'. 
meesten vrijgelaten worden) het tehuis te brengen op een Ii J uni, 1896. 

bepaald persoon albier. 
696. De neer Mtrriman.l Zou bet opzamelen en ver

sohafren van krijgsvoorraad een overtreding zijn van de 
Foreign Enlistment Act ?-Ja, zeker. 

697. De new Scnreiner.] Gij heht geene bewijzen genoeg 
om den Prooureur-Generaal in staat te stellen stappen te 
nemen tegen een of ander persoon P-Ik geloof van neen. 

698. De heer Rawlinson was hier voor de Rijksregeering. 
Heeft hij bewezen dat hij hier gekomen is met het doel 
om onderzoek te doen ?-In het eerst niet. Ik wil een 
onderhoud besohrijven dat hij in mijn kantoor had. Hij 
kwam op een morgen met Sir Graham Bower, en de 
Procureur-Generaal was op het oogenblik afwezig. Sir 
Graham Bower kwam in mijn kantoor eerst met den heer 
Rawlinson, en' eenige. seconden later kwamen de heeren 
Searle, North en Williamson-een klerk in' Thesauri~ 
binnen. Sir Graham Bow~r, zich plotseling tot mij 
wendende, zeide: "Wij willen al de telegrammen hebben 
in verband met den Jameson inva]." Up het ongenblik was 
nog geen enkelen regel, den heer Ra w li~son acorediteerende, 
vertoond, en ik hah reden om te geloven dat ik de eerate 
persoon was verbonden met het Koloniaal Gouvemement 
bij wien deze heeren aanzoek deden. Ik antwoordde Sir 
Graham Bower dat volgens onze wet telegrammen vol
komen geheim waren. De heer .Hawlinaon zeide daarop, 
"hoe kunnen wij ze r:.an krijgen P" en ik antwoordde dat 
ze alleen verkregen konden worden door middel van een 
dagvaarding in een gerechtsbof. Hij zeide, "dan zullen 
wij een dagvaarding uitzenden van Bow Street." Ik 
zeide daarop: "veronderstel dat ~ulk een dagvaarding 
van kracht was, dan moet er eerat een zaak hangende zijn." 
Hij zeide: H maar er moet een of ander mid del zijn om ze 
to krijgen." Waarop ik antwoordde: "er zijn geene 
waarvan ik thans weet.' , 

699. pe ne"er Mer1·iman.] Is hij een advokaat ?-Ja, 
"an eenlgen naam. 

L2 
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14 NOTULEN V A.N G E'rUIGENIS A.}·GEI.~GD VOOR HEr 

·Den'li.... 700. In Engeland 1-J a. It zeide dat ik aan den 
'I. J. ~.J"" Pl"90ureur.Generaal zou zeggen wat hij begeerde en dat ik 
.i JUDi, 181G~ hem zijne beslissing zou meedeelen. 

701. De new Schreiner.] Als ierqand zeide dat gij of de 
Fl'OOureur-Generaal niet alIe hulp gegeven had bij dat 
oDderzo~k, dan zou dat onjuist zijn ?-Ik geloof van ja 
. 702. Gij heb alles gedaan dat gij behoordet en kondt 

.doen ?-Ja. 
'03. De neer Du Toit. ] Weet gij van de pakhuizen 

·opgericht langs den weg van Mafeking naar Krugersdorp ? 
-Neen; wij hebben geen onderzoek gedaan naar iets dat 
in de Transvaal gebeurd is. Ik was onder den indruk dat 

. aIle haI!delingen binnen de Transvaal gepleegd, zelfs door 
Hritsohe offioieren, buiteI:. onze j urisdiotie waren. En ik 
geloof dat de Transvaal veel betere informatie had dan wij 
oflmtreut die handelingen. 

Maanaag, 8 Jnri, 1890. 

TXGENWOORDIG : 

De PROCUREUR-GENERAA.L (Voorzitter), 

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

De Ed. Sir Om"don Sprigg, K. O.M. (J., L. W. V. ondervraagd. 

De ":d. 70i. De Voositter.] Gij zijt Eerste Minister der 
J. 9. 8prill, K I·? J 

K.C.II.fJ.. oome -- a. 
L.W'.Y. 705. De Mer Mer1oiman.] Ik ziein een memorandum dat 

8 JUDI:" 189&. gij gezonden hebt aan den Seoretaris voor de Kolonieu dat 
gij zegt dat gij niets geweten hebt van de gebeurtenissen 
bij het eiude van voorleden jaar, v66r den morgen van 
Dinsdag, ~ l Dec. ?-J a, dat memorandum dat in Engeland 
gepublioeerd is, werd gezonden ten gevolge van een aan
zook van het Transvaalsche Gouvernement vragende waar· 
om het Kaapsche Ministerie het Transvaalsohe Gouverne
ment niet bekend gemaakt heeft met wat er aan den gang 
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geloof dat de Transvaal veel betere informatie had dan wij
oflmtreut die handelingen.

Maanaag, 8 Jnfli, 1890.

TXGENWOORDIG :

De PROCUREUR-GENERAA.L (Voorzitter),

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

De Ed. Sir Om"don Sprigg, 11. O.M. (J., L. w: v: ondervraagd.

:De ":d. 70i. De Voositter.] Gij zijt Eerste Minister der
J. 9. 8prill, K I·? J

K.C.Il.fJ.. oome -- a.
L.W'.Y. 705. De Mer Mer1"iman.J Ik ziein een memorandum dat

8 JUDi:" 189&. gij gezonden hebt aan den Seoretaris voor de Kolonien dat
gij zegt dat gij niets geweten hebt van de gebeurtenissen
bij het einde van voorleden jaar, v66r den morgen van
Dinsdag, ~ l Dec. ?-Ja, dat memorandum dat in Engeland
gepublioeerd is, werd gezonden ten gevolge van een aan
zook van het Transvaalsche Gouvernement vragende waar
om het Kaapsche Ministerie het Transvaalsohe Gouverne
ment niet bekend gemaakt heeft met wat er aan den gang
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106. Gij zegt dat gij het niet geweten hebt v66r Dins- De Eel:. 

dag m.orgen?- Ja, op 31 Dec. toen ik het in de Oape Time, I~o.::;~;" 
las v66r het ontbijt. J;.fII' Y. 

707. Gij hadt niet de minste informatie v66r dien &1-41896_ 

tijd ?-Niet de minste. Ik geloofde het niet toen ik het 
las. Ik meende dat het een van di~ losse geruchten was 
die toen in de couranten gepubliceerd werden en ik gal 
zeer weinig acht erop. In den loop van den morgen 
echter, werd ik ervan overtuigd dat het werkelijk gebeurd 
was. 

708. Hoe werdt gij ervan overtuigd ?-Het was alge
meen bekend in de stade .Ken teleg·ram was ontvangen 
dat Jameson werkelijk over de grenzen getrokken was. 

709. Wij hebben getuigenis dat twee Ministers het den 
dag te voren hebben geweten, hebben zij het u niet meege
deeld ?-N "en. 

710. Welke stappen hebt gij genomen toen de informatie 
ontvangen was ?-Den vorigen dag, Maandag den 30sten, 
gevoelde ik mij niet op mijn gemak, ik had een gevoeL dat 
ik niet verklaren kan, dat er iets verkeerds was. 

711. Wat gaf u dat gevoel? lk weet niet of het eene 
soort van intuitie was. Het Comite herinnert zich dat er 
destijds veel opgewondenheid in Johannesburg heerschte 
en dat men dacht dat het waarschijnlijk was dat iets zou 
gebeuren, zonder dat iemand precies wist wat. Op den 
Zacerdag te voren had ik den Voorzitter V!ln het Reforln 
Comit~, den heer Leonard gesproken. Hooren de dat hij 
in de stad was liet ik hem verzoekp.o bij mij fe komen 
om uittevinden of ik informatie van hem ko.1 krijgeo 
omtrent hetgeen er aan den gang was in Johannesburg. 
Hij kwam en ik zeide tot hem: "Gij zoudt in deze 
maand een vergadering gehad hebben, maar zij is 
uitgesteld tot 0 J anuari." Hij zeide : " J a, wij 
zullpn eene vergadering hebben.~' lk vroeg hem 
wat zij op die vergadering gingen doen, waarop hij ant
woordde dat hij dat nieli precies wist. Daarop zeide ik : 
"Als gij als voorzitter eene vergadering bijeengeroepen 
habt dan zal het uw plicht zijn eeo voorstel voor die ver
gadering te leggen." Hij zeide: "J a, dat geloof ik." Ik 
vroeg hem of hij wilde z(;ggen wat zij van plan waren to 
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De Ed. doen. Hij aarzeltle, "maar zeide eindelijk: "Ik geloof 
JE~O.:G.gg, niet dat ik thans reoht heb u te zeggen wat ODze plannen 

L. w. v.' zi.in, maar ik verzeker u hierva.n dat wij strikt konstitu-
8 Junj,""1896. tioneel zullen handelen." Hij vertrok toen en ik heb hem 

ni et weer gezien. 
712. Toen gij hoordet wat er werkelijk gebeurd was, 

wat hebt gij gedaan ?-Er was dienzelfden dag een ver
glldering van het Kabinet (Dinsdag) nadat de heer Rhodes 
naar de stad gekomen was. Ik weet niet zeker of hij in de 
stad was op den vorigen Zaterdag want ik heb hem niet 
gezien, maar hij kwam op den Maandag niet naar de stad. 

718. De keer Sc1l.rciner.l Na de Kabinets vergadering 
was het aftreden van den heer Rhodes en het .M.inisterie 
zeker of niet ?-Ongetwijfeld was het zeker. 

714. Maar de tijd waarop het zou geschieden was onbe
paald ?-Ja. 
" 715. De keer Merrz·man.] Hebt gij stappen genomen 
om de Rijksregeering te cvertuigen dat deze kolonie niets 
mot die politiek te maken had ?-Welke stapp en bedoelt 

.. ? 
gIJ716. Hebt gij minuten hieromtrent naar de Rijksre
regeering gezonden ?--De Rijksregearing weet dat het 
Ministerie niets van den toestand heeft geweten. 

717. Ik vroeg of gij mim.uten aan de Rijksregeering 
gezond~n hebt omtrent de politiek van dit Gou vernement ? 
-N een, ik geloof .. an neen. Ik heb aan den heer Cham
berlain privilat geschreven. 

718. Gij hebt geen minuut gezonden ?-N een, ik gelool 
van neen. 

719. Wilt gij u hiervan verzekeren ?-1a, gij moat 
bedenken dat het 5 maanden geleden is. 

720. HE'bt gij mededeelingen aan het Transvaalsche 
Gouvernement gezonden behal ve die welke gedrukt staan 
in het Transvaalsche Groenboek ?-Neen, ik geloof van 
neeo, omtrent de politiek, maar ik zou gr arne de notulen 
willen doorzien. Ik zal den Secretaris gelasten te zoeken. 

721. Hebt gij nauwkeurig onderzoek doen installen 
omtrent het aandeel dat de koloni~ in de zaak genomen 
heeft P-Wat bedoelt gij met de kolonie ? 

722. Zooals gij weet werd de kolonie gebruikt als basis 
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neeo, omtrent de politiek, maar ik zou gr arne de notulen
willen doorzien. Ik zal den Secretaris gelasten te zoeken.

721. Hebt gij nauwkeurig onderzoek doen installen
omtrent het aandeel dat de koloni~ in de zaak genomen
heeft P-Wat bedoelt gij met de kolonie ?

722. Zooals gij weet werd de kolonie gebruikt als basis



GEKOZEN COMITE OMTRENT DEN JAMESON mVAL. 7'1 

van waar wapenen en ammunitie naar Johannesburg t;ezon- J, ~ Ed., 

den werden. Zij was ook de basis waarvan 180 man ver- K.(L;".9~' 
trokken ?--J a, gij weet dat onderzoek ingesteld is, waarop L. 'W. Y. 

vervolgingen ingesteld zijn zoow~l in de Kaapstad als te 8 JUDi, 1896. 

Kimberley. 
723. Was het een nauwkeurig onderzoei:?-J a, het 

was in handen van het Rechts Departement en werd op de 
gewone wijze bt'handeld. 

724. GiJ hebt niet zell, als een zaak van Ministerieele 
politiek, een ond.erzoek doen instellen naar het afsnijden 
van den telegraafdraad-ziende dat gij aan het hoofd van 
dat Departement staat ?-Dat is in handen van het perma
nente hoofd van het Departement. 

125. Gij hebt hem niet aan het werk gezet ?-Hij zal 
de volledigste informatie daaromtrent kunneQ geven. 

726. Maar hebt gij niet volledige instructies gegeven 
aan dat' permanent hoofd om volle dig onderzoek te doen 
naar het afsnijden van den draad ?-Ja, ik heb met den 
heer French erover gesproken en heb hem gelast onderzoek 
te doen. 

727. Hebt gij dat onderzoek voortgezet ?-Zoover ik 
mij heriIineren kan, werd de draad niet in de Kolonie 
afgesneden. 

728. Ja, het was binnen de Kolonie ?-Gij vraagt mij 
naar bijzonderheden; ik wil liever dat gij den Postmeester 
Generaal hieromtrent zult ondervragen. 

7211. Ik wil te weten komen welke actieve stappen er 
genomen zijn om deze zaak volkomen te onderzoeken. De 
resultaten \ an het onderzoek zijn u niet toegezondcn?
Ais ik tevoren geweten had dat zulke, vragen mij gedaan 
zouden worden, zou ik de informatie verkregen hAbben en 
mij ervan voorzien hebben. 

730. De keer BaAreiner.] Wat dat ondarzoek aangaat, 
men meende dat geweren en amrnunitle door ODze Donane 
kantoren gegaan waren onder valsche declaratie. Mag ik 
vragen of gij weet van een onderzoek daaromtrent ?-Ik 
heh communicatie hierover gehad met den Kollekteur van 
Inkomende Rech'ten maar heb nog geen informatie ont
vangen da.t zij een geval opgespoord hebben. Het is 
natuurlijk altijd mogelijk dat men goederen insmokkelen 
kan zouder dat zij erV~ll weten. 
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De Ed. 731. Het Douane Departement is dus niet in staat ge-
JK~;.:'Gi!,g, weest, met het oog op de verklaringen bij het voorloopig 

L. w. Y. onderzoek in de Transvaal, om den yinger te leggen op 
8 luni, 18116. eenige geweren die ingevoerd zijn op valsohe vcrklaringen, 

terwiji werkelijk geweren en ammunitie ingevoerd werden? 
-Ik heb van een geval gehoord waarin beweerd werd dat' 
eenige maxims of een maxim ingevoerd werd in stukken 
te Ooat Londen. Men zeide dat het JJouane Kantoor niet 
wist dat zij Maxims waren en ze niet herkenden. 

73~. Kunt gij zeggen onder welken naam deze maxims 
ingevoerd werden ?-Neen, de Kollekteur van Invotrende 
Beohten zou het missohien kunnen zeggen. 

733. Gij hebt dat onderzoek nog niet laten doen?
N een, dat wil ik niet zeggen. De zaak is in handen der 
Douane. 

734. De bewering dat de geweren en ammunitie inge .. 
smokkeld waren, werd reeds in de eerste dogeD van 
lanuari gehoord ?-Waarschijnlijk weI. 

735. Voordat het vorig Ministerie formeel afgetreden 
was ?-Het is mogelijk. Ik wil mij aan den datum niet 
binden. 

736. Reb ik u goed verstaan dat gij een ongerust gevoel 
hadt op Mau,ndag, 30 December ?-J a, er was zooveel Ran 
de lucht, dat is hoe ik het zou willen beschrijven. 

'/37. Hadt gij zulk een gevoel v66r dien tijd ?-Neen. 
738. Voureitter.] Niet voordat giJ den heer Leonard 

gazien hadt ?-Het was na ik hem gezien had. Het 
Co mite zal zich het gevoel herinneren dat er toen heersohte 
in de stad. 

789. De leer Schreiner 1 Had uw onrustig gevoel betrek
king op de aanwezigheid op de grenzen van het Pruteotoraat 
of van de Kolonie van groote getallen van de Chartered 
Company's Politie ?-N eeD, niet in het minst. 

740. Het was een onrustig gevoel in het algemeen, niet 
in bijzonder o'mtrent die Politie ?-O, zeker niet, en het 
stond in hoegenaamd geen verband met de Chartered 
Company • 

• 41. Gij hebt hierover niet met uwe ambtgenoten 
gesproken ?-Ik telegrafeerde aan den heer Rhodes op 
dien Maandag en zeide dat het mij zeer aangenaam Z01l 

zijn aIs hij nalar de stad kwam. 
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742. Hoe last beht gij getelegrafeerd ?-Maandag J. ~e ~d •. 
• fl. QtmI,~ 

morgen. K.(J.JC.f-J., 

748. Hij kwam niet ?-N een; ik ontving een antwoord L. ~ Y. 

laat in den namiddag zeggende dat hij niet van plan watJ 8 JUf,j, 1896. 

dien dag te komen, maar dat hij den volgenden morgen 
zou inkomen; en hij kwam toen. 

744. Wist gij, v66rdat hij Dinsdag morgen naar de stad 
kwam, dat Jameson over de grenzen getrokken was ?-Ik 
wist het niet als een feit, maal' ik ha<:\ het berioht dien 
morgen in de oouranten gelezen. 

746. Wist gij het voordat gij het in de courant gelezen 
hadt ?-N een, ik bad niet het minste idee -aryan. 

740. Gij hebt het niet geweten te eenigertijd op Sf} 
Deoember ?-Neen. 

747. Gij wist bet eerst op den 31sten ?-J"a. 
748. En sedert dien tijd was er geene vergadering van 

den Uitvoerenden Baad gedurende de voortduring van het 
vorige Ministerie? Er was geen vergadering met den 
Gouverneur ?--Neen, de Gouverneur vertrok naar Pretoria 
op Donderdag, 2 J anuari; en er was geene vergadering. 
van den Uitvoerenden Baad. 

749 De constitutioneele positie was een weinig ge-
spannen ?-·Ja. . 

700 Het aftreden van den Eersten Minister was eene
zekerheid, oflllohoon het' nog bleef overstaan ?-J a. 

751. En gij, als oudste lid van den Uitvoerenden Raad, 
wasrt eigenlijk de Ministerieele vertegenwoordiger agee
rende met den Gouverneur?-Ja. Gij zultu herinneren dat 
dit de sohikking was, gemaakt toen het Ministerie gevormd 
werd, dat ik die plaats moest innemen als de heer Rhodes· 
afwezig was. 

752. En sedert do vergadering van het K abinet op den 
Slsten werd de con&1titutioneele positie beschouwd te zijn, 
als of de heer Rhodes afwezig was, met betrekking tot uwe 
taak. Gij waart de tusschenpersoon in het Ministerie dia
met den Gouverneur onderhandelde ?-Ja en het plaatste 
mij in een uiterst moeielijke positie. 

758. Omdat gij de positie vah dell uominalen .Eersten. 
Minister in aanmerking moest nemen en dan moest gij uwe 
ambtgenoten raadplegen den Eerst(,n M.inistet uitslUri-
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744. Wist gij, v66rdat hij Dinsdag morgen naar de stad
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751. En gij, als oudste lid van den Uitvoerenden Raad,
wasrt eigenlijk de Ministerieele vertegenwoordiger agee
rende met den Gouverneur?-Ja. Gij zultu herinneren dat
dit de sohikking was, gemaakt toen het Ministerie gevormd
werd, dat ik die plaats moest innemen als de heer Rhodes·
afwezig was.

752. En sedert do vergadering van het Kabinet op den
Slsten werd de con&1titutioneele positie beschouwd te zijn,
als of de heer Rhodes afwezig was, met betrekking tot uwe
taak. Gij waart de tusschenpersoon in het Ministerie die
met den Gouverneur onderhandelde ?-Ja en het plaatste
mij in een uiterst moeielijke positie.

758. Omdat gij de positie vah dell uominalen .Eersten.
Minister in aanmerking moest nemen en dan moest gij uwe
ambtgenoten raadplegen den Eerst(tn M.inistet uitslUri-
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De Fa., tende, en wederom moest gij met den Eersten Minister 
Jir':o.::~~f raadplegen en ook den Gouverneur zien ?-Ja, in het mid .. 

L. J1'. 1'. den van wilde opgewond~nheid moest ik getroll w zijn aan 
s Juni, 1896. den Eersten Minister, getrouw aan mijne ambtgenoten en 

.getrouw aan het land. 
764. Het was een buitengewoon mo~ielijke positie?

J a, ik ben nooit in mijn leven in zllik een moeielijke 
positie geweest. 

766. Ik wil gaame uw antwoord hierop hebben. De 
vorige Procureur .. Generaal nam persoonlijk het standpunt 
in dat hij onmiddellijk zou aftreden ?;oodra er een druppel 
nloed vergoten werd 1-1a, dat is zoo. 

756.. Maar het zeer noodige vertrek van den Gouverneur 
naar Pretoria vertraagde de formeele aanname van de 
!"esignatie van den heer Rhodes ?-Ja dat was zoo. De 
Gouverneur zeide dat als de resignatie dadelijk aangenomen 
moest worden, het hem beletten zou naar Pretoria te gaan. 
Ik heb hem gezegd dat ik meende dat het noodzakelijk 
was onder de omstandigheden van het lan<l en onze be
trekking tot de Transvaal dat hij zoo spoedig mogelijk 
daarheen ging en hij zeide dat onder die omstandigheden 
het beter zou zijn de resignatie terug te houden, maar dat 
zij hem toegezonden kon worJen te Pretoria bij zijn ann
komst aldaar, als ik het noodig oordeelde. De Gouverneur 
liet de zaak geheel in mijne handen en zeide dat hij zich 
verlaten zou op mijn advies. Als ik meende dat de resig
natie naar Pretoria moest gezonden worden en hem in dien 
geest adviseerde, zou hij haar daar aannemen. 

7iJ7. Maar v66r hij vertrok, was de resignatie van den 
heer Rhodes reeds in zijne handen?- Ja, de heer .tihodes 
had zijn resignatie aangeboden. 

15H. En de Gouverneur verzocht, onder de omstandig
heden, dat zij moest ov"rstaan ?-De o.ouverneur zeide en 
ik meen zeer terecht, dat hij de Kolonie niet zonder een 
Ministerie verlaten kon. 

7bY. En dat gebeurde voordat de Kaapstad wist dat 
Jameson werkelijk zich overgegeven had ?-Ja. 

760. De tijdingen bier waren van den tegenstrijdigsten 
.aard, toen dat gebeurde ?-J a. 

161. OJ» den morgen van 3 Januari Het gij publiek 
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kennis geven dat de resignatie aangeboden was, maar J ~ t ~~d •. Y. 

bleef overstaan omdat Zijne Excellentie naar Pretoria iL.C.j/,r;~ a 

vertrok ?-J a. L w. Y. 

762. Later vondt hij het noodig den Gouverneur mede 8 Juui.189S ... 

tedeelen dat de resignatie moest aangenomen worden?-
.Ja, de Gouverneut' kwam te Pretoria op Zaterdag avond, 
4 Jan. aan. Dien avond hood de heer Rhodes ':formeel 
zijn reaignatie aan per telegraaf en op Zondag morgen, 
den 5den, nam de Gouverneur die resignatie aan. 

768. Voordat de Gouverneur vertrok, had de heer 
Uhodes reeds zijne resignatie aangeboden ?-Ja. 

764. Die resignatie bood hij aan ala het gevolg van het 
besluit van het Kabinet 1-Ja, dat zou ik denken. Onge
twijfeld was dat de beslissing van het Kabinet. 

765. En dat besluit werd genomen na zeer lange 
oeraadslaging en discussie ? -J 8. 

766. Zoowel in tegenwoordigheid Vim den heer Rhodes 
,als nadat hij vertrokken was 1-Ja. 

767. Het was het eenparig besluit van het Kabinet?
.J a, zoover ik weet heeft ge~n lid geaarzeld, geen twijfel 
werd ten minste uitgesproken. 

768. Voorsitter.J Ten opziohte van de onrust die gij 
gevoeld hebt op dien Maandag nadat gij den heer L-= onard 
op den Zaterdag gezi~n hadt; stond die in verband met 
de inwendige opgewondenheid' in de Transvaal zelve, of 
was het omdat gij daoht dat de Transvaal van 'buitenaf 
zou aangevaIlen worden ?-Het stond aIleen in verband 
met de inwendige opgewondenheid in de Transvaal. Ik 
had niet het minste idee dat een inva! van buitenaf ergens 
voorgenomen was. 

769. De hcer Schreiner.] Gij herinnert u dat ervan' 
gesproken werd een oompagnie van de Black Watch naar 
Mafeking te zenden, gelijk in de oouranten gezegd werd. 
Dat was na Jameson'R overgave ?-Ja, het was voordat 
het tegenwoordig Ministerie gevormd werd. 

770. Gij herinnert u dat dit was om onrust te doen 
bedaren langs de '1 ransvaaIsohe grenzen waar Trans
vaalsche inwoners in zeer opgewonden toestand waren. 
Dit was het plan ?-Ja. 

771. Maar ten gevolge van objeoties gemaakt door het 
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DeEd,. toenmalig Ministerie werd dat plan opge2even en de 
Jir~Jl;;~fJ. troepen gingen niet ?-Ja, zoodra ik ervan hoorde schreef 

L.1Y. Y. ik aan Generaal Goodenough dat ik hem gaame hierover 
8 JUDi IS9G, wilde spreken. Hij kwam naar mijn kantoor en ik sprak 

, sterk tegen dat voorstel, en zeide dat naar mijn gevoelen 
het zeer schadelijke gevolgen zou hebben. En ten ge
volge van deze objectie werd het bevel herroepen, en de 
oompagnie werd niet opgezonden. 

De 'Ed. 
J. A. I'aurt, 

L.W.B. 

772. Voor dat gesprek waren er telegrammen van 
Mafeking aanwijzende dat dit groote opgewondenheid zou 
veroorzaken ?-J a. 

773. Gij Z'3gt dus dat in deze en andere zaken gij alles 
gedaan hebt om opgewondenheid te doen bedaren, die zear 
na.tuurlijk veroorzaakt was tusschen de bevolking op oDze 
grenzen en die dicht bij aan den overkant ?-Ja, wij 
deden alles dat in ODS vermcgen was om opgewondenheid 
te doen bedaren en diezelfde politiek is tot nu tee gevolgd. 

774. En geen geval van wezenlijke onaangenaamheid is 
er ontstaan P-N een. 

775. De keer Mern'man.] In uw buitensporigste droomen 
is het u nooit in de gedachte gekomen dat de Eerste 
Minister der Kolonie van een komplot wist om de Trans
vaal aantevaller. ?-N een, ik ben geen droomer. 

De Ed. Jo/tanne8 AlbertUi Faure, L. W.R., ondervraagd. 

776. De Itew Me"iman.] Gij waart in Johannesburg 
tegen het einde van voorledf'n jaar?-Ja. 

777. Hebt gij van daar getelegrafeerd aan den vorigen 
Eersten Minister der Kolonie ?-Ja. 

778. Gij hebt hem telegram gezonden ?-Ja. 
779. Herinnert gij u den datum ?-Ik geloof het was

op ~7 December. 
780. Was het het volgende: "Het wordt publiek ge ... 

zegd door leden van de :Nationale Unie dat gij hi~r oproer 
aanstookt, en 800 Politie gestationeerd. hebt nabij de 
grenzen. Uwe vrienden raden u sterk aan dit officieel te 
ontkennen? "-Ja, ,mover ik mij kan herinnf'ren. 

'; 81. Gij hebt dat getelegrafeerd ten gevollle van rappor .. 
ten die gij ill Johannesburg omtrent den heer Rhodes 
gphoord hadt ?-J H. 
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782. Wat men zeide was dat Jameson de Transvaal De Ed. 

zon intrekken ?-Men zeide dat hij op de grenzen was. .I. t"JI~~~' 
783. Wat hebt gij bedoeld met de woorden "dat gij J :- 89 

oproer aanstookt " ?-Dat kan ik niet zeggen. 8 unl L 5. 

784. Dc koer Sckreiner. J Zou het betrekking hebben 
op hetgeen gij gehoord hadt dat groote sommen uitge
geven waren voor hAt organiseeren van de J ohanesbtlrg 
beweging en dat zij uit bronnen kwamen waarover de heer 
Rhodes beheer had ?-N een. 

785. Gij hebt dat niet gehoord ?-Neen. 
786. De keer Merriman.] Gij hebt het gedaan ten ge

volge van rapporten die gij gehoord hadt ?-lk kan zeggen 
van wien ik het gehoord heb, van den heer Schimpe.rs, 
een Vrijstater. 

787. En ten gevolge daarvan zondt gij dit telegram van 
27 December ?-J a. 

788. Gij hebt geen antw:oord ontvangen ?-N een. 
789. Gij zondt het op Vrijdag?- Ik weet dat het op den 

27sten was. De 26ste was de tweede dag van de wedrennen 
en ik zeide aan Schimpers dat ik een telegram den vol
genden dag aan den heer Rhodes zou zenden. 

790. Dc "'ew Sckreiner.1 Gij waart claar met den 
voorzitter van dit Comite ?-Ja. 

791. En hi,j he eft eigenlijk het formeele telegram op
gesteld ?-Ja ik vertelde hem wat ik gehoord had. 

792. Gij hadt dit gehoord, en daar gij dikwijls in 
gesprek waart met Sir Thomas Upington, met wien gij 
daarheen gegaan waart voor de wedrennen, was dit 
telegram door u gezonden het resultaat van uwe gesprAkken 
met Sir Thomas die het eigenlijk opstelde ?-Ja hij schreel 
het telegram. Bohimpers kwam naar mij bij de wedrennen 
en vroeg mij of het waar kon sjn dat er zoovele honderden 
mannen QP de·grenzen waren gereed om in te komen. 

793. En toen stelde Sir Thomas bet telegram op en 
zond het in uw naam ?-J a. 

794. Het kwam eigenIijk van Kolonisten te Johannes
burg die gaame een gemoht dat zij ongerijmd beschouwden 
wilden tegengesproken hebben P-l a. 

795. Gij zijt er zeker van dat gij dit telegram afgezon
den bebt P-Volkomen. 
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De lI.eer George JameB BoUe8 ondervraagd. 

ne. heflt 796. Voorsitter.] Gij zijt Civiele Commissaris en 
G. J.!!OIl"· Resident Magistraat te Mafeking ?-J a. 
8 JUDi, 189(;. 797. En gij waart dat in December 1.1. ?-Ja. 

798. De keer Merriman.] Waart gij te Mafeking de 
geheele maand December ?-Ik geloof dat ik daar aan
kwam nadat mijn verlof van afwezigheid verstreken was. 
op 4 December. 

799. Was er een buitengewone beweging van de Char
tered Company's Politie gedurende die maand ?-Een 
gedeelte van de macht kwam van het Gebied naar het kamp 
en sommigen van de B.B.P. werden overgemaakt door de 
Rijksregeering aan de Chartered Company. 

860. Heeft het u niet verwonderd dat er zoovele man
schappen van de Chartered Company die door haar betaald 
werden te Mafeking waren ?-Gij bedoelt in den omtrek 
van Mafeking. De mannen te M &feking waren in dienst 
der Rijksregeering. 

801. Wanneer werd de Politie overgemaakt aan de 
Chartered Company?-Zij waren overgemaakt of stonden 
op het punt van te worden overgemaakt toen zij naar de 
Transvaal trokken. 

802. Werden zij Dog door de Rijksregeering betaald 
toen zij de Transvaal introkken ?-Ik weet niet of zij wer
kelijk reeds overgemaakt waren. 

803. De neer Scnreiner.] Als zij overgemaakt waren dan 
was het zeer kort v66r den inval ?-Juist. Zij wertlen 
langzamerhand overgemaakt. Kapt. Tighe bijvoorbeeld, 
verliet het PitsaniKamp eenigen tijd te voren, daama Ellis 
en toen Drury. Dezen allen waren officieren in de Bechu
analand Politie. 

804. De neer Merr'iman.] Er was veel drukte onder d& 
troepen der Chartered Company, artillerie 'Werd verplaatst, 
en zoo voort ?-Ik hoorde ervan maar heb het niet gezien .. 

B05. Was er geene te Mafeking ?-Ik weet niet of het 
de artillerie was van de Chartered Company of van de 
Bijksregeering. 

806. De neer Scnreiner.] Van waar kwam 2.ij ?-Ik weet 
het niet. 
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798. De ]"eer Merriman.] Waart gij te Mafeking de
geheele maand December ?-Ik geloof dat ik daar aan
kwam nadat mijn verlof van afwezigheid verstreken wag.
op 4 December.

799. Was er een buitengewone beweging van de Char
tered Company's Politie gedurende die maand ?-Een
gedeelte van de macht kwam van het Gebied naar het kamp
en sommigen van de B.B.P. werden overgemaakt door de
Rijksregeering aan de Chartered Company.

860. Heeft het u met verwonderd dat er zoovele man
schappen van de Chartered Company die door haar betaald
werden te Mafeking waren ?-Gij bedoelt in den omtrek
van M.afeking. De mannen te M&feking waren in dienst
der Rijksregeering.

801. Wanneer werd de Politie overgemaakt aan de
Chartered Company?-Zij waren overgemaakt of stonden
op het punt van te worden overgemaakt toen zij naar de
Transvaal trokken.

802. Werden zij Dog door de Rijksregeering betaald
toen zij de Transvaal introkken ?-Ik weet niet of zij wer
kelijk reeds overgemaakt waren.

803. De ne" Scnreiner.] Als zij overgemaakt waren dan
was het zeer kort v66r den inval ?-Juist. Zij wertlen
langzamerhand overgemaakt. Kapt. Tighe bijvoorbeeld,
verliet het PitsaniKamp eenigen tijd te voren, daama Ellis
en toen Drury. Dezen allen waren officieren in de Bechu
analand Politie.

804. De neer Merr'iman.] Er was veel drukte onder d&
troepen der Chartered Company, artillerie 'Werd verplaatst,
en zoo voort ?-Ik hoorde ervan maar heb het niet gezien..

805. Was er geene te :M.afeking ?-Ik weet met of het
de artillerie was van de Chartered Company of van de
Bijksregeering.

806. De neer Scnreiner.] Van waar kwam 2.ij ?-Ik weet
het niet.
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807. Voorzitter. ] Waar was die artillerie v66r de annex- - Dpn hear 

atie?-Ik geloof dat als er artillerie was, zij altijd daar e. J.~"',:~. 
moet geweest zijn. 8 JUDi, 1896 .. 

808. De heer Mernman.] Mafeking is niet een groote 
plaats ?-Neen, klein. 

80U. Werd er niet veel gesproken over de bewegingen 
der troepen ? -Er werd veel gesproken over het komen van 
de troepen der Chartered Company naar het Pitsani Kamp. 
Ik ondervraagde Majoor White hieromtrent en hij gaf mij 
een uitleg dat mij redelijk voorkwam. Hij zeide dat zij 
&an het onderhandelen waren met de Bijksregeering our te 
trachten het Protectoraat te krijgen. ]{hama protesteerde 
hierte~en en da.arom wilden zij zoo vele manschappen als 
mogelijk was daar hebben om de handen van den heer 
Chamberlain te sterken. 

810. De heer Schreiner. I Dat was Bobb White die 11: dat 
vertelde ?-J a. 

811. Wanneer vertelde hij u dat ?-Het moet geweest 
zijn nadat ik terugkeerde. Hij had lunch bij mij in mijn 
huis. 

812. Omstreeks wanneer ?-Tusschen den 4den en den 
29sten Dec., ik kan mij den datum niet herinneren. 

818. Gij hadt dikwijls persoonlijk gesproken met de 
oflicieren van de troepen der Chartered Company 1'
Stellig met White. 

814. Vooral met hem ?-J a, want ik stelde er belang in 
de Engelsche cricketspelers daar te krijgen en ik maakte 
schikkinge'n met hem om inteteekenen en eenige van de
mannen in het Pitsanikamp te doen spelen. 

815. Het Comite zou gaame willen weten of gij ooit' 
iets gezien of gehoord hebt dat u deed denken dat de 
Chartered Company hare Politie bijeenbracht in verband:' 
met den onrustigen toestand van Johannesburg ?-N een. 
Ik vroeg Dr. Jameson en hij zeide dat hij de manschappen 
bijeengebracht had om hun hun werk te leeren en ze dan 
te verdeelen op de verschillende tltaties. 

816. Wanneer hebt gij hem dat gevraagd ?-Omstreeks
denzelfden tijd waarop ik met White erover sprak. 

817. Hoe lang voor den inval ?-Omtrent 8 of 1() 
dagen na den 4den December. 
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Den heer 818. Eenigen tijd voor het midden van Dec. ?-Ja. 
9.~. BOil··· 819. En wat was de reden die Dr. Jameson noemde P-

·8 JUDi, 1896. Dat zij de mannen bijeengebracht hadden om hun hun 
wark te leeren voornat hij ze op de verschillende middel
punt en verdeelde. Ik maakte daaruit op dat de Chartered 
Company bezit ging nemen van het grootste gedeelte van 
het Protectoraat. 

820. Gij weet dat zij bezig waren troepen te brengen 
uit het noorden ?-Ja. 

821. Iedereen wist het daar ?-Ja en gelijk ik zeide, 
White zeide het was om de handen van den heer Cham
berlain te sterken in verhand met de onderhandelingen. 

822. Gij zegt dat gij ,T ameson gevraagd hebt waarom 
de troepen daar bijeen verzameld werden, hebt gij hem 
gevraagd of het iets te doen had met J ohannasburg ? 
-Stellig niet. 

823. Hadt gij suspicie dat het iets ermee te doen had? 
-N een, ik hoorde voor het eerst dat er iets aan den gang 
was op Vrijdag avond, den 28sten Dec. De WelEerw. 
Stanford was gestorven en ik had een express gezonden naar 
Zeerust om een predikant. De WeI Eerw. Page Wood 
kwam en in een gesprek op Zaterdag avond zeide hij: 
" Er is een vreemd gerucht in de Transvaal omtrent 
produkten pakhuizen die gebouwd zijn langs den weg yap 
Mafeking naar J obannesburg. De Boeren zeggen dat het 
~reemd is dat :leze produkten pakhuizen voorzien zijn van 
'bouille' rundvleesch en dergelijke dingen." De WeI .. 
Eerw. Page Wood vertrok op Zondag morgen. 

824. Wat beht gij daarop gezegd ?-Ik zeide niets 
-want ik wist er niets van. 

825. Was het u nieuws dat de pakhuizen daar gebouwd 
-werden ?-Ja het was mij geheel nieuw. 

826. De k6er Merriman.l De heer Weil is een inwoner 
van Mafeking, niet waar?-J a. 

827. Voorsitter.] Er zij twee broeders Weil in maat .. 
. 8chappij. ~e een is het lid van het parlement en de 
ander woont te Mafeking ?--Ja, er lijn drie. 

828. De J.eer Schreiner.] Waar woont het lid van het 
parlement ?-Ook te Mafeking. 

829. De Aeer Memman.] Is het lid Weil met Ja:neson 
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ingetrokken ?-Ik hoorde later dat hij vb6r Jameson Den beer 
vertrokken was. G. r._~Of/". 

880. De keer Sckreiner.J Vertrokken was waarheen? 8 JUDi, 1896. 

-N aar Johannesburg, veronderstel ik, in elk geval naar de 
Transvaal. 

831. De keer Merriman.] Als een 800rt Tan voor
looper ?-Dat weet ik niet. 

832. Hebt gij ervan hooren spreken dat zijn kar en 
paarden te Krugersdorp in beslag genomen werden 1-
Neen. Het eenige dat ik ermee te doen had was dat een 
van Weil's klerken, Bickers, gevangen genomen werd te 
Zeerust als een verspieder door de Transvaalsche auton
teiten en Weil kwam mij erover spreken. Ik geloof dat 
hij het ook meegedeeld heeft aan de Rijksregeering door 
den heer N ewtolJ.. 

833. De keer Du Toit. ] Is die klerk met hem inge
gaan ?-Hij woont net over de grenzen in de 'fransvaal. 
Hij is met een Afrikaansche vrouw getrouwd. 

834. Heeft hij met Weil gereisd ?-Neen. 
835. De neer Sckreiner.' En noch de Rijksregeering 

noch het Kolonia16 Gouvernement heeft stappen genomen 
om te protesteeren tegen de gevangenneming van Weil's 
klerk ?-lk geloof van fleen. 

H3u. Gij weet niet wat er in de Transvaal gebeurd is 
met betrekking tot die gevangensneming en of hij een 
actie ingesteld heeft wegens ongeoorloofde gevangenneming 
of niet ?-Ik heh een verslag gehoord van zijn terecht
stelling. 

~37. Wat was de uitslag ?-Hij kwam vrij. 
838. Was het een terechtstelling voor een Magistraat ? 

-Het was voor den Krijgsraad. 
~39. De keer ... Verrim(Jn.] Herinnert gij u Dr. Wolff?

lk ken hem niet persoonlijk, hij werd bij "mij geintrodu. 
ceerd in Dickson's Hotel, wasr ik logeelae gedurende de 
afwezigh~id van mijn vrouw. W o1:ff, Sandilands en nog 
iemand die ik niet kende, kwamen binnen en Wolff werd 
bij mij geintroduceerd; dat· was voor ik op verlof ging 
in October. 

840. De keer Schreiner.] Door wien ?-Door Winter, 
den hotelhouder. 

[A. 6~-'96. l AHESON INV AL.] II 
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Den hear R41. Was Weil daar ?-Neen. 
9. J. r B.,... 842. Hebt gij Weil en Wolff ooit samen gezien te-

I 111Di, 1896. Mafeking ?-N een. 
843. Hebt gij gehoord wat Wolff's werk was ?--Ik heb 

het nooit gehoord, maar ik kwam tot het besluit dat het 
een goud speculatie was. 

844. Zij he\)ben hunne zaken niet aan u meegedeeld ?
Neen. 

845. De /teer Merrimu,n.] Kunt gij zeggen op welken 
dag hij daar was ?-Het was in October. 

~46. De neer Sc/treiner.l V 66rdat gij uw verlof hadt ?-J a. 
847. Die brief dien gij op 2 Februari geschreven bebt 

aan den heer Graham, vermeldt die de feiten zooa1s zij u 
destijds bekend waren ?-Ja. 

848. Blijft gij erbij wat nauwkeurigheid aangaat ?-Ja. 
849. Wanneer hebt gij voor het eerst de tijding 

gekregen dat een afdeeling van de B. Z. A. Compagnie's 
Politie vertrokken was uit het kamp ?-Zondag a yond, na 
kerktijd, tusschen 9 en half 10. Ik za~ met mijn vrouw 
onder de verandah en hoorde toejuichingen op een afstand, 
in de richting van het Politie Kamp. 

850. Hebt gij toen gehoord dat zij zouden vel'trekken? 
-Daarvan wist ik niets. lk had niet hct minste idee dat 
zij zouden vertrekken. 

851. Gij heht toen toejuichingen g~hoord ?-Ik zeide 
aan mijne vrouw dat het vreemd was dat zij z.oo laat in 
den avond hoerah schreeuwden. Majoor Raleigh Grey, 
die mijn buurman was, reed toen juist voorbij. Het was 
donker, maar ik wist dat het Grey was, want ik hoorde 
hem roepen : "Ik heh mijna handschoenen onder d('n stoel 
op de verandah gelaten." Ik zeide aan mijne vrouw, ik 
zal gaan men, Grey gaat blijkbaar vertrekken. Grey ging 
voort, en ontmoette Sam Weil (niet het lid, dat to en reeds 
weg was) en De Kock, een procureur, en eenige anderen. 
Ik hoorde Grey zeggen: "Vaarwel, Bam Weil, ik vertrek." 
Ik. ging toen naar de Club om te hooren wat et' aan den 
gang was. Iedereen zeide wat hij ervan dacht. 

H62. En wat dachten zij ?-ZiJ meen.den dat de Politie 
naar Johannesburg was vertrokken. 

S53. Gij hadt dat niet gedacht ?-Het was mij geheel 
nieuw. 
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854. De neor Merriman J Hebt gij geboord hoe de OeD hear 

d J h b- t p·t· (}. 1'. B., •• or ers om naar 0 annes urg e gaan van 1 san1 naar _ 
Mafeking gebracht werden ?-N een. 8 lODi, 189'1. 

860. Daal'van werd Diet gesproken ?-N een. 
866. Dat kon per telegraaf zijn geschied ?-Ik weet 

Diet of het getelegrafeerd werd. 
857. Er is een telegraaf-lijn tusschen Pitsani en de 

Kolonie, en er was een telegraaf-kantoor te Pitsani ?-Ja. 
868. Hoe ver is het ?-25 tot 28 mijlen. 
8'JP. Herinnert gij u dat Majoor Heaney aankwam op 

den morgen Van den 29sten ?-~ een, i~ hoorde het later. 
860. Hoelaat kwam hij aan ?-Ik veronderstel met den 

ochtend trein tusschen drie en vier uur. 
861. Vroeg in den morgen op Zondag ?-Ja. 
862. Hebt gij gehoord dat hij naar een winkel ging en 

daar dingen kocht ?-Isaacs vertelde mij later dat hij kap
stevels gekocht had in zijn winkel 

163. De neer Sckre'tner.l Is Isaacs nog te Mafeking?
Ja, en zoover ik mij herinneren kan, den volgend~n morgen 
-maar voor ik daarmee bebin, wil ik het verhaal eindigen 
van hetgeen er dien avond gebeurde. Gelijk ik ?eide, ik 
ging naar de Club waar ik Sir Charles Metcalfe ontmoette 
aan wien ik zeide: "Ik wensch dat gij mij eerlijk zegt 
wat er aan den gang is." Rij zeide dat hij dacht dat de 
manschappen Mafekin~ verlieten om Jameson te Malmani 
te ontmoeten. Met dat nieuws kwam ik te hnis om 10 
uur of half 11. lk wist toen niet dat de draad afgesneden 
was. Ik stond den volgenden morgen vroeg op om de zaak 
te rapporteren aaD het Gouverrement, ik ontmoette lsaacs 
en toen ik hem vertelde wat mijn doel was lachte hij mij 
liit en zeide dat de draad afgesneden was, waarover ik zeer 
verbaasd was. 

864. Gij hebt dus van het afsnijden van den draad het 
eerst van lsaacs gehoord ?-.T 3. 

86fi. Wie is het hoofd van de telegraaf te Mafeking ?
Flowers. Ik liet hem dadelijk halen en vertelde hem dat 
ik informatie had dat de draad afgesneden was. 

866. Wat zeide hij ?-I~ geloof dat hij zeide dat hij het 
oak gehoord had. 

867. En hij had u geen kennis gegeven ?-Neen, ik had 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011

GEKOZEN COMITE OMTRENT DEN JAMESON INVAL. 89

854. De neor Merriman J Hebt gij geboord hoe de OeD heer

d J h b· t p·t· o. 1'. B.,••or ers om naar 0 annes urg e gaan van 1 san1 naar _
Mafeking gebracht werden ?-Neen. 8 lODi, 189'J.

860. Daal'van werd Diet gesproken ?-Neen.
866. Dat kon per telegraaf zijn geschied ?-Ik weet

Diet of het getelegrafeerd werd.
857. Er is een telegraaf-lijn tusschen Pitsani en de

Kolonie, en er was een telegraaf·kantoor te Pitsani ?-Ja.
868. Hoe ver is het ?-25 tot 28 mijlen.
8'JP. Herinnert gij u dat Majoor Heaney aankwam op

den morgen Van den 29sten?-~een, i~ hoorde het later.
860. Hoelaat kwam hij aan ?-Ik veronderstel met den

ochtend trein tusschen drie en vier uur.
861. Vroeg in den morgen op Zondag ?-Ja.
862. Hebt gij gehoord dat hij naar een winkel ging en

daar dingen kocht ?-Isaacs vertelde mij later dat hij kap
stevels gekocht had in zijn winkel

163. De neer Sckre'tner.l Is Isaacs nog te Mafeking?
Ja, en zoover ik mij herinneren kan, den volgend~n morgen
-maar voor ik daarmee bebin, wil ik het verhaal eindigen
van hetgeen er dien avond gebeurde. Gelijk ik ?eide, ik
ging naar de Club waar ik Sir Charles Metcalfe ontmoette
aan wien ik zeide: "Ik wensch dat gij mij eerlijk zeg-t
wat er aan den gang is." Rij zeide dat hij dacht dat de
manschappen Mafekin~ verlieten om Jameson te Malmani
te ontmoeten. Met dat nieuws kwam ik te hnis om 10
uur of half 11. lk wist toen niet dat de draad afgesneden
was. Ik stond den volgenden morgen vroeg op om de zaak
te rapporteren aaD het Gouverrement, ik ontmoette Isaacs
en toen ik hem vertelde wat mijn doel was lachte hij mij
liit en zeide dat de draad afgesneden was, waarover ik zeer
verbaasd was.

864. Gij hebt dus van het afsnijden van den draad het
eerst van lsaacs gehoord ?-.T3.

86fi. Wie is het hoofd van de telegraaf te Mafeking ?
Flowers. Ik liet hem dadelijk halen en vertelde hem dat
ik informatie had dat de draad afgesneden was.

866. Wat zeide hij ?-I~ geloof dat hij zeide dat hij het
oak gehoord had.

867. En hij had u geen kennis gegeven ?-Neen, ik had



90 NOTULEN VAN GEIUIGENIS AFGELRGD VOOR HEt 

Den heer Flowers nooit dien dag gezien v()ordat ik hem Het halen en 
G. J-!.01l'" toen zeide hij dat hij juist op het punt stond dien draad te 

8 lui, 1896. gaan repareeren. 
86 s. Zoodat hij vroeger ervan geweten had ?-1 a. 
869. Heeft hij u gezegd hoe hij het wist ?-Neen. 
870. De keer Merriman.J Heeft Isaacs u gezegd wie de 

draad afgesneden had ?-N een. 
871. Isaacs vertelde u omtrent Heaney ?-lk weet niet 

of het dien morgen was, maar hij zeide dat Heaney bij zijn 
aankomst hem waklrer gemaakt had omdat hij kapstevels 
en andere dingen wilde hebben. . 

872. Gaf hij redenen waarom hij kapstevels wilde heh
ben op zulk een ongewoon uur op Zondag morgen ?-N een, 
ik geloof niet dat hij ze gaf. 

873. Heeft hij u gezegd dat er een kar op Heaney 
wachtte ?-N een, ik: hoorde later dat Heaney in een kar 
weggereden was. 

8; 4. Hoelaat zou Heaney Pitsani hehben kunnen be
reiken ?-Als hij om vijl uur vertrok, kon hij daar om 10 
11 nur aankomen, of als hij hard reed omtreeks 9 uur. 

&"5. De /leer ,s'ckreiner.] Wanneer was Dr. Jameson dien 
dag te Mafeking ?-Ik weet niet dat hij er was. 

876. Hebt gij het nooit geweten ?-Ik weet het van 
daag niet. 

877. De keer Merrzman.] Wie verschafte de kar voor 
Heaney? -Ik geloof Musson Brothers. 

878. De lteer Sch1·einer.] Gij hebt nooit gehoord dat 
Jameson te Mafeking was op dien Zondag? -N een. Ik 
geloof dat Jones mij gezegd heeft dat Musson Brothers 
schikkingen gemaakt hadden voor een kar voor Heaney) 
eerstgenoemde is in maatschappij met Musson. 

879. De neer Fuller.] Wanneer hebt gij inspekteur 
Fuller ontmoet na het vertrek der Politie ?--Onmiddel1ijk 
nadat ik Isaaos gezien had. 

880. Hoe laat ?-Tusschen 7 en 8 geloof ik. Ik was op 
weg naar het kantoor om het telegram te sohrij ven. Hij 
vertelde mij dat hij een expres dien naoht Daar Maribogo 
gezonden had. Ik was zeer er over verstoord dat hij het 
mij niet gerapporteerd had toen hij hoorde dat de draad 
afgesneden was, want dan baa ik het voor het aan breken 
van den dag kunnen laten repareeren en ik zeide hem dat. 
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GEKOZEN COMITE OMTRENT DEN JAMESON IN VAL. 91 

881. Wat antwoordde hij ?-Ik weet het Diet. Den hper 
~82. D, jeer Schreiner.] Weet gij waar de draad alge- G. J. RUll", 

sneden werd ?-Neen. 8 JUDi, 189 •• 

883. Hoover van het dorp vond Flowers hem gebroken? 
- Ik geloof 4 of mijlen ~an Mafeking, niet zeer ver. 

884. De heer Fuller.] Zegt gij dat gij geen twijfel hadt 
dat Flowers van het afsnijden wist ?-Ik ben er niet geheel 
zeker van. Ik geloof dat hij z~ide dat hij reeds ervan 
wist. 

885. De heer Merriman.] 1 s Flowers nog te Mafeking ? 
-N oen, hij is in Engeland, als getuige in de zaak. 

886. De Iteer Schreiner.] De draad was dus 4 of 5 mijlen 
in de kolonie afgesneden, naar den kant van de Kaap 
kolonie ?-J a. 

887. De Iteer }Jferriman.l Was dat de eenige plek waar 
de draad afgesntlden was in de districten Vryburg en 
Ma~eking ?-J a, voor zoover ik weet. 

888. De heer Schreiner.] En het afsnijden was zoo
danig dat geheele lengten van draad weggenomen waren? 
-J a, Flowers nam draad met zich en lascbte hem, en 
omtrent kwart ~ver 12 was de Hjn weer in ol'de. 

889. De aard van de brenk bewees dat het duidelijk 
opzettelijk gedaan was ?-Ik geloof dat hij mij zeide dat 
sommige palen gebroken waren. 

~mo. En een geheele lengte draad weggenomen ?-Ja. 
891 . .En toen het verkeer hersteld was, zondt gij een 

telegram en die zijn de telegrammen door den Secretaris van 
het Rechtsdepartement ingeleverd ?- J a. 

892. Gij wordt later verzocht een onderzoek intestellen 
naar het afsnijden van den draad?- ·Ja, ik lueeg een 
te]egram uit het hoofdkwartier. 

893. En gij heht onderzoek gedaan omtrent het 
afsnijden ?-Ik heh erop geantwoord. 

894. Hebt gij ef.n onderzoek ingesteld ?-Ik heb geen 
formeel onderzoek ingesteld. Op 1 of ~ Januari tele
grafeerde ik aan den Secretaris van het Rechts Departement 
als voIgt: ., Met hetrekking tot uwe telegrammen van 
gisteren en beden, er zijn zoo vele geruchten in omloop 
om trent organisatie van expeditie dle Mafeking Zondag 
avond verliet dat het onmogtllijk is feiten to rapporteeren 
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92 NOTULEN VAN GETUIGENIS AFGELl:GD VOOR RET 

Den heet waarom gij vraagt zonder het volledigste en nauw
(J. J.!."1I". keurigste onderzoek daar de geheele zaak zoo in het ge-

8 Juni, 1896. beim heeft plaats gehad. Al wat ik weet is reeds gerap
porteerd; zend volledige en uitvoerige instructies hoe gij 
wensoht dat ik handelen zal in de zaak van het onderzoek." 
Ik heb daarop nooit een antwoord ontvangen. 

895. Gij werdt verzocht een onderzoek te doen. Welk 
onderzoek hebt gij ingestf'ld. Hadt gij geene informatie 
tegen iemand die u recht gaf hem gevangen te nemen ?
Neen. 

896. Welk onderzoek bebt gij gedaan ?-Ik sprak met 
verscheidene perSOnp.D over de zaak en later heh ik ont
dekt wat ik nn gezegd hebe 

897. Hebt gij instructies gegeven aan uwe politie om
trent de wijze waarop zij dingen konden uitvinden?
NeeD. 

898. Hoe zijt gij te werk gegaan om feiten te ontdek
ken ?-Door per~ooolijke gesprekken. 

899. Maar als er een misdaad gepleegd wordt in uwe 
jurisdictie, organiseert gij nie~ middelen om den kwaad
doen"r optesporen ?-Als er misdaad gepleegd wOl'dt houdt 
ik eAn voorloopig onderzoek. 

900. Maar ols gij niet weet wie ervan verdacbt wordt? 
-N een, dan kan ik het niet doen. 

901. Voorsntter.] Is het niet de gewone manier aan een 
politie beambte te zeggen: wij weten dat deze misdaad ge
pleegd i.s, wilt gij trachten feiten op te sporen waarop een 
vervolging kan gegrond worden, breng een beeedigde 
verklaring zoodat er een warrant kan uitgevaardigd 
wordell ?--Mijn eigen politie deed onderzoek. 

902. Volgens uwe instructies ?-Ja zeker. Ik zeide 
aan de Politie, vindt uit wat gij kuot omtrent de zaak en 
rapporteert aan mlj; maar geen bepaalde informatie kon 
worden verkregen 

903. Bedoelt gij dat gij geen informatie onder eede 
kondt krijgen ?-Ik heh niemand laten roepen om hem te 
vragen een bE'eedigde verklariog af te leggen. Natuurlijk 
als ik dat gedaan had, weet ik niet of iemand het zon ge· 
daan hobben of niet. 
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GEXOZEN COlIITE OMTRENT DEN JAMESON INVAL. 93 

904. Hebt gij gehoord wie de personen of de persoon Den heer 
was die verondersteld werd den draad algesneden te hebben? G. J,.!.",,,. 
-J 8. 8 Juui, 1896. 

905. De keer Inns8., Gij hebt getelegrafeerd om be-
paalde instructies. Rent gi~ antwoord ontvangeJl. ?-N een. 

900. De heer Merri'man.J Wie, voIgens hetgeen gij 
gehoord hebt, heeft den draad afgesneden ?-Een zeker 
Luitenant. 

907. De keer Bchrciner.-Gij zegt dat gij een naam 
heht hooren noemen in verband met het afsnijden van den 
draad ?-J8, van een der mannen die met Jameson inge
trokken is. 

908. En dat gij niemand gevraagd hebt inlormatie onder 
eede te geven ?-Neen ik hab geen beeedigde verklaring 
afgenomen. 

909. Wie heeft u informatie gegeven omtrent dien 
persoon ?-Ik ben er niet geheel zeker van, het was een 
algemeen gerucht. 

910. Kunt gij iemand noemen die u dat gezegd heeft? 
-Ik g6loof dat het algemeen inlormatie was. Ik ben er 
Diet geheel zeker van dat Isaacs het mij niet verteld heeft. 

911. Kunt gij nog iemand noemen die 11 dat gezegd 
heelt ?-Ik kan het mij niet bepaald herinneren. 

~12. Instructies ontvanger... hebbende om onderzoek te 
doen, hebt gij het niet noodig geacht de informatie gij 
Irreegt aan te teekenen ?-Ik heb 2 of 3 personen eenige 
vragen gedaan; onder .a.nderen mijn Politie, ik vroeg hen 
hoe zij hunne informatie gekregen hadden. Ik heb ook 
een anderen naam. hooren 'noemen, D -in verband met het 
afsnijden van den draad. 

913. Hebt gij destijds een aanteekening gemaakt het 
resultaat aantoonende van het onderzoek, of niet ?-Ik 
geloof niet dat ik het gedaan hebe 

!ll·.1. Gij hebt aIleen op uw geheugen vertrouwd ?-Ja. 
916. Waarom hebt gij geen verklaringen van personeu 

afgenomen ?-Ik geloof dat ik nooit een antwoord ontvan .. 
gen heb op mijn telegram vragende om instructies. 

U 16. Waarom hebt gij niet gehandeld volgens de instruc
tie om feiten te rapporteeren en verklaringen opgeschreveD 
van personen die ze konden geven ?-Ik weet het niet. 
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94 NOTULEN VAN Gi.TUIGENIS AFGELXGD VOOR HET 

Den beer 917. (:Iij ht~bt dat nift gedaan ?-Neen, geen enkele 
(J.~ J :!!.tJfJII• verklaring. 

8 l111li, 1896. 918. Gij zegt dat de heer Isaaos u zekere informatie 
gegeven heeft die u een persoon deed verden ken : hebt gij 
Isaaos gevraagd een beeedigde verklaring af te leggen dien 
peraoon besohuldigende ?-N een. 

U19. Hebt gij ~~n mensoh tA Mafeking gevraagd zulk 
een verklaring af te leggen ?--Ik gelastte mijn tronkop .. 
ziohter navraag te doen en hij zeide mij dat een kleurling 
informatie daaromtrent had. 

920. HOB heet uw tronkopziohter ?-Smith. 
921. En hij zeide u dat hij van iemand wist die wist?

J a, iets ervan. 
922. Hebt gij dien man gezien ?-Ja, ik ondervraagde 

hem omtrent hij wist. 
922. Hebt gij aanteekening daarvan ?-Ik nam geene 

verklaring af. 
924. De keer Fuller.l Wat zeide I.ij ?-Zoover ik zijne 

verklaring begrijpen kon was hij een dienstbode van den 
verdachtten persoon die dien naoht v~rtrok. De per~:IOon 
verdaoht met een ruiter vertrok dien nacht met 2 paarden 
en eenige tou wen en keerde terug met eenige touwen. 

925. Waar is de persoon dien gij verdaoht hieldt nu ?
Hij is een Hottentot. 

\1~6. Ik bedoel den persoon dien gij verdaoht hield. 
Wordt hij terechtgesteld?- Ik geloof dat ik zijn naam 
gezien heb in de oourant met die van de oflioieren vun 
Jameson, die nu tereohtstaan. 

927. Hebt gij mIke informatie als gij aan den heer 
Rawlinson versohaft hebt aan uw hoofdkantoor gt'geven?
Ik heb den heer Rawlinson nooit gezien. Toen de heer 
Rawlinson naar Mafeking kwam was ik op de Grensoom, 
missie te Kimberley. 

928. Heeft hij u niet te Kimberley gezien ?-N een. 
929. Gij kunt niet zeggen of hij dergelijke informatie 

heeft omtrent den persoon op wien gij suspioie hent?
Neen 

930. De naam is hier genoemd van den heer'ijates, kent 
gij zoo iemand te Kuruman ?- J a, ik ken hem, hij is bij 
mij geintroduceerd. 
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gegeven heeft die u een persoon deed verdenken : hebt gij
Isaaos gevraagd een beeedigde verklaring af te leggen dien
peraoon besohuldigende ?-Neen.

U19. Hebt gij ~~n mensoh tA Mafeking gevraagd zulk
een verklaring af te leggen ?--Ik gelastte mijn tronkop..
ziohter navraag te doen en hij zeide mij dat een kleurling
informatie daaromtrent had.

920. HOB heet uw tronkopziohter ?-Smith.
921. En hij zeide u dat hij van iemand wist die wist?

Ja, iets ervan.
922. Hebt gij dien man gezien ?-Ja, ik ondervraagde

hem omtrent hij wist.
922. Hebt gij aanteekening daarvan ?-Ik nam geene

verklaring af.
924. De keer Fuller.l Wat zeide I.ij ?-Zoover ik zijne

verklaring begrijpen kon was hij een dienstbode van den
verdachtten persoon die dien naoht v~rtrok. De per~:IOon

verdaoht met een luiter vertrok dien nacht met 2 paarden
en eenige touwen en keerde terug met eenige touwen.

925. Waar is de persoon dien gij verdaoht hieldt nu ?
Hij is een Hottentot.

\1~6. Ik bedoel den persoon dien gij verdaoht hield.
Wordt hij terechtgesteld?- Ik geloof dat ik zijn naam
gezien heb in de oourant met die van de oflioieren vun
Jameson, die nu tereohtstaan.

927. Hebt gij mIke informatie als gij aan den heer
Rawlinson versohaft hebt aan uw hoofdkantoor gt'geven?
Ik heb den heer Rawlinson nooit gezien. Toen de heer
Rawlinson naar Mafeking kwam was ik op de Grensoom,
missie te Kimberley.

928. Heeft hij u niet te Kimberley gezien ?-Neen.
929. Gij kunt niet zeggen of hij dergelijke informatie

heeft omtrent den persoon op wien gij suspioie hent?
Neen

930. De naam is hier genoemd van den heer'ijates, kent
gij zoo iemand te Kurnman ?- Ja, ik ken hem, hij is bij
mij geintroduceerd.
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931. Weet gij dat hij genoemd wordt in verhand met Den beer 

h~t afsnijden Tan den draad ?-Bates kwam omstreeks dien G. J :!!.fJ1I'" 
tijd te' Mafeking f\8n en toen hoorde. ik dat hij naar de 8 Zuni, 1896 .. 

Transvaal gegaan was. 
932. Wanneer was dat ~-Ik weet het Diet preoies, maar 

ik geloof (lat ik hem op den Zondag gezien heb. 
933. Gij zijt ervan overtuigd dat hij toen daar was ?-J a. 
934. En dat hij op Maandag niet daar was ?-Dat kan 

ik niet zeggen. Hij kan daar gewe~st zijn, maar volgens 
lk gehoord hah, vertrok hij op dien Maandag. 

935. Men daoht dat hij naar de Transvaal gegaan was? 
Ja. 

9~6. Hebt gij niet gehoord dat men geloofde dat hij den 
draad beneden Mafeking afgesneden heeft ?-N een. 

987. Als hij een draad afgesneden heeft dan moet het 
een draad in de Transvaal geweest zijn Y-·Hij kan den 
Mafeking draad afgesneden hebben zonder dat ik het 
weet. Hij kan hem afgesneden hebben en toen naar de 
Transvaal gegaan zijn, maar volgens hetgeen ik later 
gehoord heb, geloof ik niet dat hlj erg ens draad afgesne
den heeft. 

938. Hebt gij als Magistraat van het Distriot later 
onderzocht of er personen zijn under uwe jllrisdictie die 
medeplichtig waren aan dit komplot om in de Transvaal 
een inval te doen uit Mafeking ?--N een, sflmmigen TaD 
de mannen die met Jameson ingetrokken zijn, zijn terug·· 
gekomen. 

939. De man op wien gij suspicie hadt was een der 
o:f6.cieren aan het Britsche Houvernement overhandigd?
la. 

940. Ik bedoel afgezien van den man die verondersteld 
wordt den draad te hebben afgesneden ?--NePon. 

94 .. De 150 mannen die uit llafeking gemarcheerd 
zijn op dien Zondag, zijn zij ~it de Kolonie in de Trans .. 
vaal getrokken, of uit de Kolonie in het Protectoraat?
De B. B. P. trokken uit de Kolonie in de Transvaal. De
heer Browne, de ageerende Inspekteur der Politie, rap
porteerde mij den "olgenden morgen dat hij hen had. 
zien intrekken. 
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Den. heer 942. Weet gij waar zij ingetrokken zijn ?-Op den 
9. J -:!Oll". hoofdweg naar Malmani. 

-8:J1IDi, 1896. 94tS. En die weg loopt direct uit de Kolonie in de 
Transvaal ?-J a. 

944. De heer Du Toil.' Onder wiens bevel ?-KoI. 
Grey was bevelhebber der Politie. 

!J45. De beer Fuller.] Zij vertrokken niet langs dien 
weg uit Mafeking ?-N een, zij trokken eerst om het 
dorp. 

946. De richting waarin zij gingen was niet bekend 
voordat Browne rapporteerde ~-N a hun vertrek, keerden 
zij 001 naar de Transvaal. 

U47. De keer Sckreiner. ] Zij vertrokken in de richting 
van het Protectoraat en gingen toen over in de Transvaal? 
-Ja. 

~h8. De keer Du Toit.] Gij zegt dat gij ook den naam 
'Van een mijnheer D-- gehoord habt in verband met het 
afsnijden van den draad. Is hij een inwoner van Mafe
king ?-Hij was vroeger in Qe Politie, ik weet niet waar 
hij woont. 

940. De heer Schreiner.] Weet gij wat de voorletters 
'Van zijn naam zijn? N een. 

950. De keer Jones. J Gij zegt dat gij dacht dat het 
·vreemd was dat zoovele CharterE»d troepen samengebracht 
werden te Pi tsani, en gij heht Majoor White gevraagd 
waarom zij daar waren ?-J a. 

U51. Maar gij schijnt niet tevreden geweest te zijn met 
zijn antwoord ?-O ja, ik dacht dat zijn antwoord redelijk 
"'Was. 

952. Waarom hebt gij later weer aan Dr. Jameson ge
vraagd of het zoo was ?-Hij zeide dat zij daar bijeenge
fbracht waren om de manuen hun werk te leeren en hen dan 
te verdeelen op de verschillende middelpunten. 

053. Maar als gij tevreden waart met White's antwQord, 
waarom heht gij dezelfde vraag aan Jameson gedaan?
,Omdat juist toen onderhandelingen tusschen de Bijks
l'egeering en Khama praktisch afgeloopen waren. Het 
waR omtrent het midden van December. 

954. De heer l'ltnea.l Toen gij instruoties kreegt om on
,derzoek naar die zaak te doen hebt gij getracht feiten van 
-geruchten te onderscheiden?-J 8. 
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965. En het resultaat van uw onderzoek is vervat ill u W liD;;;r 
brief aan den Secretaris van het Rechts Departement?- '::" " . 
.J 8. 8 JuDi, 1896. 

956. Het is bij u niet opgekomen om bezworen getui-
g('nis aftenemen ?-N eel'. 

957. Is het iets gewoons bezworen informatie te nemen 
in een aanvankelijk onderzoek van dien aard ?-Al de 
IPersonen op wie ik mij 11 hand leggen kon waren in de 
Transvaal geweest. 

958. Als gij verzooht wordt onderzoek te doen naar eene 
:zaak is het niet de gewoonte haar in handen der politie te 
:8teUen en door middel van de politie te onderzoeken ?-Ik 
heb dorps politie en districts politie. De districts politie 
waren blijkbaar bezig ondprzoek te doen voor eigen reke 
rung, want Inspekteur Fullflr had mij gezegd dat hij 
volledig gerapporteerd had aall het hoofdkwartier. 

9 9. Ik "eronderstel dat het zaer moeielijk \Va~ te onto 
dekken wat g-crucht en wat feit was ?-J a, bovendien wist 
ik niet of het niet een Rijksregeering bew~ging was. 

960. Ik veronderstel dat toen gij de instructies kreegt, 
gij gpen steen onaangeroerd hebt gelateD om uittevinden 
'WHt ~r gebellrd was ?-J a, "oorzeker. 

961. De neer Schreiner.] Gij zegt dat gij g~el: antwoord 
-ontvangen hebt op uw telegram van 1 of :2 Januari ?
Neen, ik geloof niet dat ik een ontvangen hebe 

96~. Moet ik dan verstaan dat gij bedoeld lLat gij op
hieldt onderzoek te doen totdat gij antwoordt zoudt krijgen ? 
-N een. Ik deed onderzoek. Ik gelastte de Politie on
.derzoek te deen en had ook den tron~ opzichter voor mij 
geIijk ik g(lzegd heh, maar ik nam geene hezworen ver
klaringen al. 

863. Gij zegt dat gij gedaan hebt wat gij kondt doen ?
.J a maur al de betrokken personen waren naar de Transvaal 
gegaan. 

964. De /leer llferriman.J Hebt gij ooit het Pitsani 
kamp bezocht ?-Xeen, nOOlt. 

965. De !leer Schreiner.] Wanneer hebt gij gehoord dat 
:Bates naar de Transvaal waR? -N adat de troepen vertrok
ken waren. 

9t>6.. VIIQ~g in Januari ?-Ja 
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Den heer 967. Met de verstandhouding dat hij met Jameson inge-
G. J. BOlli. trokken was P-Vtor~eker. 

81uni, 1896. 968. Gij had toen instruoties om volledig onderzoek t8' 
doenP-Ja. 

!::f69. Hebt gij aan den Seeretaris van het Reohts DepaT
tement meegedeeld dat Bates ingetrokken was ?-Niet 
voordat ik een telegram ontving waalin navraag gedaan 
werd naar Bates. 

~7U. Wanneer was dat ?-Op 7 Jan. in antwoord op eeD 
telegrum van den Seo. van het Reohts lJeplutement tele
graieerde ik: ., men zegt dat Kapt. Bates de Transvaal in .. 
gstrokken is met de expeditie van Jameson." 

~1 UA. Ik wi! uwe aandaoht vestigen op het Happort van, 
den heer Flowers en u vragen welke stappen gij genomen 
hebt om de onsohuld of sohuld op te sporen van de personen 
die volgens Flowers Qen draad afgesneden had den en helder 
ook op waarom gij geene namen genoemd hebt toen gij 
gevraagd werdt of gij rec!en hadt iemand te verdenken p
Als gij mijn brief van 2 JaIl. 1896 bedoelt, Ban den Seo. 
van hat Reohts Departement het rapport van den heer 
Flowers opzendende, zult gij zien dat ik den hepr H .. 
Shaw terstond Het halen en ik had hem voor mij in rnijn. 
kantoor. Hij weigerde ten eenen male infol'matie te geven 
en hij zeide dat wat hii wist sleohts van hooren zeggen 
was. Ik zie uit dezen brief dat ik llb. Inspekteur !,l"OWDe

van de Kaapscbe Politie instructies gegeven beh om aIle
onderzoek te doen en te rapporteeren of pp.nig getuigenis 
verkrijgbaar was dat lioht zou werpen op het afsnijden van 
den draad. Ik had dit blijkbaar vergeten toen ik mijn 
vorige getuigenis gaf en ik zie dat het antwoord van den 
heer Browne op mijne instructies het volgende was: ., Ik 
heb de eer ter u wer informatie te rapporteeren dat onder
zoek gedaan is door de Politie, maar tot nu toe is e1" geeD 
getuigenis verkregen om de daad op iemand te huis te 
brellgen, of schoon het een openbaar geheim is dat zij ge
pleegd is door tw~e officieren van de B. Z. A. Compagnie! 
troepen die op den avond van denzelfden dag naar de 
Transvaal tJ.·okken." Ik verzoek dat mijn brief en die van 
Sub. Inspek.teur Browne geheoht worden aan mijn getui ... 
genis. Dit zal duidelijk bewijzen dat ik gedaan heb wat 
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in mijn vermogen was door middel van mijn eigen plaat. Den h~ 
-selijke Politie en de Kaapsche Politie om getuigenis te T. R. P" •. 

krijgen. Ik kreeg geen antwoord op mijn telegram dat 8 J'uui, 1896. 

ingeleverd is vragende om nauwkeurige en bepaalde in-
'structies omtrent de wijze van ~nderzo~k. 

De Iteer TkomlJ8 Ree8 Price ondervraagd. 

971. Voorsitter.] Gij zijt Ageerend A.Igemeen Bastier
der van Bpoorwegen ?-Ja. 

972. Wat was uw betrekking in Dec. lI. ?-Chief 
'Traffic Manager. 

978. Wanneer werdt gij A~eerend Algemeen Bestier
-der ?-Ik nam die betrekking form eel op mij in het begin 
YIn }lei, maar ik had reeds 14 rlagen v66r dien tijd voor 
den heer Elliott geageerd. 

974. Do Itser Merriman.] Herinnert gij u dat een 
-speciale trein op 28 Dec. georderd werd van Kimberley 
naar Vrijburg ?-Ja. 

975. Wie orderde het? -De heer Stevens, van de 
Chartered Company. 

976. En wie betaR.lde ervoor ?-De Chartered Company. 
977. IIaalde hij den anderen trein te Vrijburg in ?-Ja. 
978. Zoodat de gewone trein niet opgehouden werd ?

Hij werd opgehouden 
979. De Itser Scltreiner J. Volgens ins true ties ?-Een 

plaatselijke sohikking werd gemaakt, Dn reden waarom 
de ge'wone trein opgehouden werd te V rijburg was omdat 
de speciale niet van Kimberley vertrok zoo vroeg als 
bedoeld was, ten gavolge van een plaatselijk misverstand. 
Als zij vertrokken waren OJ) den tijd waarop men den 
trein wilde hebben, zou er geen oponthoud geweest zijn. 

980. Hoe vele uren ns. den gewonen, vertrok de speoiale ? 
-Hij moest om 8 uur vertrekken. Maar hij vertrok eerst 
'Om 4 uur, vertraagd zijnde door een goederen trein. 

981. De keer Schreiner. ] Was de speoiale trein van Kim
berley naar Vrijburg of naar Mafeking ?-NaarVrijburg 
met instruoiies naar Mafeking te gaan als hij den gewonen 
trein te V ryburg niet iIlhaalde. 
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krijgen. Ik kreeg geen antwoord op mijn telegram dat 8 J'uui, 1896.

ingeleverd is vragende om nauwkeurige en bepaalde in-
'structies omtrent de wijze van ~nderzo~k.

De Iteer TkomlJ8 Ree8 Price ondervraagd.

971. Voorsitter.] Gij zijt Ageerend A.Igemeen Bestier
der van Bpoorwegen ?-Ja.

972. Wat was uw betrekking in Dec. lI. ?-Chief
'Traffic Manager.

978. Wanneer werdt gij A~eerend Algemeen Bestier
-der ?-Ik nam die betrekking formeel op mij in het begin
vln Mei, maar ik had reeds 14 rlagen v66r dien tijd voor
den heer Elliott geageerd.

974. Do Mer Merriman.] Herinnert gij u dat een
-speciale trein op 28 Dec. georderd werd van Kimberley
naar Vrijburg ?-Ja.

975. Wie orderde het? -De heer Stevens, van de
Chartered Company.

976. En wie betaR.lde ervoor ?-De Chartered Company.
977. IIaalde hij den anderen trein te Vrijburg in ?-Ja.
978. Zoodat de gewone trein niet opgehouden werd ?

Hij werd opgehouden
979. De Itser ScltreinerJ. Volgens instrueties ?-Een

plaatselijke sohikking werd ~emaakt, Dn reden W8arom
de ge'wone trein opgehouden werd te Vrijburg was omdat
de speciale niet van Kimberley vertrok zoo vroeg als
bedoeld was, ten gavolge van een plaatselijk misverstand.
Als zij vertrokken waren OJ) den tijd waarop men den
trein wilde hebben, zou er geen oponthoud geweest zijn.

980. Hoe vele uren ns. den gewonen, vertrok de speoiale ?
-Hij moest om 8 uur vertrekken. Maar hij vertrok eerst
'Om 4 uur, vertraagd zijnde door een goederen trein.

981. De keer Schreiner. ] Was de speoiale trein van Kim
berley naar Vrijburg of naar Mafeking ?-NaarVrijburg
met instruoiies naar Mafeking te gaan als hij den gewonen
trein te Vryburg niet iI1haalde.
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