
100 NOTULEN VAN GETUIGENIS AFGELRUD VOOR RET

Den heer 98~. De keer Merriman.] Wanneer verliet de gewoDe
T. B __PnH. trein Kimberley P-Te 9·1b a.m.

S J'uDi, 1896. 983. En de speciale?- Om 4 uur p.m.
984. Weet gij voor wien de speciale trein besteld werd ?'

-Hij nam een passagier.
980. Wanneer nioest de trein vertrekken ?-Na aan

komst van den trein van P01"t Elizabeth en het Noorden.
986. Wanneer moest die trein aankomen ?-Te 12·20.

Schikkingen voor den speoialen werden door mij gemaakt
op verzoek van den heer Stevens.

987. VOlJrsitler ] Wanneef kwam Stevens met u erover
spr~ken ?--lk kan den tijd bepalen door het telegram dat
afgezonden werd. Het moet omtrent 10·15 geweest zijn
op Zaterdag, 28 Dec.

9~8. De "'per Merrimal•. ] Om wien in te nemen ?-Toen
hij mij kwam zieD zeide hij dat de trein een of twee
passagiers zou nemen.

989. Hoe vele passagiers nam hij werkelijk P-Ik
hoorde later dat hij een passagier genomen. had.

~J90. En die passagier was ?-Ik hoorde in Jannari dat
die een passagier Majoor Heaney was maar ik wist het
toen niet en Stevens zelde dat hij het niet wist.

!:J~ll. Heeft een llwer ambtenaren communicatie gehad
met Heaney te Kimbedey?-Zoover ik weet niet.

99~. Gij hebt daarnaar nooit onderzoek gedaan ?-N'een..
993 De heer Schreiner.] Wanneer kwam die trein teo

Kimberley aan waarin Majoor Heaney naar Kimberley
reisde? - Een verslag zegt 12.5 en het ander 12.5~, hij
moest aankornen te 12.~O.

994. Hij was laat ?-Ja.
995. En toen vertrok hij niet voor 4 nur ?-Ja, en voor

de 3 uren is het Spoorweg Departement verantwoordelijk.
De reden was deze. Toen de heer Stevens mij vroeg of
ik 8chikkingen kon maken voor een trein en toen ik de
bijzonderheden van hem vernomen had, waren mijn&
instructies door de telephone en later in een brief duidelijk
genoeg dat de trein moest loopen op den dag waarop wij
spraken, maar de heer Moore verzuimde in zijn telegram
naar Kimberley te zeggen dat de train dien dag noodig
was en zoo ging er eenigen tijd verloren met terug te
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telegrafeeren en te antwoorden dat wj dien dag Doodig Den h~
was. Daarom nam de Assistent Traffio Manager te Kim.- T. B~.
berley niet dadelijk stappen gelijk hij anders zon gedaan S Jmd, 189&..

hebben. Hiermede ging eenigen tijd verIoren en daarom
werd de tijd van vertrek van Kimberley van den speoialen
trein bepaald op 3 uur. Er was nog een oponthoud om-
dat de telegraaf niet werken kon en Kimbel'1ey kon \Vind-
sorroad Statie niet bereiken. Het ge,,·olg was dat een
goederen trein van die statie naar Kimberley vertrok, die
men wilde voorbijrijden bij een tussohenstatie en het
gevolg was dat de speoiale lrein Kimberley niet verliet
voor 4 uur, anders zou hij te half twee vertrokken zijn
en dan zou hij gemakkelijk den gewonen trein te Vrijburg
ingehaald hebben.

996. Uw gevolgtrekking is dat het oponthoud niet
toegeschreven moet worden aan Heaney, maar aan den
spoorweg ?·-Het is niet een gevolgtrekking het is een feit.
Wij hebben informatie dat hij om den trein vroeg bij zijne
aankomst, maar wij konden hem niet versohaffen.

997. Hij wilde den tr~in dadelijk hebben ?--Ja, hij
wilde voortreizen maar daar wij geen trein gereed hadden
ging hij naar de stad en nam zijne plaats in den train om
3 uur of vroeger.

998. Wanneer bereikte de 9.15 trein Vrijburg ?-Te 6.5.
~ 99. Waart gij van plan den speoialen zoo snel te laten

loopen om den anderen zonder oponthoud in to halen ?
Ik was verzooht dat te doen.

1000. En Heaney vertrok van Kimberley om 4 uur.
Als de gewone trein Vrijburg op zijn tijd bereikte dan
moest die trein lang zijn opgehouden ?-Hij werd opge
houden. Onze beambten wetende dat zij in de eerste
plaate aansprakelijk waren voor de vertraging en wetende
dat de gewone trein te Mafeking te 2.55 in den morgen
moest aankomen, autoriseerden het oponthoud van den
Vrijburg trein totdat de speciale aankwam.

1001. Wie zond die autoriteit ?-De heer Beddgood.
Het was een plaatselijke sohikking. Zij sohikten het onder
elkander.

1002. Hoelang werd de gewone trein opgehouden ?
Tot 8.15 en hij bereikte M.afeking Zondag morgen te 4.3b.
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DeD~eer 1003. Zoodat bet eenigen tijd ingehaald had ?-Hij
T. ~ l'riCI'. verliet '"{rijburg 100 minuten laat t'n bereikte Mafeking

~lJulli, 1896. 100 minuten laat.
::'004. De "heer Merriman.j Welke betrekking bekleedt

ile heer Bisset ?-Hij is Superintendent van de Statie te
Kimberley.

1005. Voorsitter.] Is dit dezelfd~ Bissit die geexami
neerd is in de Gardner Williams zllak ?--Ja.

1006. De "heer Merriman. -, Wie~..d u de order door te
gaan naar .Mafeking met den special<,n trein als de ge.
wone train te Vrijburg niet ingoehaald werd ?-De heer
Stevens.

1007. Rebt gij dat in geschrifte ?-Neen, maar de
instructies waren volkomen duidelijk zoodat er geen
twijfel daal'omtrent kon zijn. Wij hebben dit vroeger
-goedaan, om een specialen trein alzoo te laten loopen. De
iDstructies waren te trachten den gewonen trein in te
halen, andel's mopst hij doorloopen.

1008. Om kosten te besparen ?-Ja.
1009. Zoudt gij al uwe passagiers te 'Vrijbur~ ophcu

den om de CLartered Company eenige ko~ten te besparen ?
-Ik heb uitgelegd dat het een 8poorweg oponthoud was.
Wij waren niet zoo vroeg vertrokken als wij haddpn be
hOOTll!n te verlrekken en als ik te Kimberley geweest was,
is het zeer waarschijnlijk dat ik de zaak op dezelfde wijze
zou beschouwd hebben.

1010..Gij zijt niet verwonderd dat dit gedaan is, omdat
het eenvoudig een spoorweg zaak was ?-Ja, maar daal'hij
komt dat de vraag aileen was of wij 1e Mafeking zouden
aankomen om 3 uur of half 4 in den morgen en ik had
eenigen tijd geleden iustructies gegeven dat de passagiers
in dien trein konden slapen tot h~t aanbreken van den dag.

1011. De keBf· Sc"hreiner. I Wat heeft Stevens u gezegd
toen hij met u omtl'ellt dien specialen trein kwam Il.'preken?
-Hij zeide dat Dr. Harris zeer druk werk had anders zon
hij zelf gekomen zijn ma.ar hij had hE'm gezonden om te
vernemen of wij schikkingen konden maken dat een
speciale trein van Kimberley kon vertrekkennaar Vrijburg
of Mafeking; Vrijburg als wij den gewonen trein konden
inhalen anders naar Mafeking.
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1012. Dit is al wat hij als instructie gezegd heeft ?-Ja. Ddn h~
1013. De keer ,Jones.] Gij zegt dat gij bij een vroegere T. R__Pru,.

gelegenheid een trein opgehouden hebt om eeo specialen 8 lnni, 1896.

kans te geven hem in te halen ?-Ja.
1014. Was dat op dezelfde lijn ?-Ja reaar ale ik ge

zegd heb dat wij den trein hebBen opgehouden, dan was
ik niet volkomen correct. Wat ik bedoel was dat wij
vroeger een specialen trein gezonden hadden waarvoor wij
betaald worden en die den gewonen trein moest inhalen.

1015. Wanneer was dat ?-Omtrent 2 jaren geleden.
1016. De keer Du Toit. ] Waarom, zeide de hee~

Stevens, dat de speciale noodig was ?-Om een of twee
passagiers te vervoeren.

1017. D,keer Sckre,ner.] Gij zijt zeker ervan dat hij
geen namen genoemd heeft ?-Volkomen.

1018. Zeide hij dat het zeer dringend was ?-Hij kwam
vragen of wij zulke schikkingen konden maken omdat hij
een passagier wilde laten voortreizen. Daar hij den naam
niet wist, maakte ik schikkingen met hem ,aan den passa
gier te telegrafeeren om het telegram als een autoriteit te
produceeren om met den trein van Kimberley te reizen.

1019. Er isnog iets. Gij weet dat er veel achterdocht
bestltat dat er gebruik gemaakt is van de Koloniale Spoor
wegen om oorlogsbehoeften en wapenen onder valsche
namen te vervoereD. Wij hebben de Gardner Williams
za9k gehad, maar afgezien daarvan zijn wapenen en
oorlogsbehoeften vervoerd van de havens naar J ohannes
burg, terwijl zij niet als zoodanig vervoerd werclen. Ben
ik verkeerd ?-Ik heh ervan gehoord sedert dA rustver
storing.

1020. Wanneer hebt gij voor het eerst gehoord dat do
Bpoorweg regulaties alzoo misbruikt waren ?-Toen ik in
de Transvaal was in Jan. lI.

1021. Vroeg in ,Tan. ?-Ja, ik geloo£ in de eerste helft
van Jan. Ik hoorde het te Vereeniging. De bewerin
gen waren in het algemeen en ik zeide terstond dat het
een ernstige beschuldiging was. Algemeene beweringen
zijn van geen waarde. lk zou gaame speciale informatie
willen hebben, zelfs nu, want als personen in dienst van
de Kaapsche Gouv"rnements Spoorwegen zioh in dit

A..6A-'96. lADSON INVAL. 'N
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DeIllaf~1' opzicht hebben misdragen, zou het Ka psche Gouverne
~ I __hi". ment en ik zelf wenschen dat zij summier gestraft werden

• J'...i, 189S. door het Gouvemement en indien noodig vervolgd werden
door het Kaapsohe of Trans\7aalsche Gouvernement.

1022. Maar de materialen hadden zoo onkenbaar ge
maakt kunnen zijn dat uwe beambten niets ervan msten ?
-Ja dat is zoo. Dat zou niet onmogelijk zijn.

1028. Gij hebt dit antwoord aan uw zegsman gegeven?
-Ja, ik noodigde ze terstond uit duidelijk te verklal'en
wat zij te zeggen hadden. Ik wilde voorzichtig zijn in
mijn antwoord daar ik het gevoel der Transvaalsche auto
riteiten niet wilde kwetsen. Het gevolg was dat toen ik
de beweringen in bijzonderheden naging. zij grootendeels
wegsmolten.

1023A. Hebt gij de bijzonderheden van den Transvaal
schen kant gekregen ?-Zij waren niet in staat mij ze te
geven, met uitzondering van 2 gevallen waaromtrent ik
terstond telegrafeerde. Ik wees de telegrammen aan de
Transvaalsche beambten voordat ik ze verzond.

1024. Gij bedoelt dus niet dat toen gij de bijzonder
heden vernomen en ze onderzocht hadt, dat zij toen weg
smolten ?-Ten opzichte van de beschuldigingen tegen de
de conducteurs konden zij geene bijzonderheden noemen.

1025. Maar daar blijft nog de veel ruimere vraag over,
on die is, het misbruik van U\Te regulaties doo!' goederen
als sohadeloos te verzenden terwijl zij werkelijk wapeneJl
en ammunitie waren van Oost Londen of Port Elizabeth
verzondcn ?-Ik heb van geene beschuldiging gehoord ten
opzicbte van Oost Londen of Port ltlizabeth. Zij hadden
betrt'kking op een geval van de Kaapstad,-een brandkist
die naar men zegt, krijgsbehoeften bevatte.

1026. Door wien werd die verzonden ?-Ik geloof door
R. M. Ross & Co.

1027. Wat hebt gij gedaan nadatgij dat gehoord hadt ?
Ik telegrafeerde dadelijk naar de KaapfZtad om den Alge
meenen Bestierder van Spoorweg onderzoek hier te laten
doen.

1028. En kwam de kist van R. M. Ross ?-·Ja.
1029. Direct of volgens instructies van iemand

anders ?-Het bleek later dat zij gehandeld hadden vol
gens insfrncties van een zekeren heer Towell:
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1030. Wie was hij ?-Ik weet het niet. Zoover de Den heer
laak ons aangaat, hebben wij aIleen met R. .M.'Boss & Co., T. B. p,.w.
te doen. 8 Juni, 1896.

1031. Hebben zij de kist direct over uw 8poorweg.naar
Johannesburg gezonden ?-Ja.

1032. Verzonden als wat ?-Als een brandkist.
1033. En zij was vol revolgers ?-Dat bleek later.
1034. Wie heeft de revolvers er in gepakt ?-Wij

hebben de kist afgeleverd zooals wij haar ontvingen.
1035 Gij zijt daar zeker van ?-Ja.
1030. R. M.. Ross zal uitleggen hoe het vol revolvers

kwam?-
1037. Was dat de eenige bepaalde zaak van informatie

die gij krijgt omtrent wapenen die over uwe spoorwegen
verzonden waren ?-Ja, met uitzondering van de trucks
met coke uit Kimberley.

1088. Geene kwamen door Oost Londen ?--Geene
waarvan ik weet.

1039. Geene werden beweerd van daar gekomen te
zijn ?-Neen.

1040. De neer Fuller.] Was de brandkist in Engeland
gekocht ?-Neen, hier. .

] 041. De keer Scnreiner.l Aan wien werd zij verzon
den ?-Aan de Bonanza mijn.

104:&. .De beer Du Toit.J Wat bleek zij te bevatten?
Zij werd door de Trunsvaalsche regeering geopend en
bleek revolvers f n ammunitie te bevatten, geloof ike

1043. En hoe was zij besohreven ?-Als een brandkist.
1044. De neer 8cnreiner.] Werd u destijds iets gezegd

omtrent groote pijpen, waterpijpen of anderen, die vol
wapeneu waren ?-Niets hoegenaamd.

1045. Oliekannen of vetblikken ?-Niets.
1046. Daarvan hebt gij niets gehoord ?-Neen, uitge

nomen dat men mij omtrent 0 weken geleden mondelings
zeide dat het beweerd werd dat wapenen naar de Tr8JJ.svaal
vervoerd waren in oliebakken, maar de informatie was zoo
onbepaald, dat ik het niet noodig oordeelde verder onder
zoek te doen.

1047. Herinnert gij u die 5 truoks coke van Kimberley?
-Ja.
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Den heer 1048. Wie betaalde ervoor ?-De vracht werd betaald
T. B. l'rie'. van De Aar naar Elandsfontein doo)' den heer Gardner

8 .TliIIi, 1896. Williams.
1049. En van Kimberley naar De Aar ?-Ook door den

heer Gardner Williams.
1050. Ais waf ?-Als 5 trucks coke.
1051. Herinnert gij u dat gij Maxims vervoerd hebt

van Mafeking naar Kimberley ?-De Commissaris verzocht
mij een verslag te krijgen van het vervoer van wapenen
en Maxims en ik vond dat wij kanonnen van verschillende
soort van Mafeking naar Kimberley vervoerd hadden.

l05~. De h.eer Schreiner.] WanDeer?-Ik herinner het
mij niet, het verslag werd opgesteld voor den Commissaris
en ik vemeem dat hij het aan den Procureur-Generaal
overhandigd heeft.

1053. De neer Merriman.] Wilt gij ons een kopie van
dat verslag ve~ch.affen ?-Ja.

1054. Wie betaalde voor het vervoer van de wapenen?
lk kan het mij Diet herinneren.

1055. Wilt gij uitvinden wie ze verzonden heeft en aan
wien ?-Ja.

1050. De neer Innes.] De wapenen dool" Gardner
Williams verzonden waren geconsigneerd aan Warren
& Co. ?-Ja, de coke.

1057. Was er zulk een firma te De Aar ?-Niet te De Aar.
1058. Gij hebt Diet onderzoek gedaan wie Warren & Co..

waren ?-Ik heh een gedeeltelijk onderzoek gedaan of de
firma gevonden kon worden te Kimberley daar de Station
master en nacht Inspecteur te De Aar geen geschreven
consignement brief verkregen hadden, zooals ik meende
dat zij hadd6n moeten verkrijgen, maar wij kregen later
een behoorlijke aanteekening en daarom werd het onderzoek
niet voortgezet.

lOt19. Gij hebt niet onderzocht waarom de Station
master goederen verzonden heeft naar een firma te De Aar,
terwijl geen zoodanige firma daar bestaat ?-De statie
beambten te Kimberley zouden niet weten of er zulk een
persoon te De Aar was of niet, zij zouden handelen volgens
de instructies op den consignement brief~

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



GEKOZEN -cOMITE OMTRENT DEN JA.MESON INVA.L. 107

1060. Dan zou uw antwoord op mijn vraag zijn dat gij Den h~r
meent dat de Stationmaster to De Aar volgens instruoties T. B ~"..
handelde van den heer Gardner Williams?- -Neen, mijn 8 lum, IB9li.

antwoord is dat de persoon die zioh Warren noemt mch
aanmeldde te De Aar met een brief van Gardner Williams
en volgens de mondelingsche instruotie va.n den heer
Warren zond de Stationmaster de coke naar Elandsfontein.
Ik was niet tevreden met de mondelingsohe kennisgeving
en deelde den Stationmeester mede dat er een behoorlijk
gesohreven consignement brief verkregen moest worden.
Zulk een brief werd per post ontvangell van Warren & Co.,
de coke verzendende "an De Aar naaI de Simmer & Jack,
Elandsfontein

1061. De /leer J01Ze8.1 Weet gi.i waarom de goederen
met reoht door geboekt werden van Kimberley ?-Neen.

1062. De /leer Merriman. Is het it:lts ongewoons ooke te
Eenden van Kimberley naar Johannesburg ?-Ik geloof dat
niet veel coke van Kimberley naar Johannesburg gaat.

106J. Is er coke verzonden buiten daze verzending?
Het antwoord op mijn onderzoek op dit punt is aangetee
kend in de dooumenten in verband met de zaak. Ik
herinner het mij niet.

Dinadag, 9 Juni, 1896.

TEGENWOORDIG:

De PnocuBEUR-GENERA.A.L (Voorzitter).
De heer Merriman, I De heer Du Toit.

"Fuller, I "Schreiner,
" Jones,

De ne6r Gardner F. Williams ondervraagd.

1064. Voorzitter.J Ik geloof dat gij AIgemeene Be- Den heer
stierde, zijt van De Beer's Geconsolideerde Mijnen ?-Ja. 9.7 ~u."..

1065. ~n gij zijt dat eenige jaren lang geweest ?~Ja. 9 .Tum.. 1896.

10::6. Gij waart verweerder in de zaak van de Koningin
t.egen Williams wegens oT"ertreding van de Wapenen Wet
van dit land ?-J a.

106;. De zaak is nu beslist ?-'Ja,
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(J~~e~r 1068. De neer j.iferriman."J Ik zie in de verklaring die
" . ~llIQffI' gij voor den Magistraat afgelegd hebt dat gij zegt dat gij

i JUDi, 189&. gelast werdt die geweren te zenden door een beambte van
de B. Z. A. Compagnie ?-Ik heh niet gezegd dat ik
gelast was. Ik beb ge!egd dat ik wist dat instructies
later gpgevpn werden door eene beambte van B. Z. A.
Compagnie, wiens naam ik Hever niet wilde noemen.

1069. Wilt gij zoo goed zijn den naam van dien "beambte
thans te noemen ?-Ik wi! het liever niet doen, tenzij ik
gedwongen word daar de lllan in Engeland terechtgesteld
wordt. Het zou zeer ot1billijk zijn tegenover hem zijn
naam te noemen voordat de zaak afgeloopen is.

1070. Hoe kan het hem benadeelen ?-Waarvoor wordt
hii terechtgesteld ?-·Onder de Foreign Enlisment Act.

(De ~e.ui@'en het vPl'tre1c: verlatan hebbende, rudpleegde hAt. ComHi.
BeB1oten,-d.at het van den g'@toige geTorderd wordt den na&m te
noemtn. De getuige wet.!r binnen gelaten lijnde deelde de Voorzi.ter
bem de besli£lsiDg van het Comire mOOe.)

1071. Vooraitter.] Wie gaf de instructies dat die
wapenen moesten opgezonden worden ?-Kapitein Holden.

J012. De neer Fuller.] Is hij een der verweerders
thanA in Engeland ?-Ik geloof van ja. Hij werd uit de
Transvaal naar Engeland gebracht.

1073. De heer Merriman.] Zijt gij een beambte van de
B. Z. A. Compagnie ?-Neen.

1074. Hoe kwam het dan oat gij instructies hebt aan
genomen van een ondergeschikt ambtenaar van de B. Z. A.
Compagnie ?-lk weet het niet.

1075. Gij zijt Algemeen Bestierder van De Beer's
Geoonsolideerde M.ijnen ?-J8.

1076. Hoe kwam het dat gij als Algemeen Bestierder
instructies heht aangenomen van een beambte in dienst
van d~ H. Z. A. Compagnie ?-Ik kan niet zeggen hoe ik
er toe kwam dat te doen.

10,7. Zoudt gij hetzelfJe doen voor een andere inrich
ting ?-Ik weet het niet.

1078. Gij zegt dat gij met weet hoe gij er toe gekomen
zegt dat te doen ?-Neen.

1079. Oij deedt het "zoo maar zoo"?-Ik heb het ge
daan. Ik. kan niats meer zeggen.
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1080. Hebt gij niet instructies ontvangen vtln iemand o.D~::'.
in uwe compagnie dat gij moest handelen in naam van de .L' _

B. Z. A. compagnie ?-Neen. 9 Jun.i.lS95.

1081. Van niemand ?-Niemand.
108:&. Gij deedt het aIleen uit eigen beweging ?-J8.
1083. Ik zie een hrief in het Groen boek van Dr. Jameson

van Kimberley aan Bobby White, die begint "Dear Bobl'Y"
en verder zegt "alles schijnt goed te gaan, vooral het
Gardner Williams gecleelte." Wat was het Gardner Wil
liams gedeelte ?-lk weet het niet. Ik heb dat gezien.
Tenzij het betrekking had op de wapenen daarheen gezon
den en weer we~ gezonden, of mijn naam is gebruikt voor
dien van iemand anders..

1084. Wie gaf u instructies om wapenen te bewaren.
voor de B. Z. A compagnie. Het is iets ongewoons voor
een mijnoompagnie om dat te doen ?-Neen, De Beer's
heeft het altijd gedaan sedert de oprichting van de B. Z. A.
Compagnie.

1080. Gescbiedde dit met voorkennis van de Directeuren?
-Neen.

1086. Hebt gij Dr. Jameson te Kimberley ontmoet
omstreeks dien tijd ?-Zeer waarschijnlijk. Ik weet niet
prp(~ies welke datum bedoeld wordt.·

)087. Voorzitter.] Altijd wanneer hij te Kimberley
kwam, zoudt gij hem gezien heb'ben?-Ja, bijna altijd,
tenzij hij aHeen doorreisde.

] 088. De heer Schreiner.] Heeft hij u mondelljks
instructie gegeven omtrent de wapenen bewaard te De
Beers ?-Ik herinner het mij niet of bij dat gedaan heeft.

10~9. Gij weet dat Dr. Jameson niet (e man was
onnoodige of onjuiste ·brieven te schrijven: "Alles schijnt
goed te gaan, vooral het Gardner Williams gedeelte ?"
Ik weet niet wat hij bedoelde.

... 090. De heer Mern'man.] Om op die geweren tm'ug
te komen. Ik wi! u waarschuwen omtrent de positie
waariQ. gij uwe Mijn Compagnie plaatst. Dit is gedaan
door de Compagnie aIs Mijn Compagnie? - De Mijn
Compagnie had niets ermee te doen. lk aIleen beh het
gedaan.
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Den Leer 1091. Maar toeh zijt gij Algemeen Bestierder der
G. P. ~~lliflfll' Compagnie ?-Ja.
9 JUDi, 1896. 1092. De keer Scltreine1'.l Sta mij toe u er op te wijzen

dat gij ronduit kunt spre\en met het Comite, daar gij
persoonlijk V"J.ij zijt van aIle gevaar, uaar de wettige boete
reeds betaald is, zoover de zliak u aanga~t. Herinnert gij
u dat Dr. Jameson deze zaak van de wapenen te Kimberley
bcpraat heeft ?-lk geloof dat de diseuesie omtrent
wapenen was omtrent wapenen die naar hem gezonden wer
den, maar ik herinner mij de bijzonderheden niet. Hierover
werd langen tijd geleden ter loops gcsproken.

1093. lit zie dat in denzelfden brief van Holden geliegd
wordt dat hij " zeer goed werk hier doet." Wat was het
werk dat hij te Kimberley deed ?-Hij hield toezieht over
de goederen daar en zag hoe dat zij verzonden werden.

1094. De geweren en ammunitie ?-Wat er ook was.
1095 En werk van die soort ?-Ja.
1096. Was hij daar toen de geweren gezonden werden

naar Johannesburg ?-Hij wa~ zeer dikwijls daar en
somtijds als hij daar was werden goederen verzonden.
Hij was daar af en toe, gaande en komende.

097. Omstreek~ dien tijd ?-Ik geloof dat hij werke
lijk daar was op d~n dag waarop de geweren verzonden
werden of ten minste toen een gedeelte verzonden werden.

1098. Heeft hij u geloofsbrieven gebraoht van de
Chartered Company om u te autoriseeren om hem instruc
tits te geven ?-Neen.

lOJ:~. Gij kent hem persoonlijk ?-lk wist van hem
en toen hij kwam had ik een gesprek met hem, welk
gesprek mij overtuigde dat hij geautoriseerd was om ten
opzichte van deze zaken te handelen.

1100. Van waar was hij gekomen, van de Kaapstad?
Ik weet niet of hij vandaar kwam. Hij reisde heen en
weer. Somtijds kwam hij van het noorden en dan weor
kwam hij waarschijnlijk van de Kaapst'id, maar ik ben er
niet zeker van.

1101. Gij hadt de geweren onder uwe bewaring op een
zekeren datum, dat moet de eerste maal geweest zijn dat gij
van Holden in die betrekking gehoord hebt, toen hij zich
aanmeldde en U overtuigde Tan zijn autoriteit om beheer
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of toezioht te nemen van die geweren. Is tie autoriteit Den ~e~l'
·die hij u gaf van het noorden gdkomen of van iemand (). F. WdlUlm'

uit de Kaapstad ?-Van niemand in de Kaapstad. 9 .;runi, 1816.

1J. 02. Heert hij u ervan overtuigd dat hij de Compag
nie vertegenwoordigde ?-Ja.

1103. Heeft hij u gesohreven instructies gegeven
-omtrent het. verzendnn ?--Geene hoegenaamd.

1104. Heeft hij u persoonlijk instructies gegeven?
Neen.

1105. Wie gal u de instructies ?-Ik sprak met hem
.er over en hij gaf instructies omtrent wat hij wensohte
-dat met de goederen zou gedaan worden.

1100. Aan wien ?-Aan den pdkhuishouder van De
]jeers. .

1107. En hebt gij van hem gehuord omtrent het ver
:zenden ?--Ja, het is mogeljk, men ~prak over de dingen.

110:). Voo'rzitle1·.] Heet die pakhuishouder Kellow?
.Ja.

110~. De keer Schreiner.] Gij zegt dat gij niet wist dat
.de geweren in de coke ver\"'oerd waren ?-Zij waren ver
zonden voor dat ik wist dat zij verzo"l.den waren.

1110. Gij heht niet toezicht gehouden op het pakken?
-Ik had vols~rekt niets te doen met het pakken of vel'·
.zenden of met andere bijzonderheden in vprband ermee.

1111. Maar uw autoriteit was noodig om ze te vel'zenden ?
-Neen, 1Jlijn autol'iteit was niet noodig. Iedereen kon Z\l

verzenden.
1112. Hoe konden zij uit uwe bewaring komen ?-Zij

waren niet werkelijk in mijne bewaring. Zij waren in
het pakhuis van De :Beer's ~nder toezicht van den pakhuis
houd~r. Toen Holden kwam en zijn doel bekend maakte,
,toen werdell de goederen verzonden.

1113. De heer Mp.rriman.J In October en November,
hebt gij groote hoeveelheden geweren en ammux:itie van
allerlei soort ontvangen. up 15 October, hebt gij 96
ki~ten safety patrunen ontvangen, 20 kisten safety patronen,
39 kisten patroneD, 26 kisten rifles, 5 kisten bandeliers, 4
kisten revolvers, is kisten baoyonetten; op 20 October, 11
JOsten revolverB, 10 kisten revolvers, 2 kisteu bandeliers, 1
kist bayonetten, 80 kisten patronen; op 22 October, 55

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



112 NOTULEN VAN GETUIGENIS AFGELEGD VOOR HET

Den ~eeT kisten patronen, 157 kisten patronen ; op 24 Oct., 12 kisten
9. JI. WilliaM' rifles, 45 kisten patronen, [) kisten bayonetten, () kisten
9 JUDi, 1896. bandeliers, ::0 kisten bayonetten, :S7 kisten rifles; op 26

Ootober, 1 kist rifles; op 80 Ootober, 1 kist rifleR; op 21
November, 113 kisten patronen en 157 kisten patronen.
Gij hadt een groote handelszaak in wapenen ?-Blijkbaar.

1114. En gij hebt per cheque betaald voor het vervoer
van dezen ?-Neen.

1115. Op wiens autoriteit hebt gij betaald en op wiens
rekening werd het geplaatst ?-Ik beh geen cheque betaald.

1] 16. Het. Groenboek zegt, "betaald door den heer
Gardner Williams per oheque "?-Dat heeft niet betrek
king op hetgeen gij gelezen hebt.

1117. Wie heeft voor vervoer van deze dingen betaald?
-Ik weet het niet.

1118. Gij heht het nipt gedaan ?-Neen.
1119. Deze werden ontvangen door Charles A. Kellow,

wie is hij ?-De Beers pakhuishauder.
1120. Wist gij dat deze geweren san het komen wat"en ?

Ja ik kreeg de vracht briefjes'voar de verzending.
1121. Als een Mijn Bestuurder, op wiens autoriteit hebt

gij deze geweren ontvangen? Wie heeft u gelast ze te
ontvangen ?-Zij kwamen van de B. Z. A. Compagnie en
werden naar Kimberley gezonden.

11~2. Wie heeft u autoriteit ~egeven am als pakhuis
houder te Rgeeren voor de li Z. A. Compagnie?-Wij
hebben dat van bet begin af aall gedaan. Geell questie
is ooit ontstaan omtrent de autoriteit.

l123. Op 26 November heht gij drie Maxims nit
Mafeking ontvangen ?-Ja.

1124.-Wat i~ ervan geworden ?-Zij gingen in het
zelfde pakhuiR.

1125. Zijn zij nog daar ?-Neen.
1126. Waar zijn zij heeD ge-zonden ?-Het Gouverne

ment nam bezit van het gebouw en maakte een inventarii
van den inhoud,

1127. Maar wat is van de drie Maxims geworden?
Drie Maxims zouden veel ,geld kosten ?-Zij werden met
de andere goederen verzonden.

11~8. Waarheen 9 -- Ik veronderstel naal' dezelfde
bestemming.
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ll29. Welke bestemming ?-Ik heb ze nergens heen Den heer
gezonden. . G. F. ~llitmlr

1130. Maar waar zijn zij heen gegaan ?-Ik kan niet 9 JUDi, 1896..

zeggen dat zij ergens heen gezonden zijn.
1131, Waar is Kellow ?-Hij is naar Engeland gegaan.
11&2. Gij wist volstrekt met waarheen de Maxims

gezonden werden en gij hebt het niet noodig geoordeeld
er Daar ta vragen ?-Neen.

1133. Waart gij niet verwonderd dria Maxims uit het
Noorden te ontvangen ?-Niet bijzonder. Zij haddex:.
vracbtbriefjes naar Mafeking en werden op hetzelfde
vrachtbriefje naar Kimberley teruggezonden

1134. En gij waart niet verwonderd ze terug te ont
vangen ?-Neen, zij kwamen van hier.

113·). Gij ontvingt zooveel gewerE1n in dien tijd dat gij
gep.n acht gegeven heb op drie Maxims ?-lk wist uit het
vrachtbriefje dat zij aan het komen waren; meer wist ik
niet. Ik zelf had niets ontvangen, en ik had niets ermee
te doen.

1136. Gii weet dus mets omtrent die drie Maxims ?
lk heb ze nooit gezien

1137. Gij veronderstelt dat zij gezonden werden naar
dezelfde plaats ?-IIet Gouvernement nam het opzicht van
mijn pakhuis.

1138. Maar het (.~ouverDement had geen toezlcht er op
voor dien tijd ?-Maar het had het later; en aHes dat het
yond rapporteerde het.

1139. Wij hebb~n een in\'entaris van hetgeen gevonden
werd ?-Ja, de rest werd weggezonden.

114,0. Herinnert gij u de zaak waarvoor gij terechtgesteld
werdt ten opzichtH van de viji trucks coke ?-Zeer goed.

1141. Wie gelastte u die trucks weg te zenden ?-Ik
heh ze niet weggezonden.

1142. Hebt gij de vracht betaald ?-Ja.
1143. En gij hebt den brief geschre'7cn omtrent sommige

heeren Warren & Co.?-De pakhuishouder heeft dat
gedaan.

11 ~4. Hoe beloelt gij dat ?-De pakhuis bouder ver
8cheepte ze en ging met ze.

114f;. Warrell was dUB de pakhuis houder ?-Ik ver...
onderatel dat, ik bad niets te doen met den naam Warren.
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Den heer 114G. De keer Sckreiner.J Wat is de ware naam van
-:..-!. William' Warren ?-Kellow, denk ik.
e:lani, 11806. 1447. Waar is Kellow nu ?-Hij ging naar Engeland.

1148. De !leer Merriman.] Hij was een beambte in De
Beers Geconsolideerde mijnen ?-Ja.

1149. En werd betaald door de Beers Mijncompagnie?
.Ja.

1150. De lzeer Jones.·) Wanneer vertrok hij naar
Engeland ?-In Januari, geloof ik. Ik ben er niet z·jkeri
van.

1161. Voor uwe trechtstelling ?-Lang voordat er
sprake was van mijne terechtstelling.

1162. Uit wiens voorraad kwam die coke ?--Ik geloof
uit De Beers, uit den voorhanden voorraad.

1153. Heht gij de wegz13nding geautoriseerd ?-Zeer
waarschijnlijk heb ik dat later gedaan, als ik. het Diet te
woren gedaan heh.

1154. Is bet iets gewoons coke te zenden van De Beers
naal:' Jo~annpsburg ?-Ik weet niet dat het iets zee~
gewoons IS.

1155. Hebt gij het tevoren gedaan ?-Niet zoover ik
weet.

1166. De coke behoorde werkelijk aan de Beers?
Oorspronkelijk ja.

1167. Werd zij van De Beers gekocht ?-Ik weet hat
niet.

1158. Komen zulk..e dingen niet ter uwer kennis ?-Niet
iets van dien aard tenzij ik speciaal toezicht erop hield.

1159. De keer Merriman.] Hoe hebt gij de cheque diu
gij betaald baht VOOl" het venoer van de coke in uwe
rekeningen aangeteekend ?-Ik gaf mijn persoonlijke
.cheque.

1160. Wie heeft haar terugbetaala ?-De man die de
instructies gaf.

1161. Holden ?-Ik geloof van ja.
1162.D e neer Sckreiner.J Voor October 189o, waren

.er wapenen bewaard te De Beers voor de B.Z.A. Compag
nie ?-O ja ; toen de Compagnie pas opgericht was, hadden
wij in de pakhuizen tegenover de oude De Beers kantoren
groote hoeveelheden wapenen en ammunitie en allerlei
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dingen in verband met militaire uitrusting voor de Chal'- DeD heer
tered Company. G. P. ~Uitmw

1163. Omtrent in welk jaar ?-Ik herinner het mij 9 JUDi, 1896 r

niet, maar het was in de eerste dagen der Compagnie.
1164. Was het voor de eerste expeditie ?-Ja, in dien

tijd en eenigen tijd daarna trokken wij voor onze private
expedities uit die pakhuizen. Ik herinner mij dat ik per
soonlijk met sommigen ervan te doen heb gehad en in een
geval werden ti~ gewel'en uitgenomen voor eene expeditie.

11b5. De Beers beschouwde dat nooit als een handels
,zaak tusschen hljn en de Charter ?-Neen.

1166. Noch in de eerate dagen noch later ?-Ik geloof
van neen, maar als zij een speciaal pakhuis noodig hadden
zouden zij natuurlijk de huur betalen.

1167. De heer Fuller l Gij hadt, geloof ik, mededee
tingen van de Kaapstad dat er hier geene plaats voor
wapenen was ?-Ik heb gehoord dat dit beweerd werd.

1168. De heer Rutherfoord heeft dat gezegd ?-Ja.
1169. De lteer Schrez'ner. ] Kunt gij de drie Maxims met

~psporen waarover gesproken is ?-Neen, waarschijnlijk
werden zij met de andEJre goederen ingepakt en wegge
zonden

11 iO. Waarheen ?-Ik weet het niet.
1171. Wanneer i'-Ik weet het niet.
1172. Gij weet niet wanneer Zlj verzonden werden?

Het Gouvernement heeft al wat in het pakhuis was naar
Graaf Grey gezonden,

1173. Gij weet niet wanneer of waarheen zij gegaan
Jdjn ?-Gelijk ik gezegd heb, ik had niets te doen met de
-bijzond~rheden.

1174. Zijn andere wapenen en oorlogsbehoeften uit De
Beers pakhuizen Dsaf Johannesburg gegaan, bniten die
welke in de 5 trucks coke waren ?-Ik weet het niet.

1175. Gij kunt niet zeggen dat zij niet gegaan zijn ?
Het,"is moge1ijk.

117u. Daar Kapitein Holden ruima macht er over had ?'
-Zij kunnen gegaan z~n.

1177. 00 ke.er Jone8.~ Gij zegt dat De Beers gewooD
was wapenen en ammunltie voor de Chartered Company teo
bewaren ?-Ja.
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Dfn ~e~r 1178. Toen de eerste exped;tie uitgerust \',erd, was
.0, F~W,tll""II'Kimberley toen niet de tcrminulZ van den spoorweg ?-Ik
9 Juni. 1896. geloof gedeeltelijk. maar ik herinner mij een expeditie per

wagen verzonden te hebben die wij verder dan Kim.berley
met den trein hadden hehoorpn te zenden, maar hoe veel
verder kan ik nh·t zeggen.

1179. Zij hadden in die dagen ge.ene pakhuizen verder
op ?-Ik geloof niet dat zij een dep6t hadden.

1180. Hebt gij sedflrt dien tijd eenige hoeveelheid
militaire behoeften van de Chartered Company ontvangen,
meer dan de hoeveelheden dip gij voorloden jaar ontvangen
hebt ?-Ik heb het niet nageziell.

1181. In elk geval uwe pakbuizen zijn eorst voorleden
jaar een depot gemaakt voor groote hoeveelheden ammu·
nitie ?-Wlj spreke-n van voorll8den jaar.

1182 Ik zou ~aarne willen weten of mannen van De
Beers gegaan zijn naal' Johannesb Jrg om te gaan helpen
bij de rustverstoring van voorleden jaar ?-Ik weet met
.dat zij zijn gaan helpen. Sommigen van oDze mannen zijn
,daarheen gege.t.an maar zij hehben niet geholpen.

1183. 1n December laatstleden ?--Ik geloof van ja.
1184. Gij weet niet lnet welk doel zij daarheen gingen?

-Neen.
118 I En ook niet hoevelen gegaan zijn ?-NeE=n.
1186. De heer Merriman. Kregen zij verlo!? -Ik weet

het niet, maar zeer waarschijnlijk.
1187. De heer Schreine1'.J En als zij verlof kregen z<lu

dat van u zijn ?-De eenigen die verlof van mlj krijgen
zijn de manncn die salarissen trekken, de beambten der
Compagnie, de anderen krijgen verlof van de verschillende
bestierders.

11b8. De keer Mm'riman.) Wie moest die mannen zen
den en uitkiezen ?-Uat zon afhan~en van de verschillende
bestierders.

1189. Was het de heer Scott ?-Hij kan eenigen gekozen
hebben.

1190. Verstaat gij de bedoelin~ van dit t~legram, geda..
teerd 26 December van " Cactus" of Dr. Hal'ris aan Kol.
Rhodes: "Elf mooie diamanten zijn u gisteren toegezonden
uit De Heers Geconsolideerde Mijnen ? " Herinnert gij u
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dat gij in dien tijd mooie diamanten verzonden babt ?--Ik ))en heer

h b . t d (J. P. Willicmue ze DIe gezon en. . _
1191. Men veronde!"stelt dat elf oude ~mldaten hier be- 9 Jani, 1896.

doeld werden ?-Geene oude soldaten werden gezondcn.
Wij hebben geene voorzoover ik weet

1192. Denkt gij dat de heer Scott licht hierover vcr
:epreiden kan ?-Ik geloof het niet.

1193. De "eer Jones.] Denkt gij dat de heer Scott iets
ta doen heeft gehad met het z~nden van die maDuen naar
Johannesburg ~-Hetismogelijk dat hij eenigen uitgekozen
kan hebben, maar ik geloof niet dat hij wist met welk doel
zij dattrheen ~ingen. Ik zeker wist volstrckt niet waarom
die mannen'gingen.

1194. De ncer .llferrimanJ Zij kunnen misschien alleen
naar de wedrenne.l gegaan ~ijn ?-Zij kunnen voor eenig
doel gegafin zijn. 'l'oen zij terug kwamen zeiden zij dat
zij rondgekeken hadden te Johannesburg en toen terug
gekomen waren.

1190. Zij waren waarschijnlijk in dienst van hotels?
Zij waren volstrekt met in dienst, geloof ik, maar ik zelf
weet er niet van.

1196. De neer Sckreiner.l Hebt gij een andere theorie
dan dat de " diamanten" in het telegram genoemd, man
nen beteekenen? - Neen.

1197. De neer Merrimo,'n i Maar dit telegram trekt De
Beer mijnen in, want het zegt dat de mannen van daar
gezonden zijn ?-Ongelukkig w(lrdt een n.a.am onbepaald
gebruikt.,

1198. Maar het was een zeer belangrijk persoon die h.em
gebruikt heeft, want "Caotus" was Dr. Harrie. Kunt
gij geen licht daarover verspreiden ?--Niet over de reden
waarvoor zij daarheen zijn gegaan.

11~9. Gij weet niet eens hoevelen gegaan zijn ?-Ik heb
gehoord dat elf gegaan zijn. Retgeen overeenkomt met
uw getal in het Groen hoek.

1200. Is er iemand anders die licht erover verspreiden
kan ?-Niet voorzoover ik weet.

1201. Gij werdt niet gelast ze optezenden ?-Niet gelast.
1202. Werdt gij dan verzocht ?-Dat weet ik niet. Ik

geloof dat het zeer waarschijnlijk is dat ik ver~oQht was.
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Den heer 1203. Door wien ?-Door personen in Johannesburg.
9. F. Willitlm. 1204. Wie waren zij ?-Ik wil wederom Hever niet d&
9 Juni, 1896. namen noemen voordat de arme kerels uit de gevangenis.

zijn.
1205. Gij werdt dan door sommige Reformers verzocht?

-Ja, maar dat komt er volstrekt niet op aan, daar de
maDnen niets hebben gedaan.

1206. Wanneer WArd dat \'~rzoek gedaan ?-In Decem
ber.

1207. VoorziUer.J Ik wi! u gaarne eenige vragen doen
omtrent een zekm e zaak, en ik zal ze voorzichtig doen,
omdat zij no~ niet afgeloopen is. Wie zijn de agenten van
De Beers te Port Elizabeth ?-Pickering & Co.

1208. Zijn zij ook de agenten van de B Z. A. Com
pagnie ?-Ik heb het gehoord. maar ik weet het niet als
een fait.

] 20~. Weet gij iets van het zenden in uw nal1m van ()
trucks geladen met olie ~n andere tanks van De Beers
platform~ geconsigneerd aan Pickering & Co., Port Eliza
heth ?-Niet in mijn naam.

l~l O. Maar als een feit zijn zij dat ?-Ik hoor dit thans
voor het eerst.

121 ... Gij weet er volstrekt niets ",an ?-Ik wi! vragen
of ik mij blootstel uan vervolging als i.k. antwoord.

1212. Neen?-Ik heb reeds gezegd dat die goederen inhet
pakhuis onder toezicht van Holden geplaatst werden en hij
aIleen was verantwoordolijk voor hun vervoer.

1213. Ais dus pen beambte van De Beers erroee g~moeid
was, dan zou het Kellow, alias Warren zijn ?-·Ja. Jk ver
neem dat wat hij in verband hiermee gedaan heeft met
gedaan is gedurende de TIe Beers werkuren, maar op andere
uren.

1214. Weet gij ervan dat dat pakhuis op nieuw zoo in
gericht is dat het gemakkelijker gemaakt wordt wapenen
op trucks te plaatsen ?-Neen. Ik heb een beeedigde ver
klaring van dien inhoud gezien, maar of het zoo is of niet
weet ik niet, maar het kan gedaall zijn in den gewonen
loop van het werk, want bijna alonze pakhuizen zijn zoo
ingericht dat goederen gemakkelijk ingenomen kunnen
worden van den Spoorweg Platform. Wij hebben kleine
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trams din in elk der deuren loopeD, of bijna allen, en Den h~r
daarom kan dlt toen gedaan zijl1 in dit bijzonder geval, fJ. 1'. ~ll.a"..
maar het werd niet gedaan aUeen voor het doel door u 9 Juni, 189&.

genoemd, maar om goederen gemakkelijk in het pakhuis
te plaatsen.

121·j. Hebt gij gehool'd dat de mannen dag en nacht
gewerkt hebben om de wapenen weg te krijgen ?·--Ik hab
gehoord dat zij in dat pakhuis werkten.

1216. Dag en nacht ?-~eeD, ik heb niet gehoord dat
zij dag en nacht werkten.

1~17. Waren zij uwe mannen, De Beers mannen ?-Ik
veronderstel dat Holden mannen gebruikt heeft, maar ik
weet niet wie hij gebruikt heeft.

1218. Gij zoudt uwe mannen niet aan Holden verhuren,
veronderstel ik ?-Het is mogelijk dat hij ze kan gehuurd
hebben.

1219. Maar gij scheidt niet zoo geniakkelijk van uwe
mannen ?-Kellow zou ze gehuurd hebben.

1220. Zou het niet de plicht van Kellow geweest zijn
om aan u terstond te rapporteeren dat hij dit gedaan
had ?-Het is mogelijk, maar als het niet een zaak van de
Compagnie was zou hij dat niet doen.

1221. Wat u persoonlijk aangaat, gij weet niet dat
wapenen gezonden werden in die tanks ?-Het is moge
lijk dat ik dat geweten heb, maar ik had geene verant
woordelijkheid in de zaak en ik nam geene.

1222. Zal Kellow naar dit land terugkeeren ?-Ik weet
het Diet.

1223. Is hij Dog in dienst van De Beers ?-Neen. Hij
vroeg 3 maanden verlof. De 3 maanden zijn verloopen
en hij is nog niet terug:

12.'l4. De 'teer Merrinzun.J Uaar gij dat wist, kwam het
u niet vreemd voor dat uw pakhuishouder zoo iets deed ?
liet is mogelijk.

1225. Toch hebt - gij het niet rneegedeeld aali. uwe
Directe"ren ?-Volatrekt niet.

1226. Aan geen hunner ?-Volstrekt ni~t~
1227. Wat is de waarde van 6 trucks vol olie ~-Ik

weet het niet.
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n,n heer 1228. Ret zou vel~ bonderdHn van ponden zijn ?-Ik
~ F. u.2lliDml geloof van ja, maar ik w~et het niet.
o Jlltli, 1896. 1229. Is het u als bestierder niet ingevallen dat l,.et iets

zeer buitengewoons was 6 truck ladingen olie terng te
zenden naar Port Elizabeth ?-Ja maar zelfs dan, zelfs al
was bet iets buitengewoons.

1230. Zoudt gij niet onderzoek doen ?......Ik heb gezegd
di;it ik eenige kennis ervan had dat het gebaurde.

1231. Ret is een feit dat gij het wist ?-Ik wi! niet
erkennen ~at ik het wist want men moet positieve kl3nnis
hebben om dat te kunnen zeggen.

1282. De neer Scnrez·ner.] Gij hebt het niet geziel1,
maar uitgenomen dat gij het niet gezien hebt, wist gij
ervan ?-Ja.

1233. De kaer Jones.J Hebt gij ooit instructies ontvan
gen van de B. Z. A. Compagnie direct omtrent het
ontvangen of van de hand zetlcn van die wapenenJ of van
een van hare beambten ?-Neen.

1234. De neer Sch1·einer.] Hadt gij instructies omtrent
de zaak van Dr. Harris van de Chartered Company?
Neen.

1:i35. Niet omtrent deze wapenen ?-Neen.
1236. Alles werd meegedeeld door middel van Kapt.

Holden ?-Ja.
12ii7. Wanneer verliet Foley Kimberley ?-Ik heb hem

nooit gezien.
1238. Gij weet niet wat hij daar deed ?-Ik heh Foley

nooit gekend in verband met deze zaak. Ik zeg niet dat
ik hem niet vroeger te Kimberley ontmoet heb, maar ik
hermner het mij niet.

12a9. Ik bedoel Kapitein Foley?-Ik weet van hem
niet in verband hiermee.

l)e fltJCI' }/'lJdell l£dmund Gan"cUj l~ditcur yan de Capt'
~J.'ime8, on der-rraagd.

Den heer 1~40. De flee?· Merriman.] Ik :iie een telegralll van u
P. B. (Ja,.,·~tt. in do Star: Johannesburg, gepubliceerd in het Traudvaal

Groenboek dat aldus luidt.· .. Gij moet verwachten E'n
niet misverstaan een proclamatie Jameson formeel in bet
ongelijk stellende. Hijksregeoring autoriteiten kUllncn
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Diet andel's handelen, laat dit u niet verzwakken of'ver- Den hef-J'

deelen. Dit aIleen ter uwer informatie" ?-Ja ik heb dat F. B. GaN"tt.

telegram ge~onden. 9 Jllni, 1896.

l~-!l. Welke autoriteit hadt gij vool' het zenden ervan ?
-Mijn eigene.

1~42. Wat beteeken~n de woorden "gij moet ver
wachtell en niet misverstaan " ?- Ik geloof niet dat ik het
duidelijker uitdrukken kan, zij moeten een proclamatie
verwachten en haar niet misverstaan.

1213. Hoe wist gij dat ?-Het was in d.9 Kaapstad, ten
minste aan mij, bekend dat er een proclamatie uitgevaar
digd zou worden.

1244. Hoe bebt gij uw informatie gekregen ?-Het was
algemeen bpkend ondl"r courantiers en publieke mannen
die het Gouvernements Ruis bezochten.

1245. Gij hebt het dus in het Gouvernements Huis
gehoord ?-Ik heb dat niet gezegd. Ik kan mij niet
herinneren hoe ik het eerst van de proklamatie gah oord
heb, maar ik heb een ontwerp ervan gezien.

1216. Waar ?-In bet Gouvernements Huis.
1247. En gij gingt telegrafeeren aan de hevolking dat zij

zich daarover niet moesten hekommeren ?-Neen, dat heh
ik niet gezegd. Ik beh gezegd dat zij het niet moesten
misverstaan.

1248. De lleer Sc1treincr.J Heeft Sir Graham Bower
u het ontwerp van de Proklamatie gewezen ?-Sir IIercules
Robinson wees het zoover ik mij herinner

1249. De heer Fltllcr.J Wanneer was dat ?-Het was
laat in den vooJ'middag of in den namiddag van Dinf!Jdag,
:J] D cember.

j ~50. Ik dacht uat de pers ervan wist op Maandag
avond ?-Er was geen idee van een proklamatie v66r
Dinsdag morgen. Ik wil uitleggen hoe ik e1" toe kwam
dat telegram te zenden. Laat op den avond van Maandag,
30 Dec., hoorde ik voor het eerAt van Jameson's handel
wijze. IIet was omstreeks dien tijd aan aIle couranten
bekend. Kort nadat ik ervan hoorde, kwam iemand uit
Johannesburg op mijn kantoor en ik sprak met hem ter ..
stond omtrent Jameson's handelwijze in denzelfden geest
als waarin ik op dat oogonbJik bczig was te schrijven en

02
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Pln} eer zooals gepubliceerd werd in de Gape TimeB van den vol-
F. E. ~M'f'dt. p;endon morgen als een inleidings artikel, hierop neerko
~ Juui, 1890. mendo dat de Rijksregccring absoluut verplicht was zich

IJnpartijdig te houden en Jameson te proklameeren of te
,.erloochenen.

1251. Maar dat is niet zich onpartijdig houden?
Ik herinner mij de woorden misschien niet maar dat was
de algemeene strekking van wat ik zeide, dacht an Bchreef,
namelijk, dat de Rijksregeering niet tusschen beide kon,
komen om een revolutie te maken ter wille van Johannes
burg. Men moet niet vergeten dat wat wij allen destijds
voor den geest hadden en wat ik voor den geeHt had, eono
revolutie was te Johannesburg; het had niets te doen met
Jameson. rrocn ik die denkbeelden uitsprak, zeide die
persoon uit Johannesburg, die een aanvoerder was in ver
band met de beweging aldaar--

125~. Voorzitler.] Als een feit kunnen wij aanLemen
dat die pet'soon de heer Charlea Leonard Wi;L~ ?-lk ge
loof niet dat gij zult eischen--
. 1~53. Dc /leer MCl'1"2'man.J Dit is zeer interessant, maar
dut staat niet in verband met tet telegram dat gij gezonden
hebt ?-Ik vraag excuus. Nual mijn oordeel heldert het
telegram zichzelf op, maar ik verstond dat het u niet
duidelijk was.

1254. 1\ eeD, dat is het lliet, want gij hadt de prokla
matie uan Gouvernements huis gezien en toen zijt gij weg
gegaan en hebt een telegram afgezonden dat men het niet
moest misverstalln. Ik wil weten hoe gij u geautoriseerd
gevoeld hebt om de proklamatie van den Gouverneur te
vcrwateren ?-In de eerste plaats geef ik niet toe dat ik
het verwaterd beb, maur wat ik bezig was te vertellen was
om uitteleggen wat het woord" misverstaan" in mijn
telegram betcekent. Om op de zaak tcrug te komcn.
Tuen ik die denkbeeldcn omtrent de Rijksregeering
uitsprak, zeide die persoon: "zeer goed, dan zullen
zij Zuid Afrika verliozen," en de algemeene strek
king van zijn gesprek was dat terwijl de Rijksregeering,
gelijk ik zeide, geen l'cvolutio your hun kun makcn,
zulk ee!! uitel'ste stap die, naur hij meende, neerkwam op
het vogelvrij vel'klaren van Jameson, de gl'ootste veront-
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waardiging zou opwekken tegen de Rijkaregeering onder Den heer
de U'itlander8. Ik redeneerde met hem, en het was de F. B. ~Mrltt.
bekendheid met het gevoel dat in Johannesburg tegen de 9 Juni, 1896.

Rijksregeering opgewekt zou worden, en later werkelij k
opgewekt werd door de proklamatie, dit:' mij dat telegram
deed af~enden. Wat ik volkomen duidelijk wil mak.en is
dat daar dat telegram in bet Groenboek gedrukt staat,
tU8schen cijfer telegrammen, een geheele verkeerde betee-
kenis eraan gegeven wordt, ik zette lDijn naam er onder en
zond het openlijk af, ala een editeur die aan een ander
editeur een kostbar~ wenk geeft.

i 255. Voorzitter.·1 Gij badt geen politieke connectie met
de bevolking van JOhannesburg of met een partij hier?
Volstrekt niet. Ik was een privaat per~oon. Ik wi! niet
zaggen en wi! niet voorwenden dat ik niet gevoelde dat dat
telegram misschien eenigszins het effekt zou vermindel'en
van de proklamatie bij den persoon die het ontving.

1256. De heer Schreiner.] Heeft Sir Graham Dower, de
Imperiale Secretaris, dut telegram gezien of wist hij dat
gij het zlludt zenden ?-Neen, het was geheel en al mijn
eigen telegram.

1~57. Wist hij niet dat gij eell telegram van dien sard
zoudt zenden ?-Ik geloof dat hij het volstrekt Diet wist.

1258. Zijt gij zeker ervan dat hij het niet wist ?-Wat
gebeurd is was dit. Ik sprak met den Hoogen Commis
saris omtrcnt de proklamatie. Ik ging toen weg en eenige
uren later, na over d~n toestand van zaken te hebben nage
dacht, zond ik dit telegram. Of ik aan iemand verteld
beb behalve aan mijn vertrouwde vrienden dat ik een
telegram gezonden had, weet ik niet volkomoD zeker ; maar
ik versta dtlt gij vraagt of het ib.gegeven of geautoriseerd
is door iemand dan of ik ~jet uit mijn eigen gezonden heb.

1250. Hadt gij eenig~ conversatie met Sir Graham
Bower (tie u deed danken dat het voorzichtig wa~ dit
telegram te zenden ?-~een.

1260. Het was niet de vrucht van een gesprek met Sir
Grahum Dower ?-Neen, Sir Graham Bower was toen aan
den llnderen kant. Het was geheel en al mijn eigen
denkbeeld, noch hij noch iemand aDders heeft mij een
w~nk ~E'geveJi. Zekere i111dere perso~ell weet ik, s~rakeI\.
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~ ~en(Jheer tegen de proklamatie. Ikzelf, toen ik den Hoogen Com
• . ~""dt. missnris zag, zeide dat eene proklamatie ongetwijft'ld zeer

9 Juni, 1896. noodig was, maar ik verzocht hem de proklamatie zooveel
mogelijk aIleen van toepassing te maken op Jameson en niet
op Johannesburg, met andere woorden, den inval en de
revolutie uit~en te honden. Maar de personen in Gouver
npmeuts Huis wilden Diet lastig gpvallen worden door
deze cODsidpraties. En toen j ten einde te trachten en te
helpen om de twee uiteell te boudeD, zond ik het tele
gram gebeel uit eigen beweging, zooals ik gewoon bpn te
bandelen, gedeeltelijk omdat ik hoopte dat de revolutie
plaats zon vinden en gedeeltelijk omdat ik de E.ijksregee
ring wilde rechtvaardigen tegenover de aanvoerders te
Johannesburg, wat betreft het gevoel van verbittering dat
ik wist dat de proklamatio werkelijk eenigermate had.

Donaerdag, 11 .luni, 1896.

TEGENWOORDIG :

De PROCUREuR-GENERAAL (Voorzitter).

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

De heer Jolm James Graham verder ondervraagd.

J ~m;;he:r 1261. Voorz·.tfer.J Hebt glj et'n gecertificeerde kopie
. . .:..a am. van het voorloopig onderzoek van Gardner Williams van

11 Juni, 1896. den Kroonvervolger, Kimberley?-Ik ben niet zeker er
van dat zij gecertificeerd is, maar zij is een ecbt kopie
uit het Kantoor van den Kroonvervolger

1262. Do Ileer iJ.ferriman.l Bevat zij de oorspronkelijke
beeedigde verklaring ?-Neen.

1~63. De hear Schreiner.] Wij hebben reden te gelooven
dat er uit I{irn berley uit de pakhuizen van De Beers ann
Pickering en Co. Port ... Iizaheth, ~ekere blikkcn or tanks
ulie gezondeu zij n in vijf trucks. I~ dat reit u bekend?
-Din zaak wordt nu onderzocht. Alp epn feit is ('r
inrormutie dat tanks per spoorweg verzonden zijn van
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Kimberley naar Port Elizabeth en terug geconsigneerd J ~en heer
naur de Transvaal zonder afgeladen te zijn te Port .. ~fl4Atll.
Elizabeth.,. 11 J \lID, 1896 •

1264. Dc heer Merriman.] Zijn zij zoover als Port
Elizabeth gekomen ?-Ik geloof van ja. Het onderzoek
werd ingesteld te rort Elizabeth door den Hoofd Konstabel
aldaar en de documenten werden tc,en gezondeu aan den
Magistraat om de noodige stappen te nemen.

12G5. Hebt gij reden om te gelooven dat die tanks
met olia bevat hebben ?-Cngetwijfeld hebben zij geel'
olia bevat, of als zij olie bevat hebb:.m, bevattp.n zij
wapenen behalve de olie.

1266. Die wapenen werden gezonden naar (lohannes·
burg ?-.Zij werden naar de Transvaal gezonden.. Ik heh
de documenten niet l..orgvuldig gelezen omdat het mijn
taak niet was dat te doen.

1267. Gij zijt er zeker van dat zij naar de 'frausvaal
gegaan zijn ?-Zij werden terug geconsigneerd ~ond.er
van den trein afgeladen te ~ijn.

126B. De keer .Fuller.] Was het getuigenis duidelijk dat
er wapenen in de blQkken waren ?-O ja. Het volgende is'
een beeedi~d9 verklaring door den heer R. Hyslop, Goe
deren Superintendent te Port Elizabeth, afgelegd op 18
April 1896 veor den heer W. M. Fleischer. den Magis,:
traat :-

., Ik ben Goederen Superintendent te Port Elizabeth in
dienst van den Kaapsche Gouvelnements Spoorweg.
Ik lever kopien in van oorspronkelijke boekingen van 11
tanks olie verzouden door De Beers, Kimberley, aan
Pickering, Port Elizabeth, de respectieve datums waarvan
zijn 6 November, 1~95, 6 tanks,~6 November, 1895, 7tanks,
6 December, 1895, 2 tanks, 9 December, 1895, 2 blikken
olie. De t.wee laatstgenoemden worden in den consigne
ment brief besohr~ven als "blikken t, maar WHren werkelijk
dezelfde als de 15 tanks in de andere oonsignement bFieven
vermeld ala '~tanks." 1. e eerste verzending werd geladen
op Truck 6,77 J, in welke truck zij Port Elizabeth bereikte
op 7 November, 1895, in den No. If> trein. De~e verzen·
ding werd teruggezonden op 9 November, 1895, jloor
Pickering aan Simmer en Jack7 Goudmijn Compagnie,
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Den heE:r Elandsfontein, Transvaal en verliet Port Elizabeth, op 18
J. J. ~.},_. November, 1895, in den No.4 Trein. De tweede verzen.
1 L Junl,1896. diag bestond uit 3 truoks, Nos. 2,679, 471 en 2221 die te

Port Elizabeth aankwamen op 28 November, 1895, in den
No. 19 Trein. Dezen werden teruggezonden als voIgt :-No.
2,679, 2,224 en 471 door Pickering & Co. aan de Gelden·
huijs Deep Goud Mijn 00mpagnie, Elandsfontein. De
derde verzending was geladen in Truck 1560 en kwam te
Port Elizabeth, op 7 December, 1895, aan in den No. 17
Trein. Dit werd teruggezonden door Piokering & Co. aan
de Geldenhuijs Deep Goud Mijn Compagnie op 10 lJec.,
1895, en verliet POl't Elizabeth in den No. 22 Trein op 11
])ecember, 189.j. De vierde verzending was geladen in
'l'ruck 341, die te Port Elizabeth aankwam op 9 December,
1895. in den No. 9 Trein, en werd teruggezonden door
Pickering & Co. naar de Simmer en Jack Goud Mijn
Compagnie, Elandsfontein, op 10 December, 1895, en ver
liet Port Elizabeth op 11 December, 1895, in den No. 22
Trein.

"Gedurende den tijd waarin genoemde verzendingen
te Port Elizabeth waren, werden de tanks niet afgeladen
van do trucks en de Spoorweg vracht werd betaald naaf en
van Port Elizabeth door Pickering & Co. per cheque. Ai
deze transa~ties in verband met de verzendiug der tanks
geschiedde door Edward Pickering van deze stad, die
handel drijft als Pickering & Co. Voor de aankomst van
de eerste ver:r.ending had ik mondelinge instructies van
genoemden Edward Pickering om niet zooals gewoonlijk
afteleveren maar om zijn verdel'e instructies aftewachten.
Van elka verzending te 1 art Elizabeth aankomende werd
.kennis gegeven aan genoemden Edward Pickering en later
ontving ik instructies vaD genoemden Edward Pickering
zooals boven vermeld."

1269. VOO~,.zitte1·.J Is het departement ('rvan overtuigd
na informatie nit de Z. A. Republiek oI1tvangen dat som
migen van die tanks wapen.en hebben bevat ?-Ik geloof
yau ja. lk geloof dat de trucks volgens nommer nagespoord
ziju na~r bijzondere plekken in de Transvaal.

1~70, En gij prod~ceert de vfachtbfieven ?--J~.
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1271. Kunt gij zeggen hoe de goederen beschreven Den heer

d 1 d htb . ? D htb . J. J. (JrfJlla'lI.wer en vo gens e vrac rleven . - e vrac nevp.n van _
KimbArley naar Port Elizabeth, luiden als voIgt: - 11 Juni.1896.

Van De Beers aan Pickerin~ & Co., Port Elizabeth,
6 tanks olie op 5 Nov., 1895.

Van Deers aan Pickering & Co., 7 tanks olie op 20
November.

De Beers aan Pickoring & Co., 2 tanks op 6 December.
De Boors aan Pickering & Co., 2 blikken oliE' op n

December.
Dan zijn er nog de vrachtbrieven voor dezelfde goederen

van Pickering & 00. aan de Gildenhuijs Deep Goudmijn
Compagnie en aan de Simmer en Jack.

Aan de Gildenhuijs 2 tanks olie op 30 Nov_, 1895.
Drie tanks olie op denzelfden datum.
Twee tanks olia op denzelfden datum.
Aan Simmer en Jack, 6 olie tanks op 9 November.
Aan Gildenhuijs 2 tanks olie.
Aan Simmer en Jack 2 tanks olie op 10 Dec., 1~95.

1'J72. De heer Schreiner.] Hebt gij ontdekt dat de inholld
van a1 die 17tanks wapenen was ?-.N iet van allon, maar van
sommi~en ben ik zeIter. Persoonlijk weet ik met veel van
de bijzonderheden der zaak.

1273. Ik wi! u een vraag doen voortvloeiende uit getui
genis van den heer Boyes afgelegd waarin hij zegt: "Ik
kreeg geen antwoord op mijn telegram, dat ingeleverd is,
vragende om nauwkeurige en volledige instructies omtrent
de wijze van het onderzoek in te stellen." De heer Boyes
heeft zulk eon telegram ingeleverd, gedateerd 2 J anuari,
en daar het het departement dat gij vertegenwoordig
Bchijnt aan te gaan, zou ik gaame zien dat gij een uitlegt
ging hiervan geeft ?-lk wU een telegram voorlezen dat ik
op 1 J anuan aan den heer Boyes gezonden heb, maar dat ik
bij de ondervraging vergeten heb in te leveren. Het is
het tweede telegram door hem bedoeld in zijn telegram.
Het luidt als volgt:-

" 1 Jan.-Ten einde u voor te lichten bij het onder
zoek dat de Procureur-General u gisteren gelast heeft
te doen, ve~~oekt hij mij u den inho-qd mee t~ deele~
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van Art. 11 van de Impprial Foreign Enlistment Act
van 1870. B(lgint ~ 'Ala cen persoon binnpn de
grenzen van Harer Majeateits gebied op de been brengt
of uitruat een zeemacht of landmacht expeditie om uit
te trekken tegen het gebied van een bevrionden
Staat, zuBen de volgende de gevolgen zijn :-Ieder
persoon die zulk cen expeditie op de been brengt of
uitrust of daarbij hehulpzllurn is of in ecnige capaciteit
geemployeerd worut in zulk eene expeditie zal schuldig
zijn aan overtreding dezer Wet en zal strafbaar zijn
door boete of gevangenisstraf of een dezer atraffen naar
het oordeel van het Hof waardoor de overtreder schul..
dig bevonden wordt en de gevangenisstraf opgelegd
kan Inet of zonder harden arbeid zijn. (2): AIle
schepen en de uitruating ervan en aIle wapenen en
krijgsbehoeften gebruikt in of deeluitmakende van
zoodanige expeditie zal verbeurd verklaard worden
aan Hare Majeateit.' Eindigt: Zend rapport TUU

feiten als gij ze vernomen hebt."
De heer Boyes had gelijk toen hij zeide dat hij bet

telegraul door hem genoemd gezonden heeft, maar wij
hebben het niet ondpr de bewaarde documenten noch op het
register van de ontvangpn telegrammen. Ik kan geen
uitleg prvan geven waarom hct niet beantwoord is. Ik
herinner het mij niet, anders dat in verband met een kleine
bijzonderheid. Ik herinner Itlij een telegram ontvangen
te hebben van een Magiatraat met een woord onderatreept.
Het kwam mij vreemd voor dat het telegraaf kantoor zulk
een teeken" overgezonden had. Er is echter geen twijfel
aan dat het telegram gezonden ia, want ik heb de moeite
~enomen het na te sporen van het telegraaf kantoor DRat

de Publieke gebouwen, waar (volgens de Telegraaf De..
pHrtement registers) het afgeleverd is met een ander
tclrgram in een krhllineele zaak, dat wij bewaard hebben.

1274. "Verden de twee telegrammen samen afgeleverd?
-Ja, een was aan een t8k van het Departement en het
andere aan den ancleren. Ik hl"b een kopie van het tele·
gram van het postkantoor gekregen. Ik blameer den heer
Boyea niet~ want bij zulk een gelegenheid, geloof ik dat
niemand onzer kRlm bleef zooals wij zouden gebleven zijn in
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meer rustige tijden, maar hij heeft zijn vraa~ niet herhaald, Den beer
Em hij hppft bet telegram niet bekrachtigd. De grootst J. J. (Jf'ahafll.

mogelijke zorg werd gedragen ten opz;chte van telegram- 11 J"l1ni,1896.

men in dien tijd ontvangen.
127o. Elk telegram door U ontvangen had uw zorgvuldige

aandacht ?-Ja, wij hadd~n speciale voorziening gemaakt
dat zeUs de telegrammen die op Zondag aankwarnen
dSldelijk naar den Minister moesten gaan en ik zelf nam ze.

1216. Voorzitter.] Wilt gij een overzicht gcven van
de informatie verschaft aan den Proc. Generaal in een
rapport door den heer Harrison, het hoofd der Politie,
omtrent de trucks verzonden aan Pickering & Co. ?-De
heer Harrison zegt dat het Departemeut informatie heeft dat
onder de trucks door Pickering & Co. verzonden van Port
Elizabeth bij de bedoelde gelegenhbid, er waren Nos. 471,
2679, en 2221. De Bestierder van de Geldenhuys Deep
Goud Mijn Compagnie, de heer R. C. Bower, verklaarde
voor den heer Impey, dat uit acht trucks ontvangen twee
gehouden werden en de feRt werd verzonden aan een kOQP
man te Johannesburg wi~ns naam hij niet ke:cde; d.at hij
en twee anderen tegenwoordig waren toen twee trucks
geopend werden en dat zij omtrent 300 rifles en een groote
hoeveelheid ammunitie bevat hadden; dat 150 rifles
gezonden werden aan de Jumpers Goud Mijn Comptlgnie
en gehouden werden bij de Geluenhuys Deep Level, en de
rest werd verzonden aan het Reform Comite te Johannes
burg. Volgens het hoofd der politie was er getuigenis dat
t~n minste twee van de tanks wapenen en ammunitie
bevatten.

1377. Hebt gij getuigenis of re:1en om te gelooven dat
die wapenen door het invoerrechten kantoor ingesmokkeld
zijn ?-Neen, de rapporten bewijzen het tegendeel.

1278. Is er getuigenis dat de Maxims ingevoerd zijn
door het invoerrechten kantoor ?-Ik herioner mij volstrekt
n.iets van de Maxims.

1279. De heer Schreiner.] Is er onderzoek gedaan naar
den invoer der Maxims ?-Een onderzoek is gelast zc.owel
te P 01't Elizabeth als hier.

l~SO. En te Gost LOllden ?-Ik had geen informatie
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nPD het'r IJmtrent smokkelen to Oost J..ondon. Aneen van Port
J. J. Orf'h_. Elizabeth en Kaapstad werd gesprokAn.
11 JULi,1696. 1281. In het rapport van het hoofd der politie van 28

Maart, 1896, is ~r niet een verdere bewering daaromtrent ?
-De heer Harrison zegt: "Ik kan zeg~en dat een onuer
zoek van het afleverings hoek, hier geproduceerd, door het
Goeceren Departement te Kimberley in de Rutherfool'd
zaak, aan het licht bracht dat een buitengewoon groot
getal van die olie-trucks afgeleverd zijn aan de De Beel·S
Compagnie gedurende het laatste kwartaal van 1895, en
dat in elk geval er voor geteekend is door Charles A.
Kellow in DRam van de De Beers Compagnie, die niet voor
de Compagnie in andere gevallen geteekend schijnt fe
hebben."

1282. De !leer Jones.] Van waar werden zij ontv8ngen?
- Het onderzoek van den heer Harrison was uitgebrcid
E1n had ook eenigszins betrekking op Port Elizabeth.

1283. Kunt gij in het algemeen zeggen uit welke hRvens
de tanks eerst naar Kimberley gezonden werden ?-Neen.
lk heb de dooumenten niet geheel doorgelezen.

1284. De hem· Sckrez·nm·.J Weet gij van Maxims openlijk
ingevoera in de laatste maanden van het jaar ?-Ik zie uit
de opgaaf van verlofbriefjes uitgt'geven door don Magish'&l'tt
van Port Elizabeth voor de 6 maandl'n eindigende 31 Dec.
1895, voor vervoer van wapenen over de Koloniale grenzen,
dat j Maxims genoemd worden in Ootober en gedurende
datzelfde tijdperk verlofbriefjes uitgegeven zijn vaor het
vervoer ook van 65·'" geweren.

De keer Mf}cleod BarlJtree Robin-yon ondervraagd.

Jl~f~hrr 1285. De neer Sckreinl'1·.J Gij zijt CommisRaris van. de
• • 0 1"'011 Kaapsche politie, district No. 2.-Ju.

1286. Uw hoofdkwartier is Kimberley? - J8.

1287. Gij heht toezicht op oe politie in Griqualiind
Wcst ?-En "Bechuanaland .

1288. Onder beheer van den Proc.-Genemal ?-Ja.
128~·. Gij beht die betrekking bekleed bij het einde van

voorleden jaar ?---Ja.
1290. Gij badt vE1el te docn met de Oyprname van de

Bechuanaland Grenspolitic ?-Ja,
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1201. Die Macht werd verdeeld, en de Kaap Kolonio Den }.eAr

1 K h l't' 11 ~ £Ii ' ? M,B.ll."bi,.,a ,.nam over a s aapsc e po 1 Ie h mi:l.n en 0 Cleren, - _
Omtl.'ent een honderd, Wij namen den "A" troep over 11 Juni,189G.

van de Bechuanaland Grenspolitie.
1292. En de rost werd overgenomen door de Britsch

Zuid Afrika Compagnie ?-lk geloof van ja.
1298. Daarmee hadt gij niets te doen?-Neen,
1294:. Gij weet dat de overname plaats had te Mafe

king?-Ik weet het niet nit mijzelven.
1290. Maar werden zij te Mafeking oTergenomen ?-Ja.
1296. De Politie hoofdkwartier te Mafeking werd met

door U ovol.'genomen ?- Neen.,
129,. De annexatie heeft datniet overhandigd ?-Neen.
1298. Het werd aangenomen voor de Rijksregee

ring?--Ja.
1299. De B. Z. A. Compagnie gebruikte dat hoofdkwar

tier voor dat deel der Bechuanaland politie die zij overge
nomen had ?-Ik wist niet dat zij de Mafeking kwartieren
gebruikte.

1300. Niet v66r het einde van December.?-ZoDver ik
weet werd het nog in bezit gehouden voor een klein aantal
van do B. B. P.

1301. Tot het einde van December ?-Ja.
1302. Wat was de positie van Majoor Grey aldaar?

Hij was kolonel en kommandeerde de B.B.P.
4303. Was hij in de Politie van B.Z.A. Compagnie 1

Neen, niet zoover ik weet.
1304. Hij was niet overgenomen ?-Neen, ik handelde

met hem aIleen aIs o£licier kommandeerende de B.B,P.
1305. En gij hebt hem aHeen in die capaciteit ge

kend ?-Ja.
1306. Herinnert gij u dat gij op 30 Dec, een telegram

gezonden hebt aan den Secretaris van het Rechts Departe
ment, hem een rapport opzC'ndende van inspekteur
Fuller?-Ja.

1307. Inspckteur Fuller werd ovcl"genomen uit de
llechuanaland Politic waarin hij gediend had als kapitein
Fuller ?-Ja, maar hij was niet in Bechuanaland ten tijde
van de annexatie.

1308. In December was hij daar ?-Ja: hij was can
officiar va.n de Kaapscho }lolitic in Decomber.
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Drn ho~" 1309. Hij was de voornaamste officier die ov~rgenomen
M.B RolJimrl1l werd ?-Ja- .
11 Jnni.1S9a. 1310. Door de Kolonie ?-J8.

1311. En hij dient nu onder u ?-Ja.
1312. Voor dat gij die tijding hadt ontvangen van

Inspekteur Fuller, hadt gij door wat gij zelf gczien hadt
als Hoofd der Politia of door een rapport ontvangen, reden
te denkeD dat de Politiemacht te Mafeking, in verband
stonj direct of indirect, met het gevoel van onrust in
Johannesburg ?-Volstrekt niet.

1313. Gij hadt geen zoodanigen argwaan ?-VoIstrekt
niet. .

1314. Doet uw onderzoek sedert het einde van het jaar
u denken dat een uwer officieren informatie had die zij
aan u hadden behooren mee te deelen ?-Ik ben volkomen
ervan overtuigo dat zij volstrekt geen informB.tie hadden
en even onkundig daaromtrent waren ais ik zelf was.

1315. Gij hadt instructiea terstond naar Mafeking ta
gaan toen die gebeurtenis plaats had ?-Ja.

1316. En gij hebt aldaar persoonlijk contr6le geno
men?-Ja.

1317. De opgewondenheid "as daar zcer groot ?-J&.

1318. Zonder in bijzonderheden te traden, er werd
sterk aangedrongen op een botere verdediging van Mafe
king? Men vreesde dat er wraak genomen zou worden ?
Men vreesde een sanval op Mafeking.

1319. Gij hebt persoonlijk cen onderhoud gehad met
den Transvaalsche kommandant ?-Niet persoonlijk.

1320. In elk geval gij hadt communicatie met hem?
Ik heb het algemeen bekend laten maken dat de Kaap~"ll1'
politie op de grenzen waren aHeen om te beletten dat nog
meer gewapende mannen de Transvaal zouden intrekken
en dat ons doel in dit opzicht hetzelfde was ala dat van de
Transvaal.

13:dl. Daar dit goed begrepen werd, bleven vrede en
vriendschap overallangs de grenzen bewaard ?-Ja.

1322. Hebt gij een verzoek ontvangen van den Magis
traat van Mafeking om hem behulpzaam te zijn bij een
onderzoek llaar de overtreding der wet ten opzicbte van het
afsnijden van den telegraafdraad in deze kolonie, nabij
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Mafeking ?-Neen, iIi: herinner mij niet van hem een Den heer

k t t h bb M.B.Ro"Plll7t,verzoe on vangen e e en. _
1323. Wanneer zijt gij te Mafeking nangekomen ?-Ik 11 Juni,189U.

verliet Kimberley op 1 Janua.ri, en kwam te Mafeking aan
vroeg in den morgen van den 3den, daar ik geen door
loopenden trein kon krijgen.

1324. De lzeor Fuller.] Heeft hij u iets gezegd omtrent
]let afsnijden van den draad ?-Neen, ik herinner het mij
niet. Het kan genoemd zijn in den loop van een algemeen
gespl'ek, maar geen formeel verzoek werd mij gedaan om
onderzoek ta doen, zoover ik mij herinneren kan.

1326. De heer Schreiner.] Was er iemand aan wien de
Magistraat zulk een \"erzoek kon hebben meegedeeld ?-Er
was Inspekteur Fuller en Sub-Inspekteur Browne.

1326. Maar gij herinnert u er mets ervan ?-Neen.
1327. ~n uwe ondergeschikte officieren ook niet ?-Ik

kan n iet zeggen wat mijne ondergeschikte officieren zich
herinneren.

1328. En gij weet ook niet welke stappen genomen
werden om de overtreders optesporen ?-Neen, ik was druk
bezig met de grens patrouilles ten einde onaangenaamheid
te beletten.

1329. Het was dringend noodzakelijk om een goede
verstandhouding te bewaren tusschen ons en onze naburen,
en gij hebt' nwe aandacht d.arop gevestigd en dat ver
kregen ?-Ja.

1:S30. Hoe lang zijt gij dAar gebleven ?-Ik kwam te
Kimberley op den 6den terug, maar ging terug met Kol.
Crofton, volgens instructies van den Procureur Generaal
op den 10den Januari.

1831. Het was toen Kolonp,l Crofton daarheen en verder
ging om bezit te nemen van al de kanonnen en ammunitie ?
-Ja.

~33~. Het plan wa!:l eerst dat gij "hem een lijfwacht
moest· versohaffen ?-Ja een escorte van de Kaapsche
PoHtie.

1333. Maar het bleek onnoodig en werd niet ten uitvoer
gelegd ~-Dat is zoo.

13:i4. Gij woart dus eenigen tiJd te Mafeking ?-Slechts
Cell dag, en ik kecrde toen naar Kimberley terug, en
Inspekteur Fuller werd te Mafeking gelaten.
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Den heer 1335. Weet gij als hoord der Politie in 11et district van
ArB. ~b ",OM pel'sonen tagen wie vervolgingen konden ingesteld zijn
11 Juni,1896. ';I"egens overtreding van de wet door de telegraafdraden af

te snijden, of wegens deelname nan de vijandelijke beweging
tegen de Transvaal, ze strafbaar makenda onder de Foreign
Enlistment Act ?--Ja, ik weet van een persoon. Ik weet
niet welk deel hij nam, maar i.k. heb reden te gelooven
dat hij eenig deel genomen heeft.

1336. Wat bedoelt gij, het afsnijden van den draad of de
overtreding van de Foreign Enlistment Act ?-Het is
moeielijk dat te zeggen zander verder onderzoek te doen,
Ik geloof dat hij een aetief deel name

] iiS7. Is hij binnen de jurisdictie ?-Ja.
1338, Hebt gij daarover gerappor~eerd, of zijt gij VOOIA

nemens daarovel" te rapporteeren ?-Ik heb gerapporteerd.
1389. Zijn er nog geen stappen genomen ?-Neen.
1340. Bij dat onderzoek dat gij ingesteld hebt, hebt gij

gehandeld volgens instructies en zeer zorg,'uldig onderzoek
gedaan ?-lk kre.eg mijne informatie in den loop van een
gesprek in dien tijd, en in verband met oen telegram van
den Seoretaris van het Rechts Departement, vragende waar
die persoon was, vernam ik meer.

1:141. Gij hedoelt den heer Rates ?-Ja.
1342. Voorsitter.] Wat gij gehoord hebt. is hooren

zeggen ?-Ja.
1343. Gij hebt geen direct gotuigenis togen Dates?

Neen.
1244. Niets waarop gii een beedigJe verklaring kunt

afleggen ten einde eon warrd.nt uit te vaardigen ?- Neen,
Jnet de informatic die ik thans heb, maar ik hacl 11l't
misschien kunnen nasporen en zulke informatie kunnen
krijgen.

1~45, De heer Schreiner.] Gij hebt thansniets voor u
dat het nemen van sterkere stappen zon rechtvaardigen?
Noell.

1346. L e lteer Du Toit.] Gij zcgt dat gij uwu informatic
gekregen hebt in een gesprek. Was de persoon dion gij
gODQemd hebt tegenwoordig bij dat gesprek ?-Ik ben met
geheel zeker ervan of het in een gesprek was of in een
half-officieelen brief van een mijner inspekteurs. Ik galoof
dat ik haar op die wijze gckregen hebe
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1~47. Voorzitler.J Gij hebt hem zeker gevraagd hoe Den h".er

hij die informatie gekregen heeft ?-Hij kreeg haal' in een X.B. ~h'''1OfI
gesprek met den heer Bates. Hij ontmoette hem taen hij 11 Ju i,lS9'.

door Vrijhurg reisde.
1348. De heer Schreiner] Het werd door .Bates zelf

gezegd ?- Ja.
1349. De he6'r Innes.] Waarom werd daarop met gehan:..

deId? Was er geen reden voor ?-Neen; er waren toen tegen
niemand stappen genomen. Toen ik verzocht werd uit te
vinden waar Bates was, rapporteerde ik de feiten aan den
Secretaris van het Rechts Departament. Ik kreeg daarop
geene verdere instructie~. En wetende dat hij cen
kolouil:lal civiele ambtenaar was, achtte ik het niet noodig.

1~50. Voo1·zitter.] Toen was er geen dmlkbeeld dat hij
tlchuldig was dan het afsnijden van den drdad ?-Neell.

1351. De lu.er Schrez·ner.] uij wilt het Comite niet doen
verstaan dat hij werkLlijk dOll draad afgesned~!ll hebben?
-0 neen.

135 '. Hoe heet de officior die u dat gf'rapporteerd
heeft ?-Het was in cell half offlcieelen brief van Inspok-
teur Fuller. .

1353. Inspekteur Fuller heelt niet gezegd dat hij dit
gesprek met den heer Bates had ?-Het kwam hierop neer
dat hij Bates te Vrijburg ontnloet had op zijn terugreis
naar Kuruman en ~ates vertelde hem dat hij met de
troepen van Jameson gewee~t was.

1854. Hebt gij V'crstaan oat hij dit aan Fuller zelf
gezegd beeft ?-Ja.

1365. De /leer Fuller.l Is hij zoovor ge~aan van te
zeggen dat hij den draad Hfgesneden had ?-O neen.

135 . Dat is bewcerd dat Bates zich erop beroemde
dat. hij den draad had afgesneden ?-O neeu.

1357. Dllcbt mon dat hij nar.lr de troepen gegaan was
zooals ieder niouwsgierig persoon zon hebbe.u gedaan, of
dat hij met de troepen de rrransvaal ingetrokkell watJ ?
Het laatste.

1358. AlB een van den troep ?.........:Niet als een strijder,
maar meer met het Qog op zijne bekendheid met het land.

[A 6j,-'96. JA:MJJ.:SON INV.A.L.] p
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De neer John Lothian Bia8et ondervraagd.

DeD heer l3n9. Voorsitter.l "Vat is uwe positie in het Bpoolweg
J. L}! mt. Departernent te Kimberley?-Buperintendent van het

II Jwli,IS9G. 'fraffiek Departement.
1360. Herinnert gij u toen Majoor Heaney to Kimber

ley aankwam in verband met een specialen trein ?-Ja.
1361. Kunt gij den tijd bepalen ?-Het was op een

Zaterdag, ik ben van den datum niet zeker. Hij kwam
omtrent 1 uur aan.

1362. Was het op 28 Dec. ?-Ja..
1363. Heeft hij met u gPlilproken bij zijn aankomst

omtrent wat hij moest doen om voort te reizen ?-Ik had
pas cen telegram ontvangen van den Traffiek Bestierder,
Kaapstad, zeggende dat een passagier met den trein zou
aaIlkomcn ell mij cen telegram zou vertoonen. Ik kroeg
dit telegt"aUl 1 minuten v66r den trein aankwam. Terwijl
ik naar hem zOCiht, wees de Inspekteur mij hem aan, kort
nadat hij hem het telegram overhandigd had.

1364. Had er een gesprek plaats tusscheu u en lleaney
omtrent wat zijn doel was en waarom hij den specialen
trein wilde hobben ?-Neon, hij vertoondn het telegram.

1365. Wat bevatte het telegram ?-Het zeide dat ala
er eenige moeielijkheid was omtrent het krijgen van een
spccialen trein, hij met Bisset moest spreken. Dat was
alles.

13ti6. Van wien was het telegram ?-Van Dr. Harris.
1307. Hebt gij het geheele telegram gezien ?-Necn,

het is mogelijk dat ik het gezien maar het niet gcle·
zen hcb. llij had het telegram gevouWt?n en wees mij
slechts een gedeelte ervan.

1368. llebt gij schikkingoD gemaakt om hem VOOl't to
zenden ?-Ja.

136n. Woet gij wat hij inLusschcn gBdaan heuft ?
Neeo, hij ging de stad in. Ik zeide dat ik den specialen
trein niet gereed kon hebben voor 3 uur, want ik had
geen kennisgeving vooraf en er was geen looomotief die
Atoom op had. Om 3 uur konden wij Diet telegrafeeren
aan den Stationmaster te Riverton, zoodat eon trein die
had moeteu gCBtOpt zijn, voortging en wij mOlMten hem
*at 4: uur ophouden.
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1370. Intusschen hadt gij een telegram van uw eigen Dt!n heer

d~partement gekregen om hem behulpzaam te zijn en hem J. L ..!!.IISB t

voort te zenden ?-Juist. 11 JUlii 1096.

1371. De keer Scltreiner.J Herinnert gij u waar Majoor
Heaney dat telegram ontving? -Ik weet het mot. Ik
was cen paar minuten laat, zoodat ik den trein niet
ontmoet hebe

13;2. Hij het verzenden van eenige tru.cks coke ward
uwe ~andacht er op gevestigd toen het plaats had ?
Ncen, iK wist er niets van voordat alles afgeloopen was.

lii73. En ik moet een dergelijke vraag doen ten op~
zichte van eenige olie tanks die uit Kimberley verzonden
werden ?-Gelijk iedereen heb ik ervan gehoord, maar ik.
wist het niet. \

Iii74. Gij wist toen niet van het verzenden ervan ?
Neen, yolstrekt niets, ik heh ze zelfs Diet gezien.

la7G. VooraiU61'.] I~ het iets gewoons dat De .Bclers
coke wegzendt ?-Niet zooals die, neen.

1376. En ook geen olie ?-Neen.
1377. De netT Schreiner.] Gjj zegt dat gij niet gewcten

heet dat deze dingen verzondell werden? Zou De Beer1'l
zekere trucks hestellen voor opladen ?-Zij hebben trucks
besteld, maar zij waren gewoon geladen trucks elken dag
bij hun platform tu ontvangen en er was niets dat hen be
lette eenige van die trucks te laden en te verzenden.

1378. Waren de genoemde goederen bij hun platform
opgeladen ?-Ja.

1379. Werden ledige trucks voor dat doel daarheen ge
zonden ?-Ja, in het gevsl van de coke. Ik weet het niet
uit mijn eigen want zij werdea niet bij mij best...ld.

13~U. En hetzelfde gt'ldt van de olie tanks? --El' wuren
6 trucks met olie tanks en in een geval w~l'den 2' of 4
truoks besteld. De anderen werden niet besteld.

1381. .- Wie bracht die ordm's naar het Spoorweg Depar
tement?-In een geval was het, geloof ik, Kel~o\V.

1382. En omtrent de alia tanks ?-Ik weet het niet.
1383. Misschien oak Kellow ?--Ik geloof het niet lk

heh den man hooren beschrij ven, het was niet Kellow, er
zijn con half dozijn boden.
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Den her to 1384. Het is mogelijk dat het een man was die Diet in
J. L. Bi.,ct. d' t b" D n n N d" l"k__ lens was IJ e eers r - een, at IS Diet moge IJ •

11 JUBi,1896. 1885. Het moet een erkend beambto geweest zijn ?-De
mannen kennen het werkvolk van De Beers.

1386. En zij zouden geen order aannemen als het Diet
van een beambte van De Beers was ?-Neen.

1387. Voorsitter.] Hebt gij ooit uwe mannen ge~onden
om bij De Beer's platform opteladen ?-Neen, nooit.

] 388. Zoodat geen beambten van den Kaap80hen Gou
vemements spoorweg iets te doen had met het laden van
de olie tanks of van de ooke ?-Volstrekt uiets.

1389. De keet" Jone8.J Het is iets zeer ongowoons datDc
Beers iets wegzendt ?-O neen, zij zenden dikwijls ver
sohillende dingeu weg.

1390.Vooral togon het eindo van 189c3 ?-Zij zonden
veeloude lIlachiuerie weg zoodat deze verzendingen niet
de aandaoht getrokkon zouden hebben van het werkvolk.
Men gaf er geen aoht o~.

1391. De heer Fuller. I Gij zegt dat gij het telegram ge
zien hebt dat Heaney had, heht gij hem een document. brief
of telegram gE'geven ?-Geene hocgenaamd.
. 13.2. De keer Inne8.J .En zoo ver gij weet was er geen

brief of telegram dat op hem wachtte ?-Niet zoover ik
weet.

1393. fiij zelf weat het niet ?-Neen.
1304 Voorzittet".l Hij kon het telegram van Dr. Harris

daar ontvangen heboen P-Zooler ik weet, is het mogelijk.
13~o. Want gij hebt den platform een minuut te laat

bereikt ?-Ja, 2 minuten de meeste mensohen waren
vertrokken.

~896. Zoo dat hij gelegenheid had naar het telegraaf
kantoor te gaan en het daar te ontvaDgen?-En is daar
geen telegl'aat kantoor, maar het had daar kunnen gelaten
zijn of het zou meer waarschijnlijk in het postkantoor zijn.

1397. De keer ScAreinef.J Hij was eenige uren te
Kimberly?-a uren.

l3YS. Hij bleef met in de statie ?-2j- UUf.

1399. Gij zelf hebt dat gezien ?-Ja.
1400. Hebt gij don trein. zien vortrckkon ?-Ja.
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1401. En h~bt gij hem met iemauu:zicn spl'cl\on ? - El'n DeD ~.
van onZE manIlen, ik geloof de voorman sprak met hem. J. ~.!...'".

1102. Wie was er buiten u toen de trein vertrok r- 11 JUDi,18!t6.

Niemand.
1403. Niemand van De Beers ?-Neen.
1431. J't)o1"zitle,..1 Hij was niet b~kend te T\imberley.

IIt'ht I=tij hom g~kend ?-J"a, ik had hem vroegel' omtmoet.

Vri,jdag, 12 JU'fli, 1896.

TEGBNWOORDIG :

De PROCUJlEUR-GRNERAAL (Voorzitter),

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

De lt8er .1. A. Stn"", verder ondervraagd.

1405. Voorzitter.l Gij zijt no~ onder dflzelfde ver- IMn heel'

plichting ten opziclite van uw getuigenis. Gij ~ijt ver- J. .d. ~IfJM'.
zocht zekere documenten te produceeren, zoowel als zE'kere 12 J=.1896.

hoeken, zijt gij thans bereid ze te produceeren ?-Mag ik
de instJ'ucties van het Comite eerst opsommen. Ik hen
verzocht de telegram "guard" boeken te produceeren en
ouk het boekhoude-rs " ~uard" hoek voor telegrammen aan
Dr. Jtlmeson, Mnjoor IIeaney, Majoor White of een lid van
het Ueform Uomit~, en ook de telegram " guard" boeken
voor telegramm(11l van een der heeren ontvangen. Ik beb
de boeken bier en heh de ~enoemde tplf'grammen gem~rkt.

1406. De "rer 11212e8.1 Zijn deze boeken die "un de
lautste maand VUH voorieJen jasr ?-.Ta.

140{. De beer Schrei12er.,J~ Zijn al de telegrammen in
gewone taal of zijn Bommigen in cijfer taal?- 8ommi~en
z jn in Cljfer taul.

1408 VOfJrzitter.] Zijn zij hoofdzakelijk bezigbeids
telegrammen?- -Ja.

1409. Kllnt gij do oandacht van hpt Comite vestigen op
die welke op dit onder~oek b~tl·ellinghebben ?-Neen zij
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Dfn heer zijn gewone bezigheids telegl'ammen en private telegram
T• .A. 8t",ffl._ men.
12Juni,1896. 1410. De nee?' Inne8.J Er zijn geen andere telegrammE'n

~ezonden dan die welke in deze boeken te vinden zijn ?
Niet over de zaken der Compagnie. lleze zijn de boeken
der Compagnie zelve.

1411. Het hoek van Dr. Harris is niet hier ?-Hij
dioteerde gewoonlijk zijn tt..legrammen en wij verzonden
ze.

1412. Maar zij zijn niet in deze boeken ?-Velen arvan
zijn hier.

1413 Had Dr. Harris niet een privaat telegrammen
hoek ?- Ik weet niet welke private telegram boeken hij
hij had.

1414. De kee,. Sckreiner.] Gij hebt zelf gezegd dat er
een telegram hoek is dat gij gehouden heht, en dat gij
bij zijn terugkeer aan hem overhandigd hebt, en dat
thana weg is ?--lk heb dit nooit gezegd.

1415. Hebt gij het nooit gezien ?-Ik gaf mijne
verantwoordelijkheid over toen Dr. Harris terugkeerde.

1416. Weet gij waar dit boek nu is ?--Neen.
1417. Gij produoeert het niet ?-Neen.
1418. De keerJone8.] Uw telegram a'tn Kolonel Rhodeil

van 13 December dot Dr. Jameson uringend teiegrafeert
dat de aandeelhouders \'ergaclering niet morst uitgesteld
worden enz" is dat vervat in een d~r hoeken die gij pro
duoeert ?""""":"Neeo, da~ is niet hier.

1419. Dan sohijnen er andere telegrammen van u of
Dr. Harris te zijn die ook ont breken in de boeken die gij
produceert ?-Het is mogelijk. .

14~f)_ Hebt gij de boeken ontvangen ?-Zij zijn terug
gekomen en worden uitgApakt. Ik heh ook aan mijn
Bestuur getelegrafeerd om instJ-ucties.

1421. En de heer Herry?-Hij is aangekomen.
1422. Voorzitter.J Wanneer kunt gij de boeken hier

hebben ?-Maandag, denk ike
~ 1423. De kecr Jones.] Rebt gij d'e·tegenbladen van de
cheques ?-Dat is een zaak van rekening en zal met d(\
boeken komen, daar ik geene individuoele oheques zander
ze n;lsporen kane
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14:!4. Zegt gij dat al de telegrammen door Dr. Harris nell Ireer
gezonden in deze boeken zullen zijn ?-AI Je telegrammen J. J.. Be'f)"".
van de Compagnie. Een zeer grt)ot aantal private telc- 12 Juni, 1896.

grammen is ook verzonden, omtrent welke ik niets
zeggen kane

14~M). De }"eer FuZuw.J Deze zijn allen die gij bebt ?-Ja.
1226. VoorsiUer.] Hebt gij al de telegrammen gemerkt

.die betrekking hebben op dit onderzoek ?-Alles is hier.
1427. De heer Sc/,reaner.] Hebt gij de nal1Wkellrigheid

van de telegrammen in het Gl'oeouboek of in de couranten
op de proef gesteld ?-Ik heh de telegl'ammell in de
C'ouranten gepubliceerd nagezi~n.

1428. Zijn er eenige wam'omtrent gij twij£el hebt P
Tk ben niet in staat ze op de proef te stellen.

1429. Zij n er velen waaromtl'ent gij twijfel heht ?-Ik
wil dat Hever niet zeggen. Het is niet billijk mij te ver
zoeken de tolegrammen 6 maanden oud op de proef te
steIleu, vooral wanneer er zulk een greot aantal private
telegrammen is.

1430. Gij heht een gelegenheid om al de telegrammen
op de proef te stellen door naar het Telegraaf kantoor in
de Kaapstad te gaan ?-Ik heb geen autoriteit om private
telegrammen te krijgen.

1·131. Waarom beht gij de autoriteit niet verkregen ?
lk beb geene middelpn om dat te'doen.

1·!32. Waarom niet ?-Zij zijn niet mijne telegrammen,
ik kan geene- private telcgrammen krijgen.

14.~3, Wat noemt gij private telegrammen, van wien
aan wien ?-Als ik private telegrammen zend, zou ik niet
gaarne iemand willen verbinden. Ik o.geer aIleen eD heb
gHene middelen om ze op de proef te stellen.

1·134. ZeUs lliet ten opziehte van die door u zel \len
onderteekend en verzonden? --.Bij het verzenden ervan
ageerde ik slechts. Zij mjn niet mijn eigen telegrammen.

1435. Maar uw naam staat erop ?-·Ja.
1436. :Hn toch wilt gij ze niet op de proel gaan stellen ?

-rGeen antwoord,J
1437. Oij bebt niets daaraan gedaan ?-Neen, ik heb

ze doorgezien.
14:ie. Gij hebt geene stappeD genolQen om de noodige
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Deil !wET autoriteit'te kriJgen om de. nBuwkeurigheidJe kontroleeren
.u.~ft)". van do telegrammen die fan andere plaats~n gekbmen zijn

12 auhi,.lS96. naar~wtkantoor in de Kaapstad ?.t-Neen.
14-'69.111s Vr. Harris aan het komen ?-...Ik heh "olgeng

verzoek uw kabelgram verzonden. maar ik heb geen ant...
woord van hem gehad~

1440. Waar zijn de dne Maximsfhu .?--Ik heb getele
pfeerd aan den heer Gardner Williams en ik prOl:iuceer
zijn antwoord 1'1' Er ~ijn hiet geen Maximg.'"

1441~ Gij kunt geen verdere informatie geven ?-Neen.
t1412. Hebt gij uw geheugeti opgefrisoht omtreilt de

vraag wie de orders gegeven heeft voor het z~den van de
geweren naalj Johannesburg ?~Neen ik weet er niets van

1443. Gij heht Diets erbij te voegen ?..+-Ik heb zulk een
order niet gegeven~ ~n voor zoovet 'ik weet heeft niemand
in het ka.ntoOl van de Compagnie zuI~ een order gegeven.
Ik ben 'Tolkomen hereid dat te bezwerenrt

1444;. Kl3nt gij Kapitein Hblden ?--;lkJJ.eb nuoit van hem
~eboord of hem gezien, of Hever ik beb aIleen mjn naam
gehoord..

144;;' Gij kuut geet\ Iif'ht versprMden op zijne oonneol)
tdt~Jkrfuebt.r.Hl.ld~IJC)b11:t geilQJ 'Of metrtdl g sp'tt)"ken,

1 46. Hebt giJ ooit gehoorci van eeni hoeveelheid
wapenen t:'n ammunitie di~ gezonden 'Werd van Kimberley
naar Port Elizabeth en van daar naar de Transvaal, vel j

borgen in 'alie tanks en blikken~-Ik heb het oIleen in de
couranten gezien. lk twist elf in dien tijd niets 'Van.

14.47J Gij zijt dna in eell moeifi'lijker positie omdat gij
met aohter de sohermen.. geweest zijn in deze zaak p~
Neen/.U4 .

1448. Gij zegt dat gij niet weet of Dr. Harris bier zal
komen ?u.-Neen, ik \feet' het nietJ tTenzij gij wilt dat ik
nog .een telegram zend.

1449..T'Ik geef..n. geen wenkJi Gifhebt hem een kabel
gram gezonden?---JIJ..

) J4fiO,; .iZij~ gij paar pet 'relegraaf k:antoor gegaan op
30 Dec ?-lk herinner bet mij nu dat ik zeer vroeg in den
morgen voor het COrltbijt daarheen ben gegaan. Ik ben nu
volkomen zeker arvan, volkomen zeker, en ik heb ver~
sclleidene malen gedurende dien 'Voormiddag pogingen
aangewend. Ik ben ook daarvan nu leker,
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1451. Wat heeft u nu zeker ervan gemaakt ?-Tot den Den heer
middag deed ik navraag. .T. A. 8t(JfJ"".

1452. Ongelukkig zijt gij opgohouden na\'rttag te doen 12 Juui, 1896_

even voordat de Hjn gerepareerd was. Gij zijt lat~r
niet weer gegaall ?-Neen.

1453. Gij heht mijn vraag llie~ 1}eantwoordt, wat u uu
zcker maakt ?-Met verlof van het Comite heh ik een der
lwambtell in het telegraaf kantoor g~vra8gd en hij heeft
mij eraan herinnerd. '

1454. Wien hebt gij gesproken ?-De heer Isem.onger.
L455. Is hij een pntvangende klerk ?-Ja. Ik heb aan

Dr. Harris gerapporteerd dat er g'eeu communicatie met
Mafeking was.

1556. Dan wist Dr. Harris op den Zondag, en gij heht
het hem weer gerapporteerd· op don Maandag ?-Ja en
mijn indruk is dat hij het gerapporteerd heeft san de
Imperiale autoriteiten. Daarna heb ik geene instruoties
gekregen en geen reden werd mij genoemd.

1457. Uw indruk is dat het gerapporteerd werd aao de
ImpAriale autoritf'iten. Ik veronderstel dat uw indruk
ook is dat het gerappnrteerd werd aan d~n heer Rhodes ?
Ik heh zeel" weinig van Dr. Harris gezien later op dien
dag.

14u8. Dr. Harris zal het tooh ~ek9r aan den heel'Rhodes
gerapporteerd hebben, als hij het aan d~ Imperiale autori
teiten rapporteerde?-Ja, ik geloof dat hij dat zon gedaan
hebben, als hij het rapporteerde aan de lmpen.ale autori~
teiten.

1459. Gij zijt verzooht een telegram te produceeren
waarop dat van 27 December van Dr. Harris san Dr.
Jameson een antwoord was ?-Dat heb ik niet.

1460. En dat van den 27sten van Dr. Harris aan
Jameson heht gij niet ?-Neen, ik heh het l1iet.

14tH. Het is door u onderteekend. Heht gij het in een
hoek gesohreven ?-D3t kan ik mij niet herinneren.

1462. Gewoonlijk werden die telegrammen in eeu hoek
gesohreven ?-Ik wil mij met binden ta zeggen dat aUe
private telegrammen ill een boek gesohreven werden.

1463. Maar gewoonlijk ?-Het is mogelijk.
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Den heer 1464. Werden zij gewoonlijk in een boek geschreven?
J. 4.!:If1M'. -Ik vel"onderstel dat de ingeschreven telegramm<'D in cen
It JUDi, 1896. boek zouden geschreven worden.

14u5. Gij hebt met in uwe bewaring het telegram boek
dat een telegram bevat dat in het Transvaalsohe Groenboek
verschenen is ?--Neen, ik beb geen middel rm die h·le
grammen op de proef te stellen.

1466. Welke van de telegrammen van 26 December
werd het eerst afgezonden ?-Ik heb geen middel om dat
te weten te komen.

1467. Gij werdt verzocht zekere kabAIRrammen te
produceel'en gezondell door Dr. Harris terwijl hij in
Engeland was onflerhandelonde over de overmaking van het
Protectomat; kunt gij eenigA produceeren ?-Ik heh
geene zulke kabelgrammen.

1468. Zulke kabelgrammen doo~ U ontvangen zouden
door U overbandigd zijn aan den heer Rhodes, ala zij het
eerst in uwe handen kwamen ?--1a, ala zij naaT mij
kwamen, maar ik herinner mij geene telegrammen van
DoL Harris hieromtrent.

1469. Gij barinnert u zeer weinig omtrent deze dingen,
mijnheer Stevens ?-(Geen antwoori).

1470. Hebt gij gekab,'ld omtrent den heer Seccull ?-Ja.
1471. Hebt gij antwoord ontvangen ?-Neen.
1472. Kunt gij nu de kennisgeving genoemd in Shar

wood's telegram van 20 December produceeren ?-nc
rekeningen zijn terug en wij zien ze Da.

1473. Kunt gij de kennisgeving pl0duceeren ?-lk zal
trachten haar uit de rekeningen te krijgen.

1474. Denkt gij dat de brief waarin kennis gegeven
wordt daar is? - Vie vraag kan aan den boekhouder
gedaan worden.

147fi. Zou het u verwonderen haar daarte vinden ?-Ik
kan het u met zeggen.

1476. Om terug te komen op Sharwood's bezoek aan u.
Hij bracht u een brief die een blanco enveloppe was ?
Ik gdoof van ja.

1477. Wilt gij mij zeggen wat gij met dien brief gedaan
hebt ?-Ik beb hem stellig Diet aan den hear Rhodes over,.
handigd.
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1478. Ik wi! weten wat gij ermee gedaan hah, niet wat en heer
gij er met mee gedaan hebt ?-lk heb gezegd dat ik geloof J.. .4.. ~If)''''.
dat ik hem aan Dr. Harris overhandigd heb, maar ik ben 12 J'uni, 1896.

er niet zeker van. Het was zuLk een zeer buitengewone
zaak. Hoogst waarschijnlijk zan ZOO iets verniotigd zijn.

1479. Het was zulk een buitengewone zaak, zegt gIj ?
--Het gedrag van den man was zoo vreemd.

1480. Dat gij hem daarom ongeopend zoudt ver
nietigd hebben ?-Ja. Is het niet iets bUltengewoons dat
eell man mij komt zeggen dat hij in den trein te Johannes
burg gestopt was en dat hij het zeer moeielijk gevonden
had hierbeen te komen en toen wilde dat ik ziju revolver
in bewaring moest nemen ? lk dacht dat dat zeer vreemd
was.

1481. Zoo dat gij dacht dat het;document dat hij 11 over"
handigde ongeopend zou vernietigd worden ?-Ja.

l.j~z. Hebt gij het vernietigd ?-Neen.
1483, .A.an wien hebt gij het overhandigd ?-Ik geloof

saa Dr. Hs.r:ris.
1484, Hebt gij gezien dat hij het vernietigd heeft?

Neen.
1486. Gij zijt verzocht getuigenis te produceeren

omtrent de uitgaven van uwe Compagnie voor wapenen,
ammunitie, euz., van 1 Mei, 1895, tot 1 Januari, 18g6 ?
:tJat komt onder het hoofd van rekeningen.

14h6. Zijt gij daarmee bezig?-Ja.
1487. Wist gij van een reden om den heer Sharwood te

wantrouwen ?"":-Zijn gpdrag, hij was zoo vreemd. .
1488. Zijn gedrag aHeen ?-lk had geen reden om te

gelooven dat. hij met van KoI. Rhodes gekomen was.
r 1489. Niets dan zijn gedrag deed u hem verdenken?

Geen informatie die gij van iemand hadt ?-Geene.
1490.. Geen informatie deed u Bharwood verdenken als

niet oprecht ?-Neen, het was aileen mijn indruk. Toen
hij over de revolver sprak, wist ik niet wat hij bedoelde.

1491. Niemand gaf u instructies omtrent de wijze
waarop gij Sharwood moest ontvangen ?-O neen, niemand
gaf mij instmcties. .

14~2. De heer Innes.] Ik veronderstel dat gij kopien
houdt van de kabelgrammen verzonden en ontvangen,
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J »..;nJu8r Op dezelfde sIs gij ze van telegrammen houdt ?-Ja, zij
. ....:.,.,ft,. worden in een boek ingesohreven.

12 Jun;, 1896. 1493. Kuut gij ons zeggen of er kabelgrammen gezon
den of ontvangen zijn in Ootober, Nov~mber en December
dio betrekking hebben op dit onderzoek ?-Versoheidene
kabelgrammell werden verzonden, maar geene staan hier
mee in vcrband.

1494. Hebt gij u mervan overtuigd ?-Vo!komen. Ik
ben bereid hieromtrent een beeedigde verklaring af to
leggen.

1495. De beer Schreiner.] De kabelgrammen zijn Diet
hier in deze boeken ?-Neen.

1496. Zij zijn in afzonderlijke boeken ?-Ja.
1497. De },eer Inne,.] In uw brieven en telegrammea

boek wordt een brief genoemd van November 26 van
Majnor White, Mafeking" door U ontvangon op SO
November omtrent de mannen van de JJ.E.O.V.R. inge
sohreven in de Politie, wilt gij hem opzoeken en ons een
kopie verscbaffen?-Ja.

1498. De },e6r Schreiner. I Hoevele D.E.O.V.R. mannen
w~rden ingeRchreven ?-I:Jt we(\t het Diet zeker.

l1U9. Maar gij weet het, min of meer ?-15 of 20.
15lJO. De /teet' Inne8.] Dit register dat, gij ons gegeven

hebt is niet een kompleet register van al de telegrllmmcn
ontvangen in het kantoor ?-AI de telegrammen en brieven
del" Compagnie zijn er in.

If>Ol. Die bijvoorbeeld Ban Charter geadresseerd ?-Ju.
1502. Om dat te toetsen wi! ik uwe aandaoht vestigen

op 21 December toen een telegram gezonden werd door
" Z~brawood" (IColonel T~hodes) aan uwe· Compagni~,
Kaapstad ~-Zeg aan C. J. Rhodes dat men zegt dat
Voorzitter niet vertrekken zal tenzij een speciale brief
heln uitnoodigt "enz. Is dat telegram in het register dat
gij geproduceerd hAbt ?-'rwee telegrammen werden op
dien datum ontvangen van " Zehender" en " Zeederberg."

1503. Niets van "Z~brawood"?-Neen.
150·1:. Hoe kunt gij dan zeggen dat 1}et een nauwkeurig

register is van de telegrammen door uwe Compagnie
ontvangen, als er hier- een hooRst helangrijk h·ll'gram is
door" ZebrawQod" aan uwe- Oom)lagni~ geadres~erd dtrtt
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erin niet versc-hijnt ?-Ik weet niet of het aan Charter 1?0.I1 heer
gcadress~frd is. J. :4.. !:,,,IIJ1B.

1505. Op 26 December is er ook een van "Toad" I'JJUDi, 1.8~"l.
Johannesburg aan Charter, Kaapstad :__u Het is absoluut
noodzakelijk flotatie uittestellen. Charles Leonard is
gisteren avond naar de Kaapstad vertrokken." Wilt gij
zien .of dat in het r~gister is ?-Neen, het is er niet.

1606. Hoe verklaart gij dat daze telegrammen niet in
het register zijn ?-De oenige manier waarop ik dat ver
klaran kan is dat de registreerende klerk ze niet outvangen
heeft.

1507. De hoer Scheiner.] Dit beteekent dat Dr. Ham!
ze niet overhuudigd heeft otn geregiatreerd te worden?
Dat wil ik niet zeggen.

1PIOS. Er waren hi~r drie, Dr. Harris, u en de heer
Rhodes. (iij hebt ons gc~eg,l tlat aIg Dr. Harris hier was
hij beheer had als secrctaris, volgens uw uitleg dUB, he~ft
hij die telegrammen niet overhandigd om geregistreerd te
worden ?-Ja, als .z;j door hem' ontvangen zijn.

1609. Gij neemt stappon om de oheques, drafts en
tegenbladen te produceeren ?-Ja, zij zullen in de boeken
komen.

De "'ocr T. B. Price verder ondervraagd.

1510. De keer Schreiner.] Ik geloof dat gij uw antwoord Den beer
wilt ophetderen op een vraag die ik u bij de vorige ~ R. PM

gelegenheid hab gedaall.. La: bedoel de vragcn 1019 en 121uni, 1896.

vorvolgens omtrent de suspioie dat de spoorwegen gebruikt
waren om ammunitie en wapenen onder valsohe benamin-
gen te vervoeren. Gij hebt in 1025 gezegd dat gij van geen
beschulfllg-ing ~ehoord hadt tcgon Oust Londeu en Port
Hlircabeth on aHeen in het geval van de brl1.ndkist, ten
opzichte van Kaapstad. Lat~r werdt gij ondervraagod om·
trent de olie tanks door den heer Merriman, uwantwoord
was dat gij niets daaromtrent geh\lord hadt. Wist gij niet
dat olia tanks of vet blikken gebruikt wareL om wapenen
te vervoeren van Kimherley naar Port Elizabeth en weel'
van Port Elizabeth Ilaar de Transvaal ?-Toen ik het
antwoord gaf had ik geheel vergeten dat ik van zulk een
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Den he~ geval gehoord had, maar toen ik mij de omstandighedan
2". B:!'",. gedurende den dag herinnerd~, herinnerde ik mij ook dat

IJluni, 1896.1k om informatie gevraagd was omtrent 10 tanks, ia een
geval ward van 11, in het atadere van 17 gesproken.
Ik. herinnerde mij (lat ik om informatie erover gevraagd
was en schreef dadelijk aan den Secretaris van het Comite,
dat ik mij herinnerde dat ik ervan geh001"d had, maar
zeUs dan was de informatie niet van zoodanigen aard dat
ik veel gedaan heb aan het nasporen ervan.

1511. Wanneer wordt gij velozocht dat onderzoek
te doen ?-Ik werd niet verzocht dat onderzoek te
doone Het werd mij meegedeeld te Kimberley, zoo
ver ik mij herinner, door den heer Giddy in April
1.1., maar in Maart kwam er eE:\n brief uit Pretoria
ons verzoekende om de oorspronkelijke verzendings
brieven voor 11 tanks olie van Port Elizabeth naar
Elandsfontein in de Transvaal. . Het verzoek kwarn
eerst toen ik afwezig was, maar ik keerde naar de
Kaapstad terug toen de documenten kwamen, en toen ik
ze zag, zeide ik "zij zijn niet onderteekend" en ik zond
ze naal Port Elizabeth terug om ondel'teekend te worden.
Zij werd~n toen naar Pretoria gezonden om overhandigd
te worden aao den heer lfiddelberg en ik heb later geen
woord meer van duar geboord. ToeD werd er mets in het
verzoek gezegd dat die tanks in verband brengt met tanks
die van Kimberley konden gekomen zijn. Zoover ik mij
herinner was het toen de heer Elli.ott Zlek werd en ik van
De Aar ging om voor hem te ageeren, dat de heer Giddy
mij meedeelde dat eenigA tanks van Kimbprley nnar Port
Elizabeth gegaan waren. Ik ging dadelijk naal' de statie
om onderzook tu doen bij ne spoorweg boambten en om
Inij to overtuigen dat de mannen hun plicht ge4aan
hadden uit een spoorwl'g oogpunt. Het ble('k dat zij hun
plicht ~elaan haddan en ik deed lliets meer in de zaak.

·1512. Gij hebt d~ bijzonderheden van den kant van
de Transvaal in Jan. gp.kregen. Werd er toen Diets gezegd
ow u te doen denken dat die olie tanks en blikken niet
ocht waren ?-Voistrekt niets. Na de informatie die zij
mij gaven telegrafoerde ik torstond en ik weos mijne
telcgrammou aan de telegrdo3f beambLen.
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1513. Heht gij naar de Kaapste.d of naar elders gete- Den heer
legrafeerd ?-Naar de Kaapstad omtrent de brandkist en 7'. R:!"".
naar De Aar omtrent de 5 tanks ooke. Ik kwam dadelijk 12 Juni, 1896.

overeen met de Transvaalsche ambtenaren wat er gedaan
moest worden op de informatie die zij mij verschaften.

1614. Gij zegt dat gij onderzoek ~edaan hebt te Kim
berley in April, om u te overtuigen dat uit een Spoorweg
oogpunt er niets verkeerds had piaats gehad ?-Dat is zoo.

1515. Toen gij dat onderzoek deedt, wist gij dat die
tauks wapenen en ammunitie bevatten ?-Neen.

1516. Gij wist dat zij verdacht gehouden werden ?-Ja
de heer Giddy zeide miJ dat een zijner inspektellrs onder
zoek deed.

1517. Wilt gij uitvinden c)f de truoks met tanks en
blikken die Kimberly vcrlicton goadresseerd aan l?iokering
en Co, Port Elizabeth, van Port ~lizabeth Mar de '1 rans
vaal gegaan zij zonder te Port Elizabeth te zijn afgeladen ?
-Ja.

1518. En gij zult het rosultaat meedeelen ?~a, maar
ik kan aHeen kopien versohaffen van de verzendings
brieven van Port Elizabeth naar de Transvaal, daar de
oorspronkelijke aan den heer Middelberg gezondan zijn.

De /teer M. B. RolJinBon verder ondervraagd.

1519. De lteer Merriman.] Op walk uur van den dag hebt Den heer
gij het telegram ontvangen van Inspekteur Fuller, op Maan- Jl.B.Ro6i.",,,..

dag, 3 i. Dec. ?-Ik geloofomtrent 2 nur in den namiddag. Ik
wi! het op deze wijze ophelderen. Ve draad was gebro..
ken en Inspekteur Fuller zond het telegram Vl"oeg in den
morgen tlita)" Malibogo. Het wOl'd in het kantoor I alduar
ingeleverd omtrent 12 uur. Intusschen was de draad
gerepareerd en oen telegram van Mafeking bereikte mij
v66r dat van Maribogo.

1020. Hoevele mijlen is hot van Maribogo naar M.afe..
king ?-Omtrent 50.

]621. Is dat de- naaste tdlegrdaf kautoor ?-J8.

1522. Was de cenige plek waar de draad afgosneden
was tUBschen l\Iafeking en Maribogo P--Ja.
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