
150 NOTULEN VAN GETUJGENJS AFGELEGD VOOR BET 

Den h~er 1523. Voorsitter.] (Hj waart gi.bteren onder den indruk 
M.B.~IJi"IO" dat gij gezegd hadt in uw te1egram aan den Becretaris van 
11 JUDi, 1896. het Rechts lJepartement dat Bates erkend bad aan Inspek

teur Fuller dat hij ingetrokken was met Jameson's 
troepen ?-J a, ik was onder den indmk, maar ik vind dat 
het niet het geval is. 

Den beer 
J. F.ll, 
:L.F.Y. 

De heer Juliua Weil, L. W. v., ondervraagd. 

Ib24. De Mer M'e1·riman.J Gij bebt een handelszaak te 
Mafeking ?--J a. 

1625. In het laatste gedeelte van voorleden jaar waart 
gij in maatscbappij met lJr. Wolff ?-N een. 

1026. Gij waart het niet ?-Neen. 
1627. Kent gij Dr. Wolff ?-Ja. 
152M •. In "elke betrEkking stondt gij tot heIll'l-in 

geen perso(,nlijke. Ik nebt nooit een gespr~k nw·t hem 
gehad. Ik kende hem aHeen van aanzien. 

1529. Niet toen hij te Mafeking was? - Neen. 
1630. Gij zijt er volkomen zeker van ?-Volkom~ll. 
1531. Hebt gij zekere pakhuizen van Mafeking naar 

Krogersdorp voorzien van lev ens middelen en voeder?
Neen. 

1532. Gij badt niets er mee te doen ?-N een. 
16:s3. Niet& boegenaamd ?-Zij kochten zekere agoederen 

in mijn winkel, maar ik heb er niet naar gevraagd wat zij 
ermee gedaan hebben. 

1534. De per.sonen die van een firma Weil en W olfl 
spreken zijn dan geheel en a1 verkeerd ?-Ongetwijfeld. 

163&. 6ij stondt in geen betrpkking tot Dr. Wolff?
Geene andere dan ik genoemd hebe Hij kooht blikken 
vleesch en rantsoenen in mijn winkel. 

1636. Hoeveel heeft hiJ gekocht ?---Ter waarde van 
omtrent £~OO. 

1537. Waar moest gij ze afleverun ?--Te Mafeking. 
1b38. Aan wien h~bt gij ze afgeleverd ?-Aan Wolff 

of zijn volk., Hij had zijne wagens daar, maar wat hij 
ermee gedaan heeft kan ik u niet zeggen. 

1639. Berilln81t gij u den aanvang van Dr. Jameson's 
vortrek van Mafeking '?-~k was daar niet. 
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Ib40. Ik geloof dat. gil· toen pas naar de Transvaal n. beer 
J. FIJi/, 

waart gegaan ?--J a. L. W. Y. 

1541. Kunt gij het Comite meedeelen met welk doel12 Ju;i,lS96. 

gij naar de Transvaal zijt gegaan ?--·Wanneer bedoelt gij ? 
1542. Op 28 Dec. ?-lk ben niet zeker van den datum. 

lk ging in de Transvaal, het is mogelijk dat het in lJec. 
was. Ik vraag excuus ik herinner mij nu d.at het in Dec. 
was. Ik ging in de Transvaal om claar mijne eigene 
zaken te verrichten. 

1543. Hebt gij uw kar en paarden te Krugersdorp ge
laten ?-":"Ik huurde ep.n kar en paarden en ging eerst naar 
J acobsdal in dt~ Transvaal om den heer Goldinger te zien, 
maar ik hoorde d&.t de heer Goldinger naar de Rand was 
gegaan. Hij had voeder voor mij gekooht, omtrent een 
millioan pond gewioht. Ik ging daarheen sohijnbaar om 
hem te zien om het voeder verzonden te krijgen naar het 
Pits ani Pothlogo kamp. Ik bleef daar omtrellt een half 
dag en besloot uiteindelijk naal" Johannesburg te gaan 
wegens een aande~len b~zigheid die ik: daar had en ook. om 
Goldinger te zien. Ik gin ~ met de kar en paarden die ik 
gehuurd had van den heer Ha.rbour te Mafeking, die een 
huurstal heert en ook paarden houdt om te verhuren, 
buiten zijn andere bezigheid, en ik ging naar Krugersdorp 
waar ik de kar en paarden bij het hotel van den heer 
Varley liet en met den trein naar Johannesburg ging. 

1514. Op welken dag wa~ dat ?-Ik kan niet zeker den 
dag bepalen, ik geloof d.at het a of 4 d.agen voer den 
Jameson inval moet geweest zijn~ 

1 t)45. Hebt gij die kar en paarden teruggekregen 1-
Zij behooren niet aan mij. Ik heb mij ni(}t erover he
kommerd.-

1546. Hebt gij den man voor de geheele buel betaald? 
-N een, hij stelt een aotie in tegan het Transvaalsche 
Gouvernement. Ik heb gehoord dat het Gouvel·oement 
de kar en paarden gekommandeerd heeft; ik veronderstel 
dUB dat het hem niet mogelijli zal zijn z~ te krijgen. 

, , 
• lk: had erbij mooten voegeli dat ik galoof dat een voorsohot aan den heer 

HlU:bour gedaan id, torwijlzijne zaak haugende is tegcu het Trau8vaalsohe Gou
vemement om Hiju kar en paardon terng to k;rijgen. 

[A. 6~-1)6 .. IAMESON INVA.'L.] Q 
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De beer 1547. Wie heelt ze gekommandeerd ?-Het Transvaal-
:I. W'rie, sche Gouvemement. z.w. Y. 

12 ~ ;; 1896 1548. Hebt gij in een oourant gezien dat zij de kar en 
11, • paarden in beslag genomen hebben ?-Neen. 

1549. Hebt gij niet gezien dat zij U ook graag in beslag 
willen nemen ?-N een. Ik ben sedert in de Transvaal 
geweest en heb het genoegen gehad verscheidene ambte
naren te ontmoeten, zoodat ik die bewering niet onweer
sproken kan laten. 

1550. Ik heb h~t in de oouranten gezien ?-Ik heh het 
niet gezien, ik weet niet of het in het Hollandsoh of in eon 
andere taa! was. . 

1651. Wist gij dat die pakhuizen gebouwd waren op 
den weg naar Krup:ersdorp ?--Neen. 

15b2. Gij hebt ze niet van voeder voorzien ?-N een, 
zeker niet. 

16)8. Gij heht gehoord dat zij van voeder voorzien 
waren ?-.N een. 

1564. Gij weet eigenlijk volstrekt niets van de Jameson 
expeditie ?-tit weet omtrent evenwel als het algemeen 
publiek. 

1555. Niets mear dan het algemeen publiek voordat de 
expeditie vertrok ?-N een. 

1656. Wi.s~. gij dat zij naar de Transvaal gingen?
Neen. 

1657. De neer Du Toit.] Wist gij waar de voorraad dien 
Dr. Wolf! opkocht moest gaan ?-Zoover ik mij herinneren 
kan, was ik in het kantoor bij eene gelegen}leid toen Dr. 
W oift er kwam om goederen te bestellen. De rekening 
was uitgemaa'kt voor de Transvaal Handeis Compagnie 
ten bedrage van omtrent £200 voor levensmiddelen in 
blikkeu. Ik heb llooit onderzoek ~maar gedaan, want het 
was niets ongewoons in mijn handel en ik heb bij die gelegen
heid geen speoiaal onderzoek gedaan waarheen de goederen 
gingen of waarvoor zij benoodigd waren. 

1558. Heeft hij voeder van u gekooht voor he1izelfde 
doel ?-N een, niet zoover ik weet. 

1559. De Ileer ScAr,,;'er.] De heer Boyes heeft verklaard 
dat Bickers, die in uw dienst was, gevangen genomen is 
door hot Transvaalsche Gouvernement. Wie was Biokers? 
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-Hij was tot onlangs in mijnen. dienst, in het verzendings De h~l' 
departement. J. w .. z, :L.F.V. 

1660. Hij werd door het Transvaalsohe Gouvemement .-
d d k · . d t 1 ·d 13,JUDi 1896. gevangen (2'enomen en oor en rlJgsraa on sagen, zel e ' 

de heer Boyes ?-lk kan geen lioht erover versprelden 
omdat ik toen in de Kaapstad was. 

1561. Maar gij weet tooh dat hij gevangen genomen 
werd ?-Het was e~n zeer onbeduidende zaak. Toen hij 
over de grenzen ging, daohten zij da~ hij een 'Verspieder 
was. 

1562. Weet gij niet of hij gevangen genomen werd?
Neen. 

1563. Wat depd hij toen in de Transvaal, was hij daar 
otn uwe bezigheid te verriohten ?-Hij is getrouwd met 
Miss Garder, die in de Transvaal woont en het was zijn 
gewoonte van tijd tot tijd naar huis te gaan. 

Ib64. De heer Boyes moet gebeel verkeerd zijn omtrent 
uwe afwezigheid in de Kaapstad, want hij zegt dat gij met 
hem 'erover gesproken heht ?-Dat is gebeel verk.eerd, 
olRchoon ik niet geloof dat het opzettelijk was. 

1565. Hij zeide dat dit de eenige zaak was waarmee hij 
te d en heeft gehad en dat Weil met hem erover kwam 
spreken ?-Hij moet Samuel' Weil bedoeld hebben. 

1566. Als er eene oommunioatie was dan was zij niet 
van u ?-N een. 

1567. 'roen gij hier waart, heht gij niet met de Impe
riale of Koloniale autoriteiten erover gesproken ?-N een. 

1668. In het geheel met ?-N een • 
. 1669. Gij weet Diet waarom,Bickers naar Zeerustgegaan 
IS? --Neen. . 

157f). Hebt gij nooit met Dr. Wolff gesprok~n ?-Ik 
heb hem aUeen gegroet. Ik geloot dat ik hem slechts een-
maal heb gezien. . 

1571. Wie nam de bestellingen van hem aan ?-Een der 
mannen aldaar, waarsohijnlijk de heer James Dempster. 

1572. Gij kunt gemakkelijk te weten komen wie de be· 
stellingen aangenomen heeft en hat meedeelen aau d~n 
lderk van het Comite ?-O ja. 

1678. Zijn de goederen afgeleverd in uw ·winkeI1-1a. 
Q2 
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De beer 1574. Werd er kontant voor betaald P-J 8, ik geloof per 
i:J:'''i:. cheque. 

11 J i,18~6 1575. Ala belangbebbende in den handel te Mafeking 
un • en in de Transvaal, hebt gij met gehoord van de 'frans 

vaalsohe tiandels CO!D.pagnie P-Ik heb gehoord dat de 
Transvaalsohe Handels Compagnie ~pgerioht was. 

1576. Zij had uitgebreidde handelszaken P-Dat woet ik 
niet. Het was over de grenzen. 

1577. Gij hebt een grooten produkten handel ?-Ja, 
meestal kontraktwerk. 

1678. Zoodat de versohijning van een nieuwe oompagnie 
die een dergelijken handel dreef, u we aandaoht zou trek
ken ?-Als zij in B~chuanaland was, maar zij was in een 
auder gebled. 

1679. Maar Dr. Wolff kwam over naar Beohuanaland 
en handelde daar ?-Dr. Wolffwa~ slechts een onzer kloino 
klanten. 

1580. Kent gij Liesohing ?-Ik heb hem gezien. Ik 
galoof dat hij in dienst van de Handels Compagnie was. 

1681. Wist gij niet dat hij pakhuizen bonwde op na
burige plaatsen in de l'rans vaal ?-N een. 

1582. Werden de bouw matelialt1n voor die pakhuizen 
niet in Mafeking geko9ht ?-N een. 

1583. Voistrekt niet ?-Neen, niet zoover mij bekend 
is. Laat mij nadenken. Ik geloof dat materialen per 
spoorweg gezonden werden, die zij ontvangen hebben. 
Want ik hp,rinner mij nn dat Liesohing navraag deed of 
hout en ijzer door Gnffiths gezonden, ontlet" beiorging van 
Julius Weil, aangekomen was. 

1584. ]lat zijt gij zelf ?-Ja. 
1585. Ell dat was eenigen tijd voor den inval ?-Ja. 
1586. Zoodat de bouw materialen voar die pakhuizen 

waarschijnlij It van datu gokomon zijn ?-Mijn aandacht 
was niet bijzonder erop gcvostigd. 

1587. Liesohing was eenigen tijd te Mafeking ?-Dat 
weet ik niet. 

1588. Hot begin van Deoember is de tijd dien gij be
doelt, toen Liesohing daar was ?·-Al wat ik van Liesohing 
we~t is dat hij daar gekomen is en in verband met hot 
hout door Griffiths gczondcn. 
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1589. Dat door uwe handen ging ?-Het was aan ons 
gezonden als bestel agenten. 

J 590. Van waar kwam het?-V an Griffiths. 
8lj91. Waar is Griffiths ?-Te Port Elizabeth. 
1592. De verzending bestond uit hout en ijzer ?-Ja. 
1593 . .En er was genoeg om bij eene gelegellheid 5 

wagens te laden ?-Ik heb nooit belan~ erin gp.stelrJ. 
1594. LiflRching tclt'\grt\le~rt op 2 Dec. :-" Gede~lte 

van verzending slechta aangekomen; znl telegrafeeren 
wannoer wagens v ertrekkim, " (l'n op den volgenden dflg, 
telegrafeert hij "5 wagens opgeladt'n, maer gOoderen 'aan
gekomen," en op den uden " wij laden tweede 'stel wagens 
Ope AIle goederen nog niet aangekomen, verwacht ver
traging." Dit werk werd door uw firma gedaan, niet 
waar? Gij hebt ervan gesproken als of gij alleen bestel 
agellten waart ?-X een, neen, ik herinner mij ~lechts dat 
er navraag gedaan w~rd naar een lot hout en ijzer, nam~
Jijk, dat met den spoorweg kwam. Verder weet ik niets 
van wat Liesching, of W oUf of de Randels Compagnie 
ontvangen heeft. En de eenige andere transa,ctie met 
mijne finna \Tas de aankoop door Wolf! van levensmiddf\len 
in blikken ter waarde van omtrent £200. 

15Bb. Wanneer kwamen deze materialen aan en werden 
zij vel"zonden ?-lk kan het w('zenlijk niet zeggen. 

Ib9(j. Gij kunt dat uitvindcn door uwe boel(en te ra.ad
plegen ?-De gemakkelijkste Manier zou zijn het van het 
Spoorweg Departement te krijgen. 

1597. Ik zon gaarne willen weten wanneer zij te Male
king aankwamen ?-Zelfs dat zou het Spoc:>rweg Departe
TJlent kunnen zeggen. 

J 098. Het zou misschien moeiplijk zijn het ta identifi
e~ren. Gij knot dat doen uit uwe boeken ?-Ik twijfel 
eraan. 
t 1599. Zoodat h~t aUeen een vriends~happelijke zaak 
was ?-Het was alsof wij goederen verzonden en een brief 
zonden zeggende dat wij heden voor den heer Jones 
verzenden, onder bezorging van mijnheer die of die. 

1600. Zoudt gij geen betaling ervoor vragen ?-Ik 
geloof V81t ne\·11. 

1601. Zoudt gij schikktngeit mak,eu VOOl ontvangst van 

1)8 heer 
J. F,U, 
L F. Y 
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De heer groote verzendingen van materialell VOflr een volkomen 
i: :.-;.: vreemdeling, zonder betaling ?-Io zulk een zaak is het de 

12 1 ~ 1896 gewoonte onder kooplieden; zij konden zeggeD wij zenden 
unJ, • aan u zulk een verzending hout en ijzer voor de Handels 

Oompagnie. 
1602. Zoodat gij dat zoudt doen om Griffiths een gunst 

te bewijzen ?-Wij zouden zulk een vrijheid nlet laten 
voortduren. ~ 

1-608. Hebt gij het in ~it geval gedaan om Grifliiths een 
gunst te bewijzen ?-Daarnaar kan ik voor u onderzock 
doen. 

1604.. Als het een handels zaak was, zouden uwe boeken 
het aantoonen en dat kunt gij te weten komen ?-J'a. 

1605. Gij begrijpt natuurlijk dat het feit dat uw naam 
in dit Groenboek genoemd wordt, het van belang maakt 
deze dingen natesporen en het Comite behulpzaam te zijn 
bij dit onderzoek ?-Het zal mij zeer aangenaam lijn het 
Comita b6hulpzaam tA z~n bij het onderzoek. 

1606. De keer Jone8.J De heer Goldinger van wien gij 
gesproken heht is de heer Isaac Goldinger ?--J a. 

1607. Hebt gij hem te Johannesburg gezien ?-Neen, 
toen ik te Johannesburg kwam, hoorde ik dat hij in 
Pretoria was. Johannesburg W4S toen praktisch in een 
toestand van belegering. 

1608" Kunt gij de datums noemen waarop gij te 
Johannesburg en te J acobsdal waart ?-Ik kan ze nasporen. 
Zoover ik mij herinner, verliet ik .M.afeking op Vrijdag of 
Donderdag.. Ik ben er niet zeker van. lk ging van daar 
naar Malmani, Ottoshoop en van daar nanr J acobsdal. Ik 
Het orders achter bij den heer Ray, de bestierder van 
~oldinger, om 6 of S vrachtell voeder naar het Pitsani 
Pothlugo kamp te zendeD . 

. 1609. Gij waart kontraktenr voor voorraad ?-Ja. Ik 
bleef daar 2 of S uren. Ik zeide: " Het beste dat ik nn 
doen kan is naar Johannesburg te gaan, waar ik zaken 
hebe Het sl'ijt mij, want ik wilde met al den voeder 
afhandelen. Het moet nu uitgestt'ld worden." Ik ging 
naar Krugersdorp, liet mijn kar en paarden. daar, en ging 
per trein naar Johannesburg, waar ik aandeelen zaken bad 
met de firma van den heel' Bissik. 
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1610. D'Mer Merriman.] Ik ve:ronderstel dat ieder die Den beer 

toen vanMafeking kwam eman bloot~taan zou dat zijnrijtuig' i: :.'~ 
te Krugersdorp in beslag genomen werd ?-Ik moat zeggeD 12 J i 1896 
dat allen zeer vriendschappelijk waren en op niets dat aan un • • 

mij behoorde werd te Krugersdorp be slag gelegd. Ik wil 
geene namen noemen, maar ik h~b Luitenant Eloff op weg 
ontmoet. 

1611. Waarheen ging hij ?-Hij ging vol gens instructies 
om een krijgsmacht te gemoet te gun die aan het intrekken 
was. Het verwonderde mij zeer en ik dacht dat het zeer 
vreemd was. Ik. twijfelde eraan en kon het niet gelooven. 
Ik bleef uitgespannen waar ik hem ontmoet had, 2 uren 
lang. Hij gaf mij een brief aan zijne vrouw te Krugers. 
dorp en de heer van Zijl gal mij ook een brief voor zijne 
vrouw, beide van welke ik bezorgd hebe Ik bleef eenigen 
tijd te Krugersdorp, en ging met den avondtrein naar 
Johannesburg. 

1612. Gij bebt Elo:ff dus ontmoet ?-Ja, hij had eenige 
mannen bij zicb, ik weet met hoeveel. 

1618. N egen ?-lk geloof dat ik meer gemen heb, om
trent 12 of 15 geloof ike 

1614. De keer Sckreiner.] Waar hebt gij hem ontmoet 1» 
Ik ben niet zeker van den naam van de plaats. Er is een 
klein pakhuis daar. Het was omtrent 5 uren aan den 
anderen kant val: Krugersdorp. 

1615. Toen gij naar de Transvaal ging, zijt gij earet naal 
Ottomoop gereisd ?-J a, van Ottoshoop naar J acobsdal, vun 
Jacobsdal naar Kafterskraal. Dit is een nieuwe plek van 
den heer Marksoll. Ik sliep daar en vertrok zeer vroeg dan 
volgendan morgen omtrent half zas en ging naar Mabal
stad, Cairncrosa' winkel, van daar ging ik naar Mrs. 
Boone,s. .IS 8.dat ik haar verlaten had en toen ik Krugers
dorp naderde, ontmoatte ik Eloff. Ik spande daar uit en 
bleaf ean paar uren met hem Hn nam hunne brieven, geIi~k 
it gezegd hebe Bij mijn aankomst te Krugersdorp zag lk 
dat zij wapenen uitdeelden en I}at de geheele plek in 
opgewonden toestand was. 

1616. Gij hebt lange denzelfden weg gereisd als de 
troepen Tan· Jameson ?-lk "e~t piet ",elk en weg zij 
genotn~n habben. 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



158 NOTULEN VAN G'RTUIGRNJS AFGRU~G'D voon RET 

Dan hear 1617. 1k heb hier eene ka9.rt aantoonende den weg 
'i: :.-;.: door jameson gevolgd. Vol gens dit) kaart was Cairnoross 

12Juui 1896 en. Mabalstad
d 

op hzijn weghen toen
1d

.gtd·ng Dhij tuspsohen 
, . Wltwat~rsran en et opene ooge ve oor oorn oort. 

Gij kent den weg lfij hebt dezen weg verscheidene malen 
gereisd, niet waar ?-AIs ik 11 de namen der plaatsen noem, 
zeg ik alIes wat ik kane 

1618. Maar gij kent den wag ?-Ik heb hem 3 of 4 
malen gereisd. 

1619. Naar Johannesburg ?-,Ta. 
1620. En gij weet dat hij door'Doornpoort gaat ?-Ik 

wil mij r.iet binden aan de namen der plaatsen. 
1621. Gij kent de bijzondere namen niet, maar gij heht 

langs denzelfden weg als Jameson gereisd ?-Ik geloof 
niet dat Jameson langs mijn weg gereisd heeft. 

] 622. Gij zijt v66r hem ingetrokken ?-Ik kan slechts 
de namen geven die ik geboord heb en die ik mij herinner. 

1623. Hebt. 'gij de moeite niet genomen om te letten op 
den weg door Jameson gevolgd, ofsoh90n gij te Mafeking 
woont, en Jameson's inval een zaak moet geweest zijn die 
de grootste opgewondenneid veroorzaakte. Gij waart in 
Johannesburg al dien tijd, en toch heht gij het niet de 
moeite waard geoordeeld om u te bekommeren omtreut den 
weg waarlangs Jameson naar Krugersdorp gekomen is?-
1k moet eerlijk zeggen dat ik geen onderzoek gedaan hah 
naar zijn W'eg. 

1614. Ook niet waar hij gevochten heeft?--1k hpb 
gehoord dat het te Doornkop was. 

16;J5. Is dat dezelfde als Doompoort ?-Ik geloof van 
neen. Ik ge100f dat Doorn kop 8 of 10 mij1en ver ligt 
van den ·weg dien ik gereisd hebe Gij hebt getracht het 
voortestellen dat die "twee dezelfde. zijn. Ala gij mij om 
mijn .gevoelen vraagt zeg ik dat de wegen geheel ver
schillend zijn. 

1626. De keer Merrl'man.1-Hebt gij Dr. Wolft op die 
reis ontmoet ?-N een. 

1627. De l.eer Schreiner.l Hebt gij geene pakhuizen ge
zien lang! den weg die gij vroeger niet gezien hadt ?--Ja, ik 
reisde voorbij een pakhuis nadat ik MRbtilstad verliet 
vroeg in den morgen, omtrent een halluur verder, maar ik: 
meld daar niet stile 
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1628. En gij hebt ook andere pakhuizen opgemerkt 1-- Den heer 

N J. Well, 
eeD. L. W'. Y. 

16~9. Geene ande!6 nieuwe pakhuizen ?-Neen, ik nJuni, lR96. 

geloof dat dat het eenlge was. 
1680. Oij zegt dat gij verwonderd waart te hooren van 

Eloft dat Jameson ~_an het intrekken was ?-1a. 
1631. D~ keer Du Toit.l Heeft men'u verteld dat ver

schf'idene pakhuizen langs den weg gebouwd waren? -Ik 
heh zulk. een geruoht gehoord. 

1632. De keer Sckre';ner. I 'Was dat v66r dat gij .Mafe
king verliet 1-J a, in verband met de Rand Randels 
Compagnie, maar niet 1angs· den weg dien ik leisde, of 
sleohts ergens langs den weg. 

1633. Maar gij Zllgt dflt gij sleohts ~en pakhuis gezien 
hebt ?-Dat is zoo. Ik kan niet zeggen of het eon van die 
pakhuizen was, maar ik zag ~en pakhuis! dat mijn aandaoht 
trok als een nieuwe. Dat was nadat ik Caimoross verlaten 
had. Ik heb de Transvaal bezooht, orotrent 6 weken na 
den Jameson inval, in gezelsohap van den heer J. H. 
Hofmeyr van het Onderwijs Departemen+ en 'bij die 
gelegenheid bezoohten wij samen Ottoshoop en zagen den 
heer Marais, die zeer vriendelijk was, gelijk ook de 
andere Rmbtenaren, wij bezochten toen Zeerust en bleven 
een dag en een naoht aldaar, Willow Park (de plaats van 
den heer Taylor) en andere plekken in de Transvaal, maar 
geene vragen werden mij gedaan door een der a:nbtenaren, 
en or werd niets gezegd dat mij deed denken dat het 
TransvaaIsohe Gou vernement traohtte mij ge-vangen te 
nemen, integendeel, de ambtenaren met wie ik in a~n· 
raking kwam waren bijzond.er beleefd en vriendelijk. 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



160 NOTULEN VAN GETUIGENIS AFGEIJ'RGD VOOR BET 

MaaniJag, 15 Juni, 1896. 

TEGENWOORDIG : 

De PROCURBUR-GEDBAA.L (Voorzitter), 

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

D~ Mer Somerset Rickard J'renck, O.M.fl., ondervraagd. 

8. ~~ l:::c", 16S~. Voureitter.] Gij zijt· :Postmeester-G~nera8) der 
O.M.G. KoloDle ?-J a. 

111 Juoi, 1896. 1635. En gij waart dat voorleden jaar ?-. Ja. 
1636. Het telegraaf stelse! der Kolonie is onder uw 

beheer 1-Ja. 
1637. Zekere telegl.'ammen zijn gebracht yan Kaapstad 

naar Pretoria onder een dagvaarding door den heer Stephe .. l, 
een ambtenaar in het Telegraaf Departement?- J a .. 

1688. En door hem werden zij geproduceerd bij de 
terechtstelling van person en bE'schuldigd van misdaden 
tegen dien Beaat ?-J a. 

1639" Zijn die telegrammen nu aan tl terugg~zonden? 
-Op last van het Gouvernement heb ik den Staatspro
cureur verzocht om ze terug te zenden en hij heeft ze aan 
mij terug gezonden. 

1640. Wilt gij het stelsel uitleggen waarop telegrammfSo 
van uw kantoor behandeld worden zoodat wij kunnen 
weten of wij van u of van andere ambtenaren moeten 
eischen zekere telE'grammen tp produceeren ?-Bij het 
einde van elke week zendt elk telegraaf kantoor in de 
Kolonie naar d.en Telegram 'rak-die het Auditeer De· 
partement is wat telegrammen aangaat--al de telegram men 
van de week in een verzegeldba en geregistreerden zak. 
Deze zakken worden geopend in den Telegram Tak en de 
" C" of afgeleverde kopien, worde.l vergeleken met de 
" A" of oorspronkelijke kopien ingeleverd door de vel
zenders, ten eiode te ontdekkan of elk telegram verzonden 
is en dat van. de telegram men verzonden beboorlijk reken
~hap gegeven is. Zij worden bewaar4 in den Telegram 
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Tak, Dadat dit afgeloopen is, 6 maanden lang, en zij Den h.~ 
mjn alleen toegankelijk voor beambten van dien tak, 8. ~::'::(J", 
die gezworen heboen ze geheim te houden. . 1 f 1896 

1641. Wat telegrammen betreft die betrekking hebben 16 un, . 
op het doel van dit onderzoek, geloof ik dat er instruoties 
gegeven zijn dat men noh niet niet moest houden aan de 
6 maanden regulatie ?-Die instruotie is mij door den 
1'hesaurier gegeven en geene telegrammen zijn vernietigd. 

1642. Persoonlijk habt gij niets te doen met t.elegram.
men, en ik geloof dat gij hat een vasten regal ervan maakt 
nooit een telegram intezien?-J 8, sedert het Telegraaf 
Kantoor vereenigd is met het Post Kantoor, dat is sedert 
lSB5, heb ik nooit een telegram gezien dat mij niet 
~ oorgelegd is ala betrekkiI1g hebbende op mijn werk
uitgenomen natuurlijk, mijn private telegrammen. Ik 
wil hier ook zeggen dat zo~dra mijn verlof wp-gens ziekte 
verloopen was (ik was ziek in bed van Kersdag tot 6 Jan.) ik 
het hoofd van den Telegram Tak Het roepen en ook den 
Kontroleur van het Centrale Telegraal Kantoor, en ik 
waarsohuwtle hen dat onder geene omstandigheden iemand 
toegang mocht hebben tot telegrammen, zelfs niet al ware 
hij een Minister, zonder mij te raadplegen. Den volgen
den «lag deelde ik Sir Gordon Sprigg mede de instructies 
die ik gegeven had. 

1643. Hij is het Ministerieel hoofd van uw Departe
ment?-Ja. 

1644. Kunt gij ons adviseeren hoe wij best ODS doel 
kunnen bereiken en welk arnbtenaar gedagvaard moet 
worden om zekere speciale telegrammen te produceeren ?
De heer David Stephen, hoofdklerk in den Telegram Tak, 
heelt al de telegrammen die naar zijn tak gezonden zijn, 
in zijne bewaring, dat is, al de telegrammen die meer dan 
een week oud zijn. Hij is de bea~bte die gedagvaard 
behoort te worden, maar de gewoonte van het Departement 
tot nu toe is geweest om in gerechtszaken te weigeren 
telegram men te produceeren die niet gespecificeerd zijn 
en aIs telegrammen in het hoi geb!aoht worden onder eene 
dagvaarding, weigert de beambte die ze neemt ze te 
produoeeren anders dan volgens de directe instructies van 
€Jen Beoht8f of Maptraert. ~I die instruc~ies gegeveJ.t: 
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Den heer worden, worden de telegrammen overhandigd aan den 
s. 1f:::f::.u., Rechter of Magistraat, maar anders niE:'t. Gecn politie 

- beambte, procureur of ander parsoon, uitgenomen den 
15 Juui 1896. d f d 't to 1 I ' zen ~r 0 ontvanger, wor tOOl ege aten eon te egram te 

inspekteeren met voorkennis van het Depal'tement. 
1645. De II,eer Merr';man.l Herinnert gij u dat de draad 

afgesneden werd te Mafeliing tegen het einde van het 
jaar ?-Ik was afwezig van mijn kantoor in dien tijd, 
maar ik heb later-ervan gehoord. . 

164 tt Kunt gij ons zeggen wanne~J" die dmad afgesneden 
werd en wanneer (Ie oomml.1nicatio hersteld werd ?-H~t 
·kantoor te Pitsani werd op 5 December, 1895 opgericht eu 
hield op op 29 DecE'mber, toen het kamp vel'laten werd. 

4647. Als gij ZE'gt "hield op," wat was de toestand 
van het kantoor ?-Het was geen puhliek telegraaf kan
toor, het werd aHeen opgericht voor politie doeleinden. 

1648. Werd het instrument verwijderd ?-Het werd 
verwijderd; toen de draad gerf'pareerd werd was er geen 
instrument te vinden. Dit is al wat ik ervan weet. 

lti49. Hebt gij ooit ontdekt wie het instrument gestolen 
heeft ?---Het was het eigendom "'an het Britsoh Z.A. Com
pagnie. Pitsani was op hare lijn. 

1660. Gij hadt geen beheer over de telegram men te 
Pitsani eu gij hebt daar geene registers gevonden ?-Nee" 
bet kantoor werd verwijderd. Het was een tent en daar 
de tent weggt:nomen werd, bleef er niets over. 

1651. Voorsitter.] Onder welke omstandigheden werd 
dit kantoor te Pitsani opgericht. Heeft het Britsch Z. ~ 
Compagnie aanzoek erOID gedaan ?-Ik Zal1.1 het telegr~. 
voorlezen dat Dr. Jameson op 2 Deoember, 1895, gezonden 
he eft aan Stevens, Charter: "Zeg aan. French dat ik een 
instrument op den draad wil zetten te Pitsani Maoklucki. 
Ik hoor dat het hier gelaan kan worden en wij hebben 2 
telegra:8.sten in onze politie." Dat telegram werd mij door 
de B. Z.A. Compagnie gezonden, verzoekende dat het 
instrument opgezet mocht worden en later hebben wij. het 
opgezet. 

1652. De /leer Merriman.l Dr .. Jameson was dan te Pit· 
&ani op 2 December ?-lJit telegram werd afge~onden op 
2 December. De tijd wanneer het m,strument van fitsani 
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weggenomen werd is onbekend, ma.ar het moet no 1'20 Den ht"8r 

p.m. geweest zijn op Zondag 29 December; daar hAt wer- 8. ~::r;,c"" 
ken 'Oet Macloutsi, ten noorden van Pitsani, tot dien tijd' J-

t t d 't K' b'l 16 unit 1896. voor geze wer Ul 1m er eYe 
1658. De keer Sckreiner.] Waarheen werd het instm

ment gebracht ?-Ik weet het niet. Op .Maandag morgen, 
30 December, toen het Mafeking kantoor ten 8 ure geopend 
werd, bleek de lijn aan beide kanten afgesneden te zijn. 
De heer Flowers, de postmeester, ging terstond n;£ar het 
zniden ~n vond dat beide draden afgesneden waren dria 
mijlen van Mafcking. 

1654. Va draden wa.ren afgesneden teD noorden en ten 
zuiden van Mafeking ?-J a. 

1655. In beida gtlvallen biunen de Kolonie ?-Ja. 
16;)6. De keer Merr,man.] Wat was net laatste uur 

waarop gij kondt telegrafeeron Daar M.afeking op dieu 
Zondag ?-Te lO··18 a.m. Hat kantoor te Mafeking sloot 
gewoonlijk ten 1u ure op Zondag. maar dian dag haddeu 
zij hun telegroteer werk niet klaar v60r lO·~.i8, waarna zij 
bloten en df' klorken gingen wag. 

lti57. De heeT Schreiner., Is Mttfeking Zondagavond 
ook open ?-N een. Ten gevolge van het rinderpest 
quarnntaine, houden wij het den geheelen Zonciag open, 
maar dat is op yerzoek van het Gouvememellt. 

1658. Zoodat tenzij op speoiaal verzoek van het Gouver
nemet Mafeking niet open zon zijn op Zondagavond?
Onder gewone omstandigheden zou het niet opeu zijn. 
De twee zuidelijke draden werden gerepareerd. Dc een 
te 11.65 v.m. op Maandag morgen, SO lJeoembel' en de 
ander te 12.45 p.m. of kwart voor een. Ret work werd 
zeer snel gcdaan. 

1669~ De hear Merriman.] De rlraad ,vord niet op con 
and~l'o lJlek ill dd Kolunie afgesueden, tOll zuid~u van 
Vrijburg ?-Neen. 

1660. Op welken tijd waart gij open te Vrijburg op 
dien Zondag. Waart gIj open in den na~lddag ?-Ik 
geloof van neen. 

1661. De keer Schreiner.] Is Vrijbulog niet e~11 der 
kantoren die Zondag namiddag open is ?-Ik geloof van 
noon. Van 9 tot 1. 0 ill deu voormidllag is de gewonc 
Zondags tij L 
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8 ~Il .:: 1662. Maar Kaapstad is open op Zondag namiddag P-
• O:X.9. A, Ja en sommige van de voornaamste middelpunten. 

161uui 1896 1668. Waarheen kan men een telegram op Zondag 
• . a vond van de Kaapstad zenden ?-Slechts naar een paar 

van de groote steden, zooals Port Elizabeth, Kimberley, 
King Williamstown, eM. 

1664. Vrijburg is niet een van deze plaatsen ?-Ik kan 
onderzoek er naar doen en u laten weten. 

1665. De hew M( mman. ) Is er niet de spoorweg 
telegraaf die op Zondag open is als er treinen loopen?
Bedoelt gij tusschen V rijburg en Mafeking? 

1666. En Kimberley en Vrijburg; kan het Gouverne
ment niet een telegram zenden over den spoorweg draad 
op Zondag. Zij zijn tooh zeker open ?-lk geloof niet op 
Zondag, maar ik kan het teweten komen. De heer 
Flowers keerde naar Mafeking terug kort v66r 4 p. m. op 
Maandag en den volgenden morgen (Dinsdag, 31 Dec.) 
werd 1:.ij gelast noordwaarte te gaan en hij vond dtin draad 
afgesneden 26 mijlen van Mafeking nabij Pitsani. ffij 
repare~rde een stuk 50 yards lang te 1.55 p.m. De naaste 
lijn man van de Compagnie is te Mochudi ~estationeerd 
en het zon eenigen tijd geduurd hebben eer hi] kon komen, 
daarom ward de Postmeester gezonden. 

1667. Voorsitter.J Is dit dan de gesohiedenis van het 
Telegraaf Departement in verband met het afsnijden van 
den draad ?-Ja, de· documenten zijn in EngelaDd in bezit 
van den heer Flowers, die gedagvaard is als een getuige in 
de Jameson zaak. Wat ik gezegd heb komt overeen met 
het getuilrenis door hem in Engeland afgelegd. 

1668. De IIeer Merriman.] Wij hebben getuigenis dat op 
Zondag morgen, 29 Deoember een telegram bier ontvangl= n 
is van Dr. Jameson omtrent zijn intrekken. Wilt gij dat 
telebJTam pl'oduoeeren ?-Ik weet van geene telegrammen 
uitgenomen die geproduceerd bij het verhoor in Pretoria. 

1669. De keer Merriman.] Wilt gij onderzoek laten 
doen ?-Ja. 

1,670. Voorsitter.] Ale er zulk cen telegram is, dan moat 
de heer Stephen het in zijn bezit hebben ?-Voorzeker. 

1671. De heer Merriman.] Wilt gij uitvinden of zulk 
een telegram ontvangen is van Dr. J am080n op dien dag 
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---------------------------------------------
geaddresseerd aan den heer Rhodes, den heer Beit, Dr. Df'n beer 

Harris, Charter, Stevens of aan hunne cijfer adres- 8. ~·:-90\' 
sen; verder, wie bij het Departement bekend staat als '-;" 
"Sautrog," en door wien dien naam geregistreerd loJum, 1896, 

is. Ook een telegram van een der genoemde personen, 
aan Kapitein Maurioe Heaney, aan een der spoorweg 
staties in de kolonie of aan Mafeking, verzonden op den 
27 sten of 28sten December, ook wie "'rransfeld" is, ook 
een telegram van een der genoemde personcn. aan Dr. 
Jameson op 26 of 27 December? -Ja. 

16 j 2. De kee}" Innes.] Wilt gij den heer Stephen ook 
instructies geven telegrammen te produceeren van Dr. 
Jameson of vnn een der andere welbekende personen die 
tha.ns in Engeland zullen terechtstaan, aan Majoor Grey 
of van dezelfde personen te Mafeking tusschen 25 en 29 
December ?-Ja. 

1673. De keer Jone8.J De telegram men die. gij in Pratoria 
geproduceerd hebt, ziJn zij onder toezicht van den heel' 
Stephen, of onder uw eigen ,?-Thans zijn zij onder mijn 
toezioht. 

1674. IJe . Mer Merriman.] Hoe worden telegrammen 
verzonden, gaan zij door uw Jiantoor of zijn zij in uw bezit ? 
-Aileen wanneer zij ingeleverd zijn op ona kantoor, het
geen sleohts bij uitzondering gef4chiedt. 

1676. Zoodat wij onderzoek mIlen moeten doen bij de 
agenten van de Compagnie hier ?-J a. 

1676. De keerI"nes.] Hoe vroeg op Maandag, SO Dec., 
kon een telegram verzonden zijn van de Kaapstad naar 
Mafeking ?-Ten 11·56a.m. was een draad gerepareord. 

1677. Do.l&eer Fuller.l Wa.s die draad met de Kaapstad 
verbonden ?-Communieatie met de Kaapstad zou dan 
mogeli.il{ gl~weest zijn. AIR eon telegram ingclevard was, 
zou het (JUUl' Kimberley zijn gezonden. Kimberley werkt 
den Mafeking draad en doet aI het noordeIijk werk van 
aIle deelen van het land. Het telegram zou verzon':en zijn 
zoodra de communicatie horsteld was. 

1678. Veronderstal dat de heer Stevens zulk eon telo
gram aangeboden had op M.aandag mJrgen in het Kaap~tad~ 
sche kantoor, voor Mafeking, zou het ontvangen geweest 
zijn ter verzending ?-De klerk zou hem waarschijnlijk 
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Den :eer gezegd hebben dat de lijn naar Ma:feking gebroken was en 
S. B. "''''''''. al h' . dr I te d h" h t c .•. o, 8 1J et;Op aan ong een te egram zen en zou IJ e 
11 J -; 1896 aannemen en afzenden zoodra cammunicatie hersteld was. 

UDI, ' 1679. ZOU het mogelijk zijn te zeggen hoe laat zulk een 
telegram op AI aandag morgen aangeboden was ?-Het zou 
veel afhangen van het geheugen van den klerk. Gij moet 
bedenkE'n dat het kantoor dien Maandag belegerd werd. 

1680. Zou het mogelijk zijn den klerk uitievinden die 
daar dien Maandag morgen was ?-De kontroleur zou 
weten wiens dienstuur het was. 

1681. Wilt gij den heer Tasker verzoeken het Comite 
een lijst te zenden van de klerken die dien dag het werk 
hebben gedaan ?-J a. 

1682. De 11MI' Scnt,.,iner.] Wat u aangaat was het een 
gewone zd.8.k aan het verzoek te voldo~n om een telegraaf 
instrument te Pitsani optE'zetten P-J tt., geheel en at Et 
zou volRtrekt geen aanmerking op worden gemaakt. 

1683. lJe !teer Innel.l Gij zegt dat de draad ten zuidell 
van. Mafeking moet afgesneden zijn na 10'44 op den 
Maandag morgen ?-N a 1'20, want de andere draad was 
in werking ~8n Kimberley naar Macloutsie tot 1'20. Kim
berley is het verzend kantoor voor Rhodesia. 

1684. Zoodat tot 1'20 op Zondag communioatie was 
tusschen Kimberley en Mafeking ?-Mafeking was gesloten 
op den eenen draad, maar langs den draad naar Macloutsie 
dat hft verzend kantoor is voor Bulawayo en Salisbury, 
was hij open. 

1686. Was het mogelijk van de Kaapstad naar Pitsani 
te telegrafol?ren tot l':!O?- J a. 

1686. En ook naar Mafcking ?-N iet van de Kaapstad, 
maar van Kimberley. De Kaapstad sche draad eindigt te 
Kim berloy en Kimberley zou het verzenden. 

1687. Het zou mogelijk geweest zijn dien Zondag te 
telegrafE'ereu van de Kaapstad naar Kimberl~y tot het uur 
dool' u genoemd en het dan van daar verzonden te krijgen 
naar Pitsani ?-J a, mits Pitsani open was. 

1688. De keer ·,Mwrzman. Maar gij zegt dat Pitsani 
open was ?-N een, ik heb gezegd dat Kimberley op dat uur 
noordwaarts open was, het is mogolijk dat Pitsani niet acht 
1.; un; gegevcn hebben. 
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1689. In elk geval de communioatie met Pitsani was 8 ~11~eer 1a 

toen niet afgebroken ?-:-N een de lijn was opeD. . O:H."r. ' 
1690 De neer Scnreiner.] Deed Pitsaui dien Zondag 11S.J 7 189G 

eenig werk ?-Het moet dat gedaan hebben. UIll, . 

1691. De neer ltfemman.] Wilt gij vlln het. J ohannes
burg kantoor vernemen wannear het telegram van 29 
December van" Starr" Pitsani aan Wolff J ohannesb lrg 
van. Pitsani verzonden werd ?-Ja. 

16P2. De Mer InMa. ] Is het niet mogelijk ~ zeggen of 
de Pitsani lijn in orde was na 1·20 op di"n Zondag, om 
zoo nader bij het afsnijden te kOlDen l'-Neen niet wat 
mijIi Departement aangaut. De mann en verlieten het 
kantoor en zij hebben niet ontdekt dat de draad afgesneden 
was vabr 8 uur op Maandag morgell. 

169S. Zoodat gij geen middel hebt om het afsnijden van 
den draad tussohen Pitsani en Kimberley meer nauwkeu
rig te bepalen ?-N een. 

1694. De Iteer Jones. 1 Gij zegt dat de lijn naar 
Macloutsi open was tot 1·20 ?-J a. 

1695. Weet. gij tot welk uur op men nf\middag de lijn 
nog open was ?-NeeD: ·wij weten Diets na 1·20 toen het 
kantoQr gesloten werd. Zij verzonden het laatste telegram 
op dien. tijd en zeiden vaarwel, zooals men zegt. De kler
ken gingen toen naar huis. 

1696. Was de lijn open van bier naar Kimberley ook 
tot 1·20 ?-Het Kaapstadsohe kantoor werd gesloten te 
12·30 op dien Zondag 

~69;. De "eer Scnrei"er.l En het Kimberley kantoor ?
Te 1·20 of liever de noordelijke lijn was open tot 1-20. 
Kimberley had telegramen kunnen hebben van Pretoria .of 
Johannesburg, die hen later aan den gang kunnen hebben 
gehouden. 

1698. Altl iemand een telegram had willen zenden op 
dien Zondag van de Kaapstad naar Pitsani, dan kan di1; 
telegl·t\m over Kimberley gezonden zijn tot- 1·20 mits het 
in de Kaapstad ingeleverd werd vaar 12·30 ?--Het kan
toor zou voor het publiek gesloten zijn ten 10 ure a.m. 

1699. Maar als het telegram verzonden was kon het 
Pitsani over Kimberley bereikt hebben ?-De lijn was open 
maar het kantoor te Kaapstad was sleohta tot 10 uur open. 

A.. 6.\-'96. lAlrlESON INV AL. B 
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Den heer 1;00. AlB iemand gezegd had dat hij een telegram 
8. ~:f.Q~ej, aangeboden had om op den middag verzonden te w?rde~ 

-:- en als dat waar was, dan kon het tot 1·20 naar Pltsaul 
16 IIlDl,1896. gezonden zijn ?-I a, als het aangenomen was. 

1701 Het zon afbangen van aanname in de Kaapstad? 
-De klerk hier zou miBsohien niet weten dat de dl"aad 
tusschen Kimberley en het noorden nog werkte. 

1702. 'renzij hij sohelde, hetgeen hij gedaan kon 
hebben ?-Hij kon dat gedaan hebben, maar het is niet 
de gewoonte dat te doen. 

1703. En aIs er een speoiaal verzoek was, van een 
Minister, bijvoorbeeld, kon het gedaan zijn ?-Voorzeker. 

1704. En daa!" het kantoor hi~r open en cen klerk aan
we zig was, en Kimberley open zijnde en Pitsani open zijnde, 
zou het telegram daar knnnen zijn aangekomen ?-Ja, naar 
Kimberley tot 1·S0 . 

1705. Gij zegt dat terwiji de Kaapstad gesloten was tot 
12·30, Kimberley open was te ] ·20 ?-Ja. Het kantoor 
te Kaapstad sloot voor het publiek om 10 UUl. 

1706. Kon iemand een telegram aangeboden hobben nR 
10 uur dien morgen ?-Aan het gewoon publiek zon gezegd 
zijn dat het kantoor ges10ten was. 

1707. Zou de, heer Stevens, de Charterfld Compagnie 
vE'rtegenwoord'gende, besohouwd worden als eerl speoiaal 
bevoorreoht persoon ?-Het is mij moeielijk daarop te 
antwoorden. 

1708., Wilt gij daarnaar onderzoek doen ?-J a. 
1709. Wilt gij ook uitvinden wie in dienst was in b(~t 

Kaapstadsobe Kantoor op den Zondag morgen, en of dil ~ 
beambte kan zeggen of de heer Stevens van de Chartered 
Compagnie dien morgen een telegram aangeboden beeft, 
hoe Iaat en hoevele malen, en wat hij dien be~mbte ver .. 
zocht heert, en dergelijke informatie met. betrekking tot 
den avond ?-Ja. 

1710. Pitsani was gesloten na 1·20 op dien dag totdat 
oommunioatie hersteld werd ?-Ja. 

1711. Gij zult een kopie ontvangen van het Transvaal .. 
sche Groenboek. Daarin versohijnt een groot aantal tele
grammen die gezonden zijn uit de Koloniale jurisdiotie 
of daar ontvangen zijn. Ik heh een lijst gemaakt van 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



GEltoZEN COXI~B OltTllEtrr bEN iA.:HESON INt'A.L. 169 

telegrammen in dat bOEik en de nommers in dat boek ver- Den heer 

meld. lk weusch die telegratnmen gekoutroleerd te hebb~n, 8. ~::'9":'''' 
ala glj dat kunt ?-J a. 1 - J . 18~G 

1712. Zoodat elke onnauwkeurigheid in een die tele- .J om, . 

grammen hetzij in cijfer taal of niet, ter kennis kan 
gebraoht worden van dit Comite, zoodat een beambte 
van uw Departement in staat moge zijn getlligenis 
te geven omtrent die telegrammen, of zij juist of 
onjuist zijn. Wij zullen tevreden zijn met de infor-
matie van het ontvang kantoor, waar die :van het alzen-
dend kantoor niet binnen de Koloniale jurisdictie is. 
De iijd waarop elk dier telegrammen ontvangen en 
ingeleverd is, moet vermeld worden, als die san uw 
Deparlement bekend is ?-Er zijn twee tijden van ont-
,·angst, een wanneer de klerk het nitschrijven van het 
telegram voltooit en de ander de tijd waarop het uitge-
zonden wordt. 

1713. Ik bedoel den tijd gewoonlijk aangeteekend boven 
aan het telegram. En ala er een opgaaf kon opgesteld 
worden door het Departemsut, zon dat door het Comite 
aangenomen worden en de moeite besparen van in bij
zonderheden te tredeD. Onder die telegrammeu is er eAn 
genornmerd 01. Wilt gij speciaal onderzoeken of dat 
telegram te Port Elizabeth ontvangen is. Waar uwe in
formatie niei verkregen kon worden in de Kaapstad, zullen 
telegrammen van n aan llwe beambten door het Oomita 
aangenomen worden als II rechtvaardigende den inhoud 
van die telegrammen in te leveren als opgaven, zoodat gij 
niet verplicht zult zijn klerken uit aIle deelen del" Kolonie 
hierheen te roepen. Er is ook een telegram van den Ed. 
J. A Faure aan den heer Ceoil Rhodes dat blijken ZM ge
zonden te zijn van Johannesburg naar de Kaapstad. Daar
van zuit gij de ontvangst kopie hebben. Wij zijn niet 
gesteld op den inhoud van dat telegram, maar ik wensoh 
dat gij atlevering bewijAt en zegt waar en wanileer hat 
afgeleverd is en aan wien. Wees zoo vriendf:'lijk den 
beambte uit te vinden die ons dat zeggen kane Eindelijk 
bewijs ook ailevering van het telegram of telegrammen 
door Dr. Jameson ontvangen op den 29sten, voorallettende 
op den tijd van aflevering ?-Ja. 
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D keer J . .A. Stevena verder ondervraagd. 

DeD Let:r 171·1. Voorzitter.] Gij zijt vcrzocht verder documentair 
J. A. ~'""" getuigenis te produceeren, e-edurende de laatste zitting van 
16 JUlli,1896. het ComittS. Zijt gij bereid dat te doen ?-Ja. 

1715. De keer Schreiner.] Gij zijt verzocht een telegram 
in oijfer taa1 te produceeren. Hebt gij het verlaald? 
-Ja. Dit is de kopie die ik inlever. 

1716. Het is van 28 November omtrent den awoop 
van uniformen ?-Neen, het is van 28 Ootober. 

1717. De keer Merriman.] Kunt gij nu uitleg geven 
van het feit dat de telegrammen op den vorigen dag voor
gclozen en geadresseerd aan Charter, Kaapstad niet in u w 
register versohijnen ?-Neen, ik heb geen verder uitleg te 
geven. 

1718. Hebt gij vel'dere informatie omtrent het kopieeren 
van den brief van den heer Leonard ?-Niets verder. 

l719. Gij heht niet ondekt wie dien brief in ~'type" 
heeft gebraoht op uw kantoor ?-Niemand daar heeft hct 
gedaan. Ik heb den heer Palk gevraagd. 

1720. Maar hij herinnert zioh het natuurlijk niet ?
Hij heeft hem niet in " type" gebracht. 

1721. De heer Schreiner]. Gij zijt verzocht een tele
gram te produoeeren van Harris, niet Dr. Harris, naar de 
Kaapstad, hebt gij dat ?-lk heh het niet, maar ik heb 
erua.ar gevraagd en de eenige gevolgtrekking die ik kan 
maken is dat het een privaat telegram was van Mrs. Harrls 
Ban haar eohtgenoot. ... 

1722. Niets te doen hebbende met het onderwerp vaIl 
dit onderzoek ?-N een. 

1723. De keer Merriman 1. Hoe verklaart gij dat zulk 
~en privaat telegram in uw Oompagnie's register verschijnt, 
terwijl die telegram men geadresseerd aan '" Charter," 
Kaapstad, daar niet verschijnen ?-Dit privaat telegram 
kon gegeven zijn aan den registreerenden klerk en gere
gistreerd zijn. 

1724. De keer Scm-einer]. Uw theorie is dat Dr. Harris 
een privaat telegram ontvangun heeft en dat het bij ver
gissing under de Compagl)ie's telegrammen geraakt is ?
la. 
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i 725. Gij hebt het telegram zelf niet kunne!l vinden? Denshee,.. 

N h · . t.e kt . o. b k d t ok h t J. A. fevett, .. - een, et IS nle 8J.gemer In mIJn oe, zoo ale ~.\t 
niet kon gehad hebben. 161u~j,18Y~:.r 

. 1726. Gij weet niet van' waar het ingeleveru is door 
vergelijking met de kantoor kopie ?--Neen. 

17 ;J7. Gij moest een brief produceeren van ~ 6 Dec. van 
Mlljoor White, Mafeking, omtrent inschrijving van man
schappen van do D.E.O.VoR. ?-Ik produceer dell brief. 
Hij heeft betrekking op de klacht uit de Kaapstad dat 
sommige manschappen hun uitrusting met zich genom en 
hadden. 

1728. Kunt gij nu den brief prodnceeren bedoeld in 
Sharwood's telegram van 20 Dec. ?-Neen. 

1729. ·Gij heht niets te voegen bij uw getuigenis daaI'
omtrent ?--N oen. 

1730. Gij zijt nog van gevoelen dat gi{ den brief dien 
hij bracht, ongeopend vernietigd hebt ?-' Ik weet niets 
verder omtrent hetgeen ermee gebpurd is. 

1731. Hebt gij andere informatie omtrent de Il!ogelijk
heid dat Dr. Harris hierheen komen zal ?-Neen, ik hob 
geen tijding gehad. De kabel werkt niet. 

1732. Vt>oraitter.] Maar slechts aan een kant ?~Ja. 
173~. De neer Scnreiner.] Heert uw kabelgram het duide

lijk gelnaakt ft.an de Compagnie en aan Dr. Harris dat het 
Comite begeert hem te ondervragen omtrent vele belang
rijke zaken ?-O ja. Ik heb direct aan hem getelegra
feerd. 

1734. Dd keer Innes:} Hoe hebt gij dat kabelgram 
geadresseerd ?-A.an Harris, onder bezorging van de 
Compagnie, Londen. 

1735. De nee,· Scnreiner.] Hebt gij de Groenboek tele
grllmmen en de anderen nagezien ?-.. k beb Diets vprders 
daaraan gedaan. Ik zon gaarae-

1736. Gij zoudt de nauwkeurigheid urfan niet gaarne 
op de proef stellen ?-Neen. 

173;. De lleer Jone8.1 Waal"om niet ?-Ik bedoel dat 
ik dat uiet kon doen. Ik heh de middAlen niet. 

1738. De hem" SlJ~rtJine1".J Oij hebt de rniddel .. n. Gij 
kunt kopien krijgC'n van het Telegraaf Kantoor. Oij hebt 
dat niet gedaan. Hebt gij het niet de moeite waard 
geacht ?-( Geen antwoord.) 
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yDa het>r 1739. Is de heer Berry gereed met de boeken, cheques, 
". A. ~'t'''''. en tegen bladen ?-Ja. . 
11 Imd,1891S. 1740. Wil hij of gij infOlmatie produceeren omtrent 

de uitgaven van wapenen en ammunitie van 1 Mei 1895 
tot i Jan. 1896 ?-Ik geloof dat h'3t best zal zijn ze met 
de rekeningen te nem 9n, daar dit ook een zaak van reke
ning is. 

1741. Gij zijt thans niet in bezit van die informatie ?
Neen. 

nz"n8dag, 16 Juni, 1896. 

TEGENWOORDIG : 

De PROOUBEUR-GENEBliL (Voorzitter). 

De heer Merriman, I 
" Fuller, 
" Innes, I 

De heer Jones, 

" 
" 

Du Toit. 
Schreiner, 

De keer Robert George Scott, ondervraagd. 

Den heer 1742. Voorzitter.J 'Vat is uwe betrekking bij De Beer's 
B. fJ. 81O~'~ Geconsolideerde MiJnen ?-Ik ben Superintendent van de 

Bandieten Btatie. 
1743. Weet gij van mannen (ie De Bner's verlaten 

hebben om naar de Transvaal te gaan voor den Jameson 
inval ?-Ja. 

1744. De keer Merriman.] Wie heeft die mannen uitge ... 
zocht ?-Ik heb ze uitgezocht. 

1745. Op wiens order ?-Moet ik dat bean two orden ? 
1446. Gij moat ?-Ik werd door den heer Gardner 

Williams verzocht ze uittezoeken. 
1747. Welke soort van mannen habt gij uitgezooht?

Ik zocht mannen uit die vertrouwd konden worden, ver
trouwbare mannen. 

174.8. Heeft men u gezegd voor welk doel zij moesten 
worden uitgpzocht ?-Neen. 

1149. Gij hadt niets te do en met de schikkingE'n om
trent bctaling ?-Ik beb Ie betaald. 
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1150. Hoeveel? -Ik betaalde hun passagegeld daar- Den heer 

h t .. t k f ·k lk £ 0 R. o. S~ott. een en oen ZlJ erug wamen ga 1 e en man 1. _ 

1151. Weet gij uit welke fondsen dat geld kwam ?-. 16 Jllni,1896 

Neen, ik kreeg het geld van den heer Gardner Williams, 
17b2. Hoevele mannen hebt gij gezonden ?-Ik hel) elf 

gezonden. 
1753. Voor=itter.] Op welken datum ?-Op Kersdag. 
1754. De keer Merriman.] Dat zijn zeker de mannen die 

besohreven worden als elf mooie diamanten ?-Dat Ver
ondersiel ike 

1755. Dat is het eenige deel dat gij aan de zaak geno
men hebt ?-Ja. 

1756. Voorzitter. Als gij zegt dat gij het geld gekre
gen hebt voor die mannen van den heer Gardn.er Williams 
bedoelt gij uit private fondsen of uit die van De Beer's 
Geoonsolideerde Mijnen ?-Hij gaf mij een De Heers 
cheque. 

1757. Op welke bank ?-Op de Standard Bank. 
1758. De !teer Sckreiner.l Op welke voorwaarden zijn 

die mannen gegaan, wat hebt gij hun gezegd ?-Ik heh 
hun gevraagd of zij naar Johannesburg wilden gaan. Ik 
zeide dat ik hun niet zeggen kon waarvnor zij I100dig 
waren, maar aIs zij zioh wilden rapporteeren bij Kol. 
Rhodes na hunne aankomst, zouden zij instruoties van hem 
krijgen. 

1759 r Zij waren gewillig daarop te gaan ?-Ik zeide 
verder aan hen dat zij konden terugkomen' als de instruoties 
die zij kregen hun niet aanstonden. 

17 tSo. Voorzitter.l Waren de mannen die gij uitgezooht 
hebt soldaten ot in de Diamant Veldell Ruiterij ?-Een 
paar van hen kunnen in de Diamant VeIden Ruiterij 
geweest zijn maar zij walen niet allen vrij willigers. 

1761. De keer Merriman. J Waren zij oude soldaten?
Sommigen waren dat, anderen niet. 

1762. M.aar koappe jonge kerels ?-Ja', zij waren 
allen vertrouwbare mannen. 

1763. De keer Sckreiner.l Hoevelen hunner waren in 
de Diamant Vc-Iden Ruiterij of oude soldaten ?-Ik geloof 
dut omtrent vijf oude soldaten waren. 

1764. En Diamant Veiden Ruiterij mannen ?-Ik wect 
het viet. 
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DeD heer 1765. Werd hun lichamelijke toestand, in, aanmerking 
.B. (},--Seott. genomen ?-N een~ ik g~loof van neen. 
18 JllId,lS96. 1766. De kC01· Merriman·] Zij hebben u het doel niet 

, meegedeeld waarvoor die man:ten noodig waren ?-Neen.' 
1767. De Aeet' Sckreiner.] Wat heeft de heer Gardner 

Williams u gezegd toen hij u 'verzocht ze uittezoeken?
Hij zeide mij dat hij vertrouwbare mannen wilde hebben, 
mannen op wie hij kon vertrouwen. 

1768. Om andere mannen te exerceeren ?-N een, hij 
heeft niets daaromtrent gezegd. 

1769. Daarvan zijt gij zeker ?-Volkomen zaker. 
17 • o. En niets werd gezegd omtrent de militaire capa

citeit die zij moesten bezitten ?-N een, daarv:l.n werd niet 
gesproken. 

1771, Wat werd gezegd, met het oog of welke caps
citeit moest gij ze uitkipzen ?-Ik geloof niet dat iets 
ervan gezegd werd. 

1772. Wees voorzichtig hieromtrent, Mijnheer Scott, 
werd er volstrekt niets gezegd dat u een man deed nit
kiezen Hever dan een anderen ?-N een, ik geloof van neeD. 
Ik herinner het mij niet. 

1773. ZeUs niet dat zij sterk van lichaam moesten zijn? 
--Neen, ik herinner mij zeUs dat niet. 

17 14. Wat was de q lalificatie die zij moesten bezitten? 
-(Geen antwoord.) 

1775. De keer Merriman.] Hoe heetten die mannen P
Orren was opzichter. 

1776. Kent ~j zijn v66rnaam ?-Neen. 
1777. Is hij de eenige Orren in uwe compagnie?

Neen, er is nog een ander onder mij. 
177'~. De keer Sckrez1zer.] En de namen der andere 

mannen ?- ·E. E. Smith, F. Smith, Molesworth, 2 I abu
teau genaamd, zonen van den ingenieur, Forrest en Drew, 
zijn de namen die mij herinner. 

1779. Dezen zijn de voornaamsten ?-Ja. 
1780. Zljn zij allen nog in dienst van De Beerfl ?-Ik 

g~loof Drew niet maar de anderen zijn het nog. ' 
1781. Wanlleer zijn zij naar De Heers teruggekomen? 

-'Zjj waren omtrent.veertien dagen weg. 
17 ti~. Zij vcrtrokken op Kersdag en waren omtrent 

veerti~IL d~gen weg ?-J a. 
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1783. Welke geldelijke schikkingen hebt gij met hen Deu heer .• 
gemaakt ?-Ik ben niet met hen overeengekomen om hun R. (J __ sfJOtr. 

betaling te geven, maar buiten hun passagegeld gal ik hun 18 J'uni,1896. 

ook geld om terug te komen als zij wilden terugkeerea. 
] 784. Dat geld hebt gij ook por cheque van den heer 

Gardner Williams gekregen ?--J a. 
1785. )I:n toen z~j terugkeerden hebt gij Dog een oheque 

gekregen om hun £10 elk te geven ?-Ja. 
1786. Gij hebt hun niets beloofd voor den dienst dien 

zij zouden bewijzen ?-Niets. 
1787. De neer Mer14iman.] Wat hebt gij hun gezegd dat 

zij zouden moeten do en ?-Dat zij zioh moesten rapporteeren 
bij Kol. Rhodes en dat zij onder zijne orders zouden zijn. 

1788. Ging hun huur bij De Beers intussohen voort?
N een, maar missohien vcrgis ik mij hieromtrent. 

1789. De keer Schreiner.] Hebt gij hun gezegd dat hunne 
betaling in elk geval verzekerd was? -N een, zoover ik mij 
herinner, heb ik'hun dat niet gt'zegd. 

1798. Welk. waarborg hebt gij hun gegeven. Hebt gij 
hun gezegd wie begeerde dat zij zouden gaan ?-Neen, ik 
~eb hun aIleen gevraagd of zij wilden gaan en zij zeiden 
lao 

1791. Hebt gij gezegd dat de heer Gardner Williams u 
verzooht had hen uit te kiezeD ?-Ik geloof niet dat ik den 
naam van den heer Gardner Williams genoemd hebe 

17~2. Zij waren allen mannen die een goed huurloon 
kregen ?-J a. 

1.93. IIebt gij hun gezegd dat zij konden terugkomen 
wanneer zij wilden ?-Ik heb hun gezegd dat als de in
struoties die zij kregen hun niet aanstonden, zij konden 
tel ugkomen. 

1794. N u nuuat zij erover nagedaoht hebt, wegens 
welke qualificatie heb.t gij die elf uitgezocht, uit de honder
den van De Beers werkvolk. Wat hebt giiz~1f in aanmer· 
king genomen ?-Ik zal het u zeggen. Ik dacht dat zij 
het kuntoor van de Gord ~'ields te J ohHnnesburg gingen 
be waken . 

17\)0. En gij hebt dat Diet gemeend zonder eenige 
redeL. ? .... N eOD. 

1796. Gij hadt reden dat te denken wegeDs ontvangen 
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Dt>n .beer informatie ?-Wij konden uit de couranten zien dat er ~en 
R (I. 8,ott t· t J h b . · . _ • rust.ver:s olmg e 0 annes urg zou ZlJn. 
16 Juni,1896. 1797. Was dat de reden aan u door den heer Gardner 

Williams genoemd voor het zenden van deze mannen?
Het is mogelijk. 

] 798. Oij zijt opzichter van De Beers Bandieten Statie ? 
Ja. . 

1799. Waren deze mannen onder uw direct beheer?
Allen uitgenomen een. 

1800. Zij Wlren aUen wachters ?--J a. 
1801. Bandieten wachters ?-Drie van hen, geloof ik, 

en de anderen waren konstabels op de Vloeren. 
1802. AIle mannen van die klasse ?-Ja. 
1803. Gewoon een gr:>ot aantal mannen in bed wang te 

houden ?-De Vloer wachters zijn dat niet gewoon. Zij 
zijn politie beambten op de Vloeren pm overschrijding te 
beletten. 

1804. Maar allen waren mannen van goed l"oorkomen 
en van lichamelijkc kracht ?-O ja. 

1805. En konden goed tucht uitoefenen ?-Ja. 
1806. JToorsitter.] Dragan de VIoer wachterA wapenen? 

-Zij zijn met revolvers gewallend. 
1807. De kt(J7 Fuller.] Deze Bandieten Statie is onder 

bestier van De Beers ? -De De Beers Compagnie betaalt 
aIle kosten. 

1808. Het is een geproklameerde Bandieten Statie ?
Ja, een Bandieten Statie onder het Gouvemement. 

1809. En waarover gij als Gouvernements beambte 
toezicht hebt, al de kosten worden door De Beers betaald 
en een zekere som wordt betaald voor elk gehuurden 
ban diet ?-J a. 

1810. De neer Du Toit.' Hadt gij moeite die mannen 
overtehalen om uw aanboa aantenemen ~-N een volstrekt 
niet. 

1811. Hebt gij hun gezegd dat zij daar goed loon 
konden verwachtcn ?--Necn. Ik geloof niet dat ik hun 
iets gezegd heb. 

1812. Of dat zij het gemakkelijk zouden hebben?
NeElD, maar ik z{-'ide hun dat a18 de instructies die zij 
kTeg<'n hun nict aanstond, ~ij terst'lud k()ndpn tp.rogkeeren. 
Vat was 81 dat lk hun zeide. 
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1813. Vooraitter.] Waarom hebt gij hun niet gezegd Denu81" 
dat zij gingen om het Gold Fiolds Kantoor te bewaken ?_ B. (J __ 88tJ1t. 

Ik weet waarlijk niet waarom. 16.Juui,1896. 

1814 Hadt gij geen idee dat zij bestemd waren om 
anderen te exeroeeren of toeziobt te houden op tucht van 
anderen ?-Ik wist wezenlijk niet waarvoor zij benoodigd 
waren. 

De heer Edward Pickering ondervraagd. 

1815. Vooraitter. J Zijt gij lid der firma Piokering & 00., ~ h'~r 
Port Elizabeth ?-J a. :8. Pu:"""'u· 

1816. Is die firma agent voor De 'Beers Mijnen ?--Ja. 
18 L 7. En ook voor de B. Z. A. Compagnie ?-Ja. 
1818. Herinnert gij u dat een aantal trucks te Port 

Elizabeth aankwamen aan u verzonden van De Beers 
geladen met olie tanks en blikken ?-Ja. 

1819. lk geloot dat gij verzocht zijt telegrammen of 
brieven te produce6rell die uw firma in bezit heeft 
omtrent die verzending?-Dat is zoo. 

1820. Hebt gij die correspondentie ?-Er was geen 
oorrespondentie. 

1821. Hoe wist gij dan dat de trucks aan uw firma 
verzonden waren ?--lemand Rolden genaamd, geloof ik, 
kwam naax mij. 

1822. En wat deeide hij u mede ?-Dat truoks met tanks 
met olie aan mij verzonden waren of zouden worden .. 

823. Door lJe Beers ?-Dat zflide hij niet. 
1834. Hebt gij hem gevraagd door welke autoriteit ?

J a, en hij verzocht mij hem zoo weinig mogelijk vragen te 
doen. 

1825. Hebt gij hem zelfs E:'enige vragen gedaan ?~a, 
maar hIj was de stilz,vijgendste man dien ik ooit ontmoet 
hebe 

1826. Hebt gij deze verzending aangenomen zonder te 
weten van waar zij kwam en welke au4 0riteit er was om 
hanr aan u te zen den ? - Hij introduoeerde zich bij .mij, en 
"olgens hetgeen hij zeide dacht ik dat hij vertl'ouwbnar 
was. 

1827. De keer Schreiner.] Vedrollwbanr in welken 
zin ?-In den zin dat ik bereid was te doen wat hij mij 
,.erzooht te doen. 
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.. )lp!1~~r 18280 Voor hem persoonlijk ?-Niet voor hem persoon-
n. PiI~".",g. 1· Ok - IJ. 
16 JUDi, 1896. '829. Voor wien dan ?-Voor zijne menschen in Johan· 

nesburg. 
18301 Wie waren zij ?-De geoonsigneerden. 
1831. l~n zij waren ?--De Geldenhuys Deep en Simmer 

and Jaok Goudmijn Compagnien. 
1832. Welke instruoties gaf hij U omtrent trucks? 

Zij werden te Port Elizabeth in het geheel niet afgeladen? 
-Neen. 

1883 Gij weet dat de inhoud van die tanks wapenen 
was ?-Ja. 

1834. Welke instmcties werden u gegeven ten opziohte 
van de trucks te Port Elizabeth ?-Hij ver~ocht mij de 
vraoht er voor te betalen en zoovele truoks met tanks te 
verzenden aan een geoonsigneerde en zoovele a8n een 
andere. 

1835. Hoe moest de vracht betaald worden ?-Zij was 
vooruit betaald. 

1836. Door wien ?-Ik betaalde er voor. 
18~7. Hoe heeft hij u fondsen verschaft ?-Hij beloofde 

de fondsen over te zenden, als ik een rekening uitschraef, 
wanneer hij te J obannesburg kwam. 

1838. Hadt gij zooveel vertrouwen in dazen stilzwijgen
den Mijnheer Holden dat gij de vraoht voor hem vooruit 
betaald heht, die een 'Vrij groote som moet geweest zijn ?
Ik was genoegzaam overtuigd. 

1039. Heeft Holden u gezegd van waar de tanks geko
men waren ?-Neen. 

IB40. Hebt gij hem die vraag gedaan ?-N een, ik deed 
hem geene vragen. 1 k weet natuurlijk uit den Spoorweg 
vrachtbrief dat Do :Beers de overzen.ders waren. 

1841. Heeft Holden den vrachtbrief geproduceerd?
Neen de spoorweg beambten. 

1842. Dat was later ?-J a. 
1843. Toen gij het gesprek hadt met Holden, hadt gij 

niet gehoord van waar zij kwamen ?-Ik had het hem niet 
gevraagd. 

1844. Als een man ARn zaken, heht gij het niet noodig 
geoord('eld hl'm te vragen waur deze trucks van daan 
kwamen ?-Ik heb het hem niet gevraagd. 
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. 1845. Gij wist nieL v~n waar zij kwamen ?-Ik ben Dm;a hef!!' 
DIet bereid te zeggeD wat ik dacht. B. ~r"'!1 

i~46. Wilt gij zoo goed zijn te zeggen van waar gij ]6 .JuDi, 1896. 

daoht dat zij kwamen ?-In het eerst was ik onzeker of zij 
van de Kaapstad gekomen waren, of van Mafeking of 
.Kimberley. 

1847. Maar gij wist dat de verzending in verband stond 
mot de rustverstoring te J ohannes'hurg ?-Er was toen 
geen rustverstoring. 

le48. Zeg dan de bedt'eigde beweging ? .. -Ik wist niets 
van de beweging~ 

1849. Wist gij niet dat deze verzending daarheen ging 
in verband ermee ?-Ik wist dat het eene verzending was 
naar de mijnen, en ik daoht dat de zaken in zeer onrus
tigen toestand waloeD. 

1860. En dat het noodig kon zijn olie op de onrustige 
wateren te werpen. Gij wist dat deze tanks niet olie 
bevatten ?-Il:t had zeer stel'ke suspeoie. 

1851. En die suspecie werd opgewekt door hetgeen er 
tussohen u en Holde~ plaats had ?-J a. 

1852. Gij hebt niet getelegrafeerd of geschreven om
trent deze zl:lak ?-Neen . 

. 1833. Dat is zeer ongewoon, niet w8al'?-Niet Doodwen
dig, ik verzond de goederen als een bestel agent. 

1~·J4. Waar kwam Holden van daan toen hij bij u 
kwam ?-Ik wist het niet. 

1865. Gij hebt er met naar gevraagd ?-Neen. 
1866. Gij hadt hem nooit te voren gem en ?-Hij was 

zeer buitengewoon. lk heh nooit iemand zoo stilzwijgend 
gezien. Hij was gelijk ean oester. 

1857. De /leer Merr';man. ] Gij wist niet wie hij was ?-
Neen .. 

1868. Hij kwam u plotseling op het lijf ?-J B. 

1859. Wie betaalde u later de vraoht terug ?-Holden. 
1860. Waar P-Hij verzooht mij aan hem te sohrijven 

geadresseerd nasr het Gold Fields Hotel, J ohannesbnrg. 
1861. De heer Schreiner.] En gij de~dt dat P-Ja. 
1862. En gij habt het geld gekregen ?--Ja. 
1863. In welkell vorm'l-Een oheque en de rest in 

banknoten. 
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.B.D~tk::'. 186~. Een cheque door wien ?-VaD Qen Concessio 
~ Rekemng. 

161uJli,ist6 1865. De Nieuwe Concessie Rekening ?-Ja. 
1866. De keer Inne81 Alil hij zoo morkwaardig stilzwij

gend was en zich zoo buitengewoon gedroeg, hoe kwam 
het dat gij zoo ~ewillig zijn voorstel aangenomen hebt?
N a hetgeen hij zeide. 

1867. Wat zeide hij ?-Dat hij in verband stond met 
de Simmer & Jack waarmee ik handelstransacties had 
gehad. Hij zeide zekere dingell dat hij niet geweten kon 
hebben als hij niet met hen in verband was zoodat ik wist 
dat hij de waarheid sprak. 

lS6~. De neer Schreiner.] Gij hebt met De Beers ook 
transactieA gehad ?-J a 

1869. Zoodat gij goederen kondt verzenden voor wat 
gij noemen ~ unt de . vereenigde compagnien te J ohannes
burg en Kimberley ?-J a. 

1870 • .lIe heerJone8.] Wanneer kwam Holden u zien?
In October of N ovem ber. 

1871. Hoelang voordat die tanks aankwamen ?-Hij 
kwam den dag v66r de eerste verzending. 

1872. Gij zegt dat er geen correspondentie was tusschen 
u en De Beers bieromtrent ?-N ecn. 

1873. WIlS geene correspondentie tusschel' u en de ge
consigneerden in de Transvaal ?-N een. 

1874. Gij hebt geen brieven van kennisgeving gezon· 
den ?-Ik gal de Sp~orweg quitanties aan den hear Holden. 

1876. Bleel hij te Port Elizabeth totdat de trucks ver
zonden waren "-Ja. 

1870. Wat deed u den ken dat deze olie tanks van 
Kaapstad, Kimberley of Mafeking gekomen waren?- Ik 
was onzeker. Ik wist dat zij afgekomen waren per 
spoolweg. 

1877. K wam het u niet buitengewoon voor dat olie nllar 
Port Elizabeth gezonden werd per spoorweg op weg naar 
Johannesburg ?-J a, het was buitengewoon. 

1878. Heeft Holden dat opgehelderd ?-Ik vroeg hem 
hoe dat kwam en hij zeide: "Vraag mij zoo weinig 
mogelijk." 

1879. De beer Inn68.] Aan welke beguerte gij voldaan 
hebt ?-Ja, ik respecteerde haar. 
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1,,80. Hebt gij iets te ci.oen gehad met het landen van Den ""!1' 
wu.penen te Port ~lizabeth V\lor de Chartered Company ?_ B. ~"!.."""!I. 
Eenige jaren geleden. 16 Juui,J89&. 

1881. Nif.t in dell Iaatsten ti~d ?-N een. 
Ib82. De leer Schreiner.] Verschijnt de trans80tie van 

de olip.tanks in u we boeken ?-De cheques en de betaling 
der vracht versohijnen in mijne hoeken. 

1883. Op wiens rekening ?-De Simmer en J aok en de 
Geldenhuis Deep. 

1884. Niet op naam van den stilzwijgenden Rolden P
Neen. 

1885. Heeft gij gezegd dat die oompagnies zijne prinoi-
palen waren ?--J a. -

J886. Gij zijt er volkomen zeger van dat hij De Beers 
nooit genoemd heeft? -Hij heeft De lJe('rs nooit genoemd. 

1881. Voorsitter.J Wat is de gewoonte te Port Elizabeth, 
toen gij die truoks terugzondt aan Geldenhuijs en Simmer 
en Jack, hebt gij u aansprakelijk gemaakt voor de vraoht? 
-Ja. 

1888. De keer Sehl'einer.] Hebt gij betaling gckregen 
voor uwe firma ?-Geen sixpence. 

1889. Maar gij hebt tooh betaling ontvangen ?-Neen, 
deze zaak volgde erop. 

1890. Zoodat gij dit geld uitgegeven hebt en geen be
taling ontvangen hebt ?-J a. 

18Yl. De heer Jones., Hebt gij de vraoht betaald van 
Kimberley naar Port EUzabeth zoowel als naar J ohaones
burg?-Ja. 

1892. Hebt gij niets gevorderd voor uw werk aIs bestel
agent ?-Ik ben van plan een vordering aan de gekonsig
neerden te zendeD. 

1893. De keer Schreiner.] Dat zou gewone bezigheid 
zijn. Zoudt gij ook niet betaling vorderen van De Beers 
voor het ontvangen van de verzending van hen ?-Wij 
kunnen niet beide partijen laten betalen. 

1894. Maar er waren twee tran88oties. De truoks 
kwamen naar u en gij moest ze weer verzendeq ?-Neen, 
ik zal de Geldonhuijs en Simmer en ~ack zooveellaten 
betalen. 

1896. De hoer Jono8.] Hoeveel heht gij in het geheel 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



182 NOTeLEN' VA.N GBTlJIGENIS AFGELEGD VOOB HET 

D8!1 ~ uitgegeven ?-Minder dan £600. Ik herinner mij het 
B. Pie","",. juiste bedrag niet_ 
16 JUDI,t8DS. 1896 Maar omtrent zooveel ?-Ja. 

Ib!li. De heer Sckreiner.] Hebt gij De Deers in uwe 
boeken hiermee gedebiteerd ?-Neen 

1898. Vooraitler.] Heeft Hol~en, hoe stilzwijgend hij 
ook was, u niet gezegd dat de tanks van De Beers platform 
kwamen en dat hij in de De Beers pakhuizen ermee te 
doen heeft gehad ?-N een. . Ik wist niet waar Holden 
van daan gekomen was, en ik heb hem sedert niet gezien. 

1809. Hebt gij communicatie met den heer Kellow 
hieromtrent gehad ?-N een. 

1900 .. De 'heer Du Toit.] Is het de gewoonte zulk werk 
voor niet te doen ?-lk zal de rekening later san de 
geconsigneerden zenden. 

190L Maar gij hebt het nog niet gedaan ?-Neen. 
1. 02. Zoudt gij gOAderen voor andere personen voor 

niet ontvangen hebben ? - Wij noemen het ontvangen en 
alieveren. Wij hebben alleen verzonden, daar er g~en 
werk gedaan werd bij hot ontvangen. 

1903. De keer Sckreiner.] Gij hebtde spool'wegvrae~t 
'Van die tanks betaald van Kimberley naar Port Eliza
both ?-,Ta. 

1904. Was dat nietee:n gewone transaetie?-Ja. 
190Ii' De keer Merriman J Gij heht De Becrs niet 

gedebiteerd ?-N een. . 
1906. Is dat niet zeer vreemd ?--Neen, want Holden 

zeide dat het Simmer en ,Tack en Geldenhuijs Deep aaD,,
ging. 

1907. De keer Inne8. J Wanneer hebt gij ontdekt dat de 
verzending van De Beers kwam ?-Toen ik den Spoorweg
'Vracht brief za.g. 

1908. Was da! voordat gij de tanks terugzondt naar 
Johannesburg ?-N een, zij waren vertrokken toen ik 
vrachtbrieven ontving. Wij betaalden den Spoorweg 2 
of S dagen later. 

1909. De keer Jone8.] De tanks waren &an u te Port 
Elizabeth verzonden, en niet aan Holden ?-J a. 

1910. De keer Schreinor.] De tanks waren in elk geval 
eenige dagen te Port Elizabeth ?-Ik galoof van neen. 
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1911 Maur toen de- spoorwegvracht naal" I'ort Elizabeth Den heer 
door u betaald werd, moet gij de verzendings brieven B. Ptej""",. 
gehad hebbE'n die u aantoonden wie ze u gezonden had ?_ 16 .Juni, 1896. 

Juist. 
1912. Gij bebt dus niet betaalt v66r gij wist dat de 

tanks van De Beers gekomen waren ?-Ik heh u gezegd 
dat Holden aankwam v66r de goederen. Hij heeft mij 
nooit gezegd en ik heb nooit geweten van waar zij kwamen 
totdat de spoorwegvraoht brieven aan mij gezonden werden. 

1913. En die vraohtbrieven toonden aan dat de tanks 
van De Beers waren, voordat de vraoht door u betaald 
ward ?-J uist. 

1914. De keel' Me1'1-iman.] Hebt gij informatie gekregen 
van de Chartered Company in de Kaapstad dat Holden 
·een vertrouwbaar man was ?-Neen. 

1915. ZiJn naam werd nooit genoemd ?-·Neen. 
191 ... Glj hebt geen mededeeling gehad van de Char

tored Company hieromtrent ?-N een. 

De nee}' Emanuel Isaac8 ondervraagd. 

1917. Vool'aitter.J Ik goloof dat gij een: koopman te 
Mafeking zijt ?-Ja. 

1918. Do keer Mert·iman.] Herinert gij u dat op 29 
Deoember laatst1. een per~oon Hoaney genaamd in den 
morgen aankwam ?--J a, het was op eon Zondag morgen. 

1919. Hoelaat kwam hij naar uw winkel ?-Hij kwam 
naar mijn kamer omstreeks hall 3 of 3 UlU". 

1920. De lI.eer Sckreinm'.l Maar de trein. kwam eerst om 
half 5 san ? -In elk geval het was vroeg in den morgen. 

1921. De keer Merriman. I Hij maakte u wakker ?--Ja. 
1922, Wat wilde hij ?--Hij verzooht mij in den winkel 

te gaan en hem een paar kapstevels te geven. 
1928. Wat deed hij toen ?-Hij nam ze met zioh. 
1924. Gij hebt hem niet nagekeken ?-N een, ik groette. 

hem. 
1925. De neer Sck1oeiner.] Hebt gij hem niets anders dan 

stevels versohaft ?-Ook een zak. 
1926. Welke soort van zak ?-Een knapza),-. 
1927. Gelijk gij aan. vele anderen verkooht hadt ?-J a. 
[46A-'96. .JAMESON INVAL.] 

Den heer B. I,.". 
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:ben hoer 1928. En ook de stevels ? -J a. 
E. I'fMMJ8. 1929. Het was de soort van zak dien iemand noodig heeft 

1frJ~Di, 1896. als hij op reis gaat ?-Het was een zooals wij aan reizigers 
per postkar verkoopen. 

1930. :;;ragen personen die per postkar reizen gewoon
lijk kapstevels ?-J a, militairen gewoonIijk. 
L 1931. J'oorsitter.J Hebt gij Heaney vroeger gekend ?-
Js, vele jaren. . 

1932. De neer Sckreiner.] Heeft hij u gezegd waarheen 
hij ging ?-N een. 

1933 .. Heeft hij gezegd waarom hij u vroeg op Zondag 
morgen wakker maakte om kapstevels te koopen ?-Neen. 
Ik had destijds toezieht op het hotel en stoltd dikwijls 
V!0eg op om passagiers die aankwamen te ontvangen. 

1Y34. Heeft hij gezegd wat hij wilde hebben ?--E'en 
paar kapstel'els. 

1935. Waarvoor daoht gij dat hij ze noodig had ?-Ik 
daoht dat hij op reis ging. 

1936. Welke reis ?-Naar Bulawayo of Pits ani Pothlugo. 
1937. Waren die de twee eenige reizen waaraan gij 

dacht ?--Hij had overal elders heen kunn~n gaan. 
1938. Daoht, gij niet aan een andere reis die hij kon 

ondernemen ?-N aar Pitsani. 
1939. Daoht gij niet aan een reis naar de Transvaal ?~ 

J a.l, ik daoht eraan. Ik bedoel dat publiek erover gespro
ken werd op dien Zondag morgen. 

1910. Hoe lekte het uit. Hebt gij het van de QfHoieren 
geboord "-. Van de offioieren en mansohappen. 1)e man
sohappen werden destijds overgelllaakt en ieder soheeD het 
te weten. 

1941. De beer Merriman. -I Hoelaat op dien Zondag wist 
gij dat zij dien dag zouden vertrekken ?-Na lunoh, om
trent twee UUl. Zij waohten toen op orders om te mar
oheeren_ 

1942. Wie zeide u dat ?-Sommige van de mansehap
pen in het kamp. Ik zag de toebereidselen die in het 
kaIllp gemaakt werden. Zij waren onder orders om 
te eenigertijd te maroheeren. 

1943. De keer Sckreiner.l Wisten de mannen waar zij 
heen zouden gaan P-Velen "'hanner daohten dat zij naar de 
Transvaal zouden gaan. 
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1944. Gij kunt niet zeggen of zij bcpaald wisten dat Den br8t' 

zij naar de Transvaal zouden gaan ?-Ik geloof niet dat E. ~t:" 
de mansohappen het wistcn, maar het is mogalijk dat de 16 limit 1896. 

officieren het wisten. 
1945. Gij wist het op den Zaterdag ?-N eeD, op den 

Zondag. 
1946. Wie was de eerste die u dat zeide. Ik veron

derstel dat gij het niet door ingeving wist ?-Velen spraken 
erover. 

1947. Maar van wien gij het ook gehoord hebt, het 
kwam uit het kamp ?-Ja. 

1948. Voorsitter.J Wij weten welke gesprekken er in 
kampen gevoerd wordon. Wat hebt gij gehoord. Heeft 
een der manschappen gezegd: "Wij gaan de boeren 
beveohten " ?-N een, dat niet. 

1949. De Aeer 8ckreiner. I Zeiden zij dat zij de vro:J.wen 
en kinderen te Johannesburg gingen redden ?-Ik heb die 
reden nooit hooren noemen voordat ik haar in de couranten 
zag. 

1950. Vooraittlrr. J Wat was de soort van gesprek dat 
gij werkelijk gehoord hebt ?--Er werd publiek over 
gesproken versoheidene dagen tevoren toen Kapt. Coventry 
Aen speech maakte in het kamp. 

1951. De keer Sck,oeiner.l Wat was de inhoud van die 
speech ?-Ik 'Wa~ daar niet, maar hij zeide aan de man
schappen dat er een geyecht zou plaats hebben. 

1952. En dat was vrij goed bekend te Mafeking?
Men sprak publiek erover. 

1953. Wat gij hedoelt (het zou natuurlijk aIleen uw 
eigen gevoelen zijn) is dat een persoon zooals de Magis
traat van Mafeking noodwendig zulke gesprekken zou 
hooren ?-Het was publiek bekend dat de mannen onder 
orders waren om 16 eenigertijd te marcheeren. 

1254. En dat hij dus Doodwendig het moest gehoord 
hebben ?--Ieder sprak erover. 

1955. De Mm- 8ckreiner.] Ik varonderstel dat een 
handelaar zooals de heer -Weil ervan moest gehoord 
hebben ?-Ik geloof dat hij het zon gehoord hebben. 

1956. Als hij in dien tijd to Mafeking was ?-Hij was 
claar. 
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Den hOEr 1957. De Iteer Merriman. J Dc heel' Julius Wail, toen 
,B. ~tItI'" Kapt. Coventry die speech maakte ?-De heer Sam. Weil 

16 JuDi,1&!l6 was daar. 
1958. M,tar gij zijt niet zeker omtrent del: heer JuliuB 

Weil ?-Ik kan niet zeggen of hij daar was of niet. 
1969. De keer Schreiner.] De heer Rawlinson was te 

Mafeking, heeft hij met u een gesprek gehad ?-Ilt heh 
hem .Diet gezien. 

1960. Hij heeft u nooit omtrent die kapsteyels onder
vraagd ?-~ een. 

1061. De hoer Inne-9.] Daar gij wist wat lDeD publiek 
zeide, hadt gij cen idee waarheen Heaney ging to on bij 
uom de stevels en den zak vroeg ~ -Ik dacht dat hij naar 
het fitsani kamp ging. Ik was eigenIijk versuft, waqt 
het was vroeg in d«:'n morgen, en hij had mij Ult den 
slaap gewekt .... 
. 1962. Gij heht hem volstrekt niet gevraagd waat' hij 
;heen ging ?-.,-N een. 

1963. Maar gij begreept het toch ?-Ik wilde het niet 
'Woten. 

1964. Gij hcht hem zoo weinig mogl~lij Ii uitgevraagd ?
Ik waS' half in slaap, jk gal hem de dlngon en giug weer 
naar bed. 

1965. Voorzitter. ] Wat pedodlt gij ala gij zcgt dat gij 
Diet wildo~ weten ?-Ik .wilde geeno vragen docn om
t.rent zijne zakcn.. 

1966. Het was niet pmdat gij ongencigd waart h: 
hooren wat hij te zeggen had ?-~ean, hij zelde niets uit, 
zijn eigen, en ik wilde hem niet gaame vragen doen. 

1967.. De keer Scll/re",ner. ] flij dacht dat er iets was dat 
hij niet gaarne zou vcrtellen ?-Juist. 

De /teer TAomas Be1'ru ondervraagd. 

Den heer 1068. VoorziUer.] Wat il3 uwe positie in <len B. Z. A. 
T. B,rrg. I Compagnie ?-Ik b~n boekhouder. 

De heer MERRIMAN, Voorzitter. 

. 19~9. De /zeer l'iJferriman.l Herinnert gij u dat Kol. 
Rhodes op uWP. Compagnie in Octob~r 1895 gotrokk~Jl 
heeft ?-Ja. 
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1970. Op 24 October trok hij voor £1,000? -Ja, ik Den heer 
geloof dat dat h~t bedrag was. 7'~ JJtI"lI· 

1971. Op . November trok hij weer voor £1 f),OOO?- u~ lut:i,l891'}" 

Er waren verscbeidene sommen. 
1972. Wat was het totA.al van die drafts ?-M eel' dan 

£61,000. 
1973. Op welke rekening hebt gij dit geplaa:tst ?-Op 

de Nieuwe Conoessies Rekening. 
1974. Gij hadt cen rekcning geopend in uwe boeken in 

dien 'naam ?-J 8. 

1975. Wie gelastte u dit te doen ?-Ik ben niet geheel 
zeker ervan, misschien de Ageerende Secretaris of misschien 
Dr. Jameson. 

1976. Dr. Jameson was toen niet hier ?-Ik kreeg 
instructies. 

1977. Van. wien ?-Missohien van den ageerenden 
Secretaris, maar ik ben niet zeker ervan dat het nict \Tan 
Dr. Jameson was. 

1978. Wie bf\taalde u terug voor de Nieuwe Conoessies 
Bekening ?-De Standard .Bank. 

1979. De heer Innes.l Welk reoht zon Dr'. Jameson 
hebben om 11 instructies te geven omtrent u we rekenin .. 
gen ? - Or. ,T ameson heeft geen begrip van rekeningen te 
openeD, 

1980 ... Maar gij zoudt geene orders van hem aannemen 
om een rekening in de boeken der Compagnie te openen!' 
- WaDnel}r Dr. Jameson in de Kaapstad is, als Adminis .. 
trateur van Rhodesia, zou ik iDstruoties van hem aannemen. 

1981. Maar dit heert niets te doan met Rhodesia. Hoe 
zendt gij instruoties kunnen aannemen van Dr. Jameson 
omtrent het openen van een rekening voor drafts die nit de 
Transvaal komen ?-Ik br n niet geheel zeker ervan wie de 
instruoties gegeven heeft. 

1982. Nate hebben nagedacht zoudt gij niet zaggen dat 
gij geene instructies van Dr. Jameson gekregen heht 1-
Waarschij nlijk had ik de instructies van den Seoretaris of 
ageerenden Secretaris. Het was vel'keerd te zeggell dat 
ik ze van nl'. Jameson krut'g, maar i~ kan zijn instruotie 
gekregtm hebbon omtrt'nt een bijzondere draft. 

198~, De l,eer FuUe1-.] Dr. Jameson b~d altijel eeu 
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)tm beer plaats in het kantoor wanneer hij in de Kaapstad was, en 
1'. ~m,. hij was gewoonlijk daar ?-J a. 
Juni.189G. 1984. De keer ScAreiner.] Omtrent welke draft denkt gij 

dat gij instructies hadt van Dr. Jameson ?-Ik ben er niet 
zeker van dat ik ze gekregen hebe 

1986. De neer Jones.] Reb gij het kasboek del' Com
pagnie en de tegenbladen van uwe chequeboeken ?-Ja ik 
produceer ze ter inspektie door het Comita" 

1~86~ De keer Merriman.] De eer&te draft is gedateerd 
24 Ootober. Hebt gij die ?-J a ik produoeer de drafts. 

1987. Door wien werd die draft voor £1,000 betaald? 
-Het tegenblad van de cheque toont aan dat zij op ~8 
Ootober betaald werd per cheque op de Standard Bank, 
op de Nieuwe Concessies Rekening, draft rekening, F. 
Bhodes. 

1988. Wie heeft die oheque onderteekend ?-De heer 
Stevens. 

1989. Wie heeft haar mede onderteekend ?-De heer 
Butberfoord. 

1990. Wie gaf u orders de Nieuwe Concessies Rekening 
te openen ?-Ik ben er niet zeker van, ma:ar ik geloof dat 
de order door den ageerenden Seoretaris gegeven is. 

1991. D~ keer Sekelner.] Maar gij opent toch waarlijk 
geen rekening zonder bepaalde instruoties Tan iemand ?
Ik geloof dat de rekening moet gesteld zijn op rekening 
van Kol. Rhodes. 

1 !J92. De keer Jones.l Wilt gij de nieuwe conoessies 
rekening opslaan in uw groothoek, die zooals gij zPgt 
geopend moest zijn voor Kol. Rhodes ?..-Ja ik zeg dat zij 
voor hem moest geopend zijn. 

1993. De keer Merriman.] Gij zegt dat de Standard 
Bank dat geld terugbetaald heeft ?-J a. 

1994. Op welke wijze hebben zij het gedeponeerd?
Zij deponeerden het ten krediet van ons. 

1996. Op welke wijze, door het over te brengen in 
hunne boekt'n ?-·Ja. 

19~6. Zijt gij daar zpker van ?-Ja. 
1997. Up welken datum ?--Op 15 'Januan. 
1908. De hear Innes.] Hoe wcrd het u bekend dat de 

Standard Hank u m"t die som gekl'editeerd had ?-Zij 
.eiden. het aan on&. 
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1999. Wie heeft u dat gczegd ?-De Standard Bank. Den heer 
2000. Door mondelingsohe kennisgeving of in een brief? T. B'"'t 

-Het is mogelijk dat er cen brief was. 18 JUIli,1896. 

2001. Een kl'ediet van £61,000 zou niet zo~der brief 
gemaakt zijn ?-Ik ben niet geheel zeker ervan dat er 
een brief was. 

2002. Als er een is, wilt gij hem produoeeren ?-Ja. 
2003. De heer Schreiner. J Ik zie dat op 13 November 

gij £50 uitbetaald heeft aan Dr. Somershields op de Nieuwe 
Concessies Rekening ?-Het was een voorsohot in kODi 
tanten. 

2004. Wie heeft die oheque onderteekend ?-Zij ward 
mecie-onderteekend door den heer Rutherfoord. 

2005. De kecr Merriman.] Heeft de heer Butherfoord 
een proouratie om voor elk bedrag te teekenen ?-J a. 

2006. De heer Sc/"reine.J Op wientJ instruoties werd de 
oh~que gesohreven voor Dr. Somershields ?-Ik weet niet 
zeker of het op instruoties gesohiedde van Dr. Jameson of 
van den Ageerenden Seoretaris. 

2007. Wie heeft de oheque onderteekend ?-De heer 
Rutherfoord mede-onderteekende haar voor den heer .Hhodes. 

2008. Wilt gij die cheque aan Dr, Somershields produ
ceeren ?-Ja_ 

:..OOH .. Dr. Somershields was in de Kaapstad op 13 
November ?-J 8., ik geloof dat wij een quitantie van bern 
hebben. 

2010. Hebt gij geene andere rekeIling met Romershields 
in uwe boeken ?--Ben ik verplioht een private rekening te 
produoeeren? . 

2011. Kunt gij ons verzekeren dat geen post in die 
rekening betrekking heeft op het onderwerp van dit onder
zoek ?-Ik weet het niet~ 

2012. Sla dan Dr. Somershields' rekening Ope Verspreidt 
die rekening eenig licht op de £50 die op de Nieuwe Conoes
sies Rekening versohijnt ?-J a, het is teruggebracht van de 
Nieuwe Conoessies Rekening tot het debit van deze 
rekening. De Nieuwe Concessies Rekening is gekrediteel'd 
en ,leze rekening gedebiteerd. 

2018. Het was dus een dubbele boeking iI\ qwe 
boeken ?-J at 
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nen heet: 2014. Is die som U ooit terug betaald ?-Zij was begre-
Tr Birr,. pen in een ander bedrag en is terugbetaald. 

18 J"Jni, 1891. 2fJ15. Door wien terugbetaald ?-:pe. rekening van den 
heer Rhodes is ermee gedebiteerd. 

2016. DII beer Jone,'l.] Op 20 Dec. telegrafeerde Shar
wood van Johannesburg aan Stevens, Charter, Kaapstad ~ 
"Kol. Rhodes trok op Charter voor tien duizend op den 
18den cn ZeYCD duizend op den 19den, dezelfde rekening 
als tot DU toe, brief volgenden dag op de post gedaan." 
llebt gij dien brief meegebracht ?-Die brief zou niet 
geadresseerd zijn aan den Secretaris der Compagnie2 maar 
privaat. 

2017. Maar toen do heer Stevens verzocht werd dezen 
brief te produceeren, zeide hij dat gij hem zoudt produ 
ceeren ?--Ik beh hem niet. 

2018. De Aeer ... Vm"riman.] Ann wien zon hij privaat 
geadresseerd zijn geweest ?-Aan den heer Stevens, 
geloof ike 

2019. Wilt gij een aanteekening ervan maken en den 
brief produceeren ?--J a. Ik beb bier een kopie van de 
~ieuwe Concessies Rekening die ik inlever. 

2020. De keer Sckreiner.] Wanneer hebt gij de potlood 
aanteekeningen gemaakt tegenover de Nieuwe Concessie 
Rekaning "aan Kolonel Rhodes" ?-Korten tijd geleden. 

2021. Wat zijn de cijfers in potlood ?-De renten. 
~02~, Berekend op de bedragen der betaalde draft ?-J a. 
2023. De kf:6r Jone8. ] Zijn de renten £308 3s. 9d. be-

dragende op die voorschotten aan u betaald ?-N eeo, ik 
ben nog niet betaald, ik moet ze invorderen. 

20i4. 'Tan wien ?-Ik ben er niet zeiter van. 
2025. Gij bebt het niet geboekt ?-N een. 
2026. GiJ weet niet van wien gij het moet ontvangen ?-

Ik weet het niet positiel, m'lur ik zal het moeten boekpn. 
202':". De keer Merrim.J1't. I Maar waar ~ult gij het 

boeken ?-Ik zal het Lenden -kantoor ermee debiteeren. 
:1028. Zijo al deze rekeningen naar uw Louden kantoor 

gegaan ? ..... Neen, dezen zijn niet gegaan. 
2029. Zijn deze rekeoingen nooit naar het L~ndensche 

kantoor geg-aan t-~een, wij zendt'Tl onze grootbo(\k J"~ke~ 
ningen jaarlijits naar het Londenscbe kantoor. 
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2030. Zou de Londensohe kantoor niet weten van de Den heer 

Nieuwe Uonoessies Rekening in uwe boeken ?-Daarvan T,.JJII'f'g. 

ben ik niet volkomen zeker, omdat wij oDze jaarlijksobe 16 Jnnl, 1896 

rekeniningen nog niet naar Londen hebben gezonden. 
203l. De keer Fuller.] Wat zendt gij bij het einde van 

jaar ?-Wij zenden de balans rekening. 
2032. De hecr Mel'rima1J.] Zendt gij niet maandelijksobe 

rekeningen naar u w Londensohe kantoor ?-Wij zenden 
een "tissue" van het kasboek. 

2033. De heer Jone8.] Dat is een kopie van de kasboek 
posten ?---J a. 

2031. En dfJ,t wordt elke maand gezonden P-Ja. 
2035. Gij heht de tegenbladen, oheques en draftA hier 

die de Nieuwe Concessies Rekening uitmaken ?-Ja. 
2086. Wilt gij de bedragen der cheques in volgorde 

noemen ?-Op ~8 October, den dag waarop de Clerste post 
onder de Nieu we Concessies Rekening verschijnt, werd 
cheque No. 8321 uitgeschreven om een draft te hetalen V'1.D. 

£1,000; op 8 November, No. 8,885, voor £5~0; op 11 
November, No. 8,394, voor £10,000; op 23 November, 
No. 8,4i6, voor £500; op 22 November, 8,442, voor 
£5000; op 3 December, No. 8,525, voor £1,000; op 13 
llecember, No. ·,561, voor £1,000; op 17 December, No. 
8,b73, voor £1,500. 

2037. Gij zegt da.t de kassier die de Nieuwe Conoessies 
Rekening met deze sommen in het eerste geval debiteerde, 
niet hier iR om ta zeggen van wien hij zijne instruoties 
ontvangen heeft ?-Hij is niet hier, hij is te Salisbury. 

2038. De heer Schreiner.] .aI deze cheques schijnen 
made onderteekend te zijn door den heer Ruthel'footd?
Ja. 

2039. De hder Rutherfoord had een proouratie van den 
heer Rho les, den bestier~nden Directeur, om voor- hem te 
teekenen ?-J &, de heer Rutherfoord teekent altijd vooi' 
den heer Rhodes. 

2040. Van ~l December en later zien wij dat Dr. Harris 
cheques onderteekent?-J a, hij heert sommigen onder· 
teekend 

2041. En zij ,vorden nog medeonderte~kend door den 
heer Rutherfoord VOOl' den heer Rhodes ?-J"a. Op 21 
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Den beer Deoember om voorttegaan met de Nieuwe Conoessies Rake
T. B.~, ning, werd oheque No. ~,593 uitgeschreven door Dr. Harris 

16 Juui, 1896. VOOl £10,000; op 23 December, No. 8,592) voor £7,000; 
op 26 December, No. 8,619, voor £3,000. 

!!O 12. Dan is er nog een draft voor £l,O~O gedateerd 
Johannesburg, 27 December, 18G5, betaalbaar op zicht 
door Francis Rhodes" waar is de cheque daarvoor ?-Ik 
kan die niet vinden, maar zij zou precies gelijk de anderen 
zijn. 

2043. Heeft Dr. Harris het tegenblad met zijn voor
letters onderteekend ?-Dr. Harris onderteekent de tegen
bladen niet met zijn voorletters. 

2044. Hoe verklaart gij c!at die oheqlle verdwenen is ? 
-Wij bebben haar, gelol)f ike 

2045. Gij krijgt elke zes maanden uwe cheques terug 
van de bank ?-Jd., op vaste tijden. 

2046. Elke zes maanden ?-Umstreeks elke zes maanden. 
2047. Kuot gij die oheque niet vinden ?-lk zal trach

ten h&.ar te vindeo .. 
2048. Wilt gij voortgaan met de posten in de Nieuwe 

Coooessies Rekening ?-Op 9 Januan, werd cheque No. 
8,680, voor £10,000, betaald. 

2049. Gij zult zien dat die cheque was om een draft te 
honoreeren die op geheel verschillend papier gesohreven 
was door Kol. Rhodes voor het Nieuwe Concessies Syndi
kaat, het woord "Development " geschrapt zij nde. Hoe 
verklaart gij dat zij op verschillend papier geschreven was? 
-1 k weet het niet. 

2050. Wat was h~t Nieuwe Conoessies Syndikaat ?-Ik 
weet het \Vaarlijk niet. 

2051. De laatste cheque getrokken op die rekening was, 
zie ik, op 11 J anu8Ii No. 8694 voor £10,000, onderteekend 
door Dr. Harris ter honoreering van een draft getrokken 
door Franois Rhodes, q.q., Nieuwe Conoessies Syndi
kaat ?-Ja. 

2052 .. J)6 k66r Merriman.J Dan zijn de laatste twee 
drafts getrokken op het Nleuwe Concessies Syndikaat, 
niet op de Nieuwe Conoessies Rekening ?-Ik zie de 
verandering. 

2053. Toch bracbt gij dat op de Nieuwe Oonoessie 
Rekening ?--Ik woot er waarlijk niets van. 
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2054. Van wien habt gij uwe instruoties gekregen?- Den. heer 

Ik zou in elk geval instruoties gekregen habben. ~. ~tlo\ 
2055. Die draft is getrokken voor het Nieuwe Conoessie l(SJUlli, 1890. 

Syndikaat, gij zoudt haar natuurlijk niet blenge~ op de 
Nieuwe Concessies Rekening ?-De zaak staat als voigt. 
Wij hebben met zeer groote somman te doen, en deze 
rekeningen zouden op nieuw gearrangeerd worden door 
terugbetaling of anderszins en de posten zouden op een 
andere rekening gebracht worden. 

2056. Maar toen een draft getrokken werd voor het 
Nieuwa Concessies Byndikaat, hoe kondt gij haar inschrij-. 
ven in de Nieu we Concessies Rekening ?-Ik kreeg 
instructies van den Secretaris .of ageerenden Seoretaris. 

2057~ Gij zoudt een instructie aanemen waar er £10,000 
mee gemoeid is ?-Wij hebben met groote sornmen te doen 
en dan worden zij later weer gearrangeerd. 

2058. Maar als iemand op een rekening trekt die niet 
in uwe boeken is dan brengt gij het lliet op eene rekening 
die in uwe boeken is, hoe groO't de sommen ook zijn waar
mee gij te doen hebt ?-Somtijds kon het gedaan worden en 
de rekeningen konden later gearrangeerd worden. 

2059. Wilt gij mij in ernst zeggen aIs een boekhouder 
dat als er een dra.ft getrokken wordt op een geheel nieu we 
rekening, dat gij haar insohrij ven zuIt op een oude 
rekening die gij in uwe boeken hebt, zonder instnIcties ?
Ik ben niet geheel zeker ervan of ik in elk geval instruo
ties gekregen heb, maar de oheq Iles zouden onderteekend 
worden door den Secretaris of Ageerenden Secretaris. 

2060. Maar ik wil weten hoe gij ala een boekhouder 
een nieuwe rekening zoudt inschrijven op eeo die gij open 
hebt in uwe boeken, zonder instructies ?-Gelijk ik: z~ide, 
wij hebben met zeer groote sommen te doen en ik plaats 
zeer dikwijls posten op een rekening en arrangeer haar 
later. 

2061. In dien tijd, op 9, 10 en 11.Januan wist gij van 
al de rllstverstoring in de Transvaal ?-Ja, ik wist het na 
1 Januari. 

2003. En gij hadt aIles gelezen omtrent de Reform 
beweging ?-J 8. 

2064, Maakte dat u niet een weinig onrustig omtrent 
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Den hear het plaatsen Tan een som van £10,000 getrokken op een 
T. 11,",0 nieu we rekening, het Nieu we Conoessies Syndikaat, op de 

16 Juni, 1896. Nieuwe Conoessies Rekening, een oude rekening in uwe 
boeken? -Nlet wat den persoon aangaat die haar getrokken 
had. 

2065. Zeg mij opreoht wie u instruoties gegeven heeft om 
deze drafts op de Nieu we Concessies Rekening te plaatsen ? 
-Ik veronderstel dat Dr. Harris ze zal gegeven hebben, 
maar de kassier kan met een dezer drafts gegaan zijn toen 
zij gepresenteerd werd en haa:t' op de Nieuwe Concessies 
Rekening geplaatst hebben zonder te vragen, want wij 
hadden versoheidene van deze drafts van Kol. Rhodes. 

2066. Wilt gij uw kasboek ops1aan en zien op welke 
rekening zij daar ingesohreven is op den dag waarop zij 
hetaald werd.?-Op de Nieuwe Concessies Hekening. 

~067. Zoodat zij terstond op die rekening gebraoht 
werd?-Ja. 

2068. Dat is, op denzelfden dag waarop de drafts u 
gepresenteerd werden, heht gij ze ingesobreven op de 
nieuwe Conoessies rekening ?-J a. 

2069. Wilt gij ons zeggen of gij een afsohrift van uw 
Januan rekening, die gij een "tissue" Iloemt, gezonden 
hebt aan een Lon<lensch kantoor ?-Ik ben niet volkomen 
zeker ervan. Ik geloof dat het gezonden is. 

2070. Hebt gij een kopie van het afsohrift elke maand 
naar Londen gezofiden ?-Ootober en November zijn zeker 
verzonden, maar :\tan die van Januari ben ik niet zeker. 
Wij hebben veel werk in alIe opziohten gehad sedert 
Januari. 

2071. Wilt gij zeggen dat nu na zes maanden gij het 
afsohrift van J anuari nog niet naar Londen gezonden hebt? 
-Ja, wij zenden maandelijks, maar ik ben niet zeker 
omtrent J anuari. 

2072. En hebt gij geene vragen gehad van uw Lon ~ 
densoh kantoor omtrent de beteekenis van de Niell we 
Conoessies Rekening ?-Ik weet van geene. 

2078. De Aeer BcAreiner.] Niet voorleden jaar, noch 
later ?-Zij hebben nooit vragen gedaan omtrent mijn kns
hoek. Het zenden van de rekening naaI" het kantoor in 
Londen is een zaak van vorm QUeen, da&r de boe ken hior 
gebouden worden. 
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2074. De keer Fuller.] Zenden zij geen inspekteur om Den heer 
uwe rekeningen na te zien ?-De heeren Cooper Bros . .zijn .2'~ I},",. 
de auditeuren en zij zenden jaarlijks een vertegenwoordiger. 16,J'uui,1896. 

2075. Wanneer was hij laatsthier ?-In het midden van 
October. 

2076. DfJ lteer Merriman.] Hebt· gij eene :rekening 
geopend in uw boeken genoemd " De Transvaal Rekening"? 
-Neen, er is geene. 

2077. Als dUB een post u gegeven werd om op de Trans
vaal J'ekening te plaatsen, zou het voor u geen beteekenis 
hebben ?-Neen. 

2018. De lle6r Schreiner.] Als zulk een post u gegeven 
werd, op welke l'ekening zoudt gij haor plaatsen ?-Als ik 
instructies had, zou ik haar op 6en Transvaalsche rekening 
plaatsen. 

2079 .. Zoudt gij haar niet op de Nieuwe Concessies 
llekening plaatsen ?-N eeD, ik geloof van neen. 

2080. De keer Jones.] Hebt gij geene andere rekening 
in de boeken met betrekking tot den in \Tal in de Transvaal ? 
-.Be(1oelt gij politie rekeningen? Wij hebben verschei .. 
dene politie rekeningen. 

2081. Hebt gij veranderingen gemaakt in uwe. manier 
van die politie rekenmgen te debiteeren in de maanden 
October, November of Deoember ?-Die rekeningen moeten 
nog gcarrangeerd worden. 

~082. Wat bedoelt gij daarmede ?-Ik: moet arrange .. 
Inenten maken voor die rekeningen. 

2083. Wilt gij volledige opheldering geven van wat gij 
bedoelt door arrangementen voor die rekeningen te makeni' 
-Ik wil zeggen dat ik nog niet volkomen zeker ervan 
ben op welke rekeningen ik ze zal moeten plaatsen. 

20~4. Was er voorleden jaar geen buitengewone uit
saven in verband met de politie rekeningen voor wapenen, 
ammunitie, voorraad, uniformen, zadels of pa8.l'den ?--Ja . 

.2085. Welke loeke;ning hebt gij daarmede gedebiteerd? 
-De paardenrekening heh ik gedebiteerd met de paarden. 
lk weet niet of gij dat buitengewoon noemt. Wij koohten 
paarden en zonden ze over Beira naar Salisbury. 

2086. Wie betaalde al de mansohappen, die ingesohre .. 
yell werden tegen het einde van voorleden jwtr. de Jlieuwe 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



196 'NOTULEN VAN G~GBlnS AFGBtEG1> vOOR HBT 

Den hear rekruten ?-Er is een Pitsani kamp rekening waarop ik 
To ~'"'. een gedeelte ervan geplaatst hebe Ik geloof dat ik· die 

16 JUDi, 1896. rekening later geopend hebe 
208;" Wilt gij die rekening opslaan ?-Ja. 
2088. De neer Mernman.l Wat is het totaal bedrag?

Deze rekening is nog niet gearrangeerd. Bedert J anuari 
waren onze zaken zoo in de war. 

2089. De keer Jones.] Wanneer werd die Pitsani kamp 
rekening geopend ?-Ill J anuan. 

2090. Op wiens instruoties hebt gij de rekening 
geopend ?-Ik geloof niet dat ik instrnoties had. Ik: zelf 
opende haar. 

2091. De keer 8cnreiner.] Als een soort van sleepnet 
om een boel uitgaven op te vangen waarvan gij niet wist 
op welke rekening gij ze zoudt plaatsen ?-Er waren vele 
uitgaven in ",erband met het kamp, en er was sedert veel 
verwarring. . 

20..,2. De keer Jone8.] Ik zie zij opent op 14 Januari 
met een post voor huur of salam van 1 tot; 28 Deoember. 
Ik zie dat er l'etaling~n zijn voor de diensten van vcr
soheidene mannen gedurendo dien tijd ?-Zij waren voor 
ontsnapte ruiters. 

2093. De kesr Schref"ner,,] Het bedrag is omtrent £130, 
dat werd betaald aan huur voor ontsnapte ruiters?-J a, in 
sommige gevallen waren zij ontsnapte ruiters. 

2094. Ontsnapt van waar P-Zij hadden bij de man
Hohappen van Dr. Jameson behoord. 

2095. Dan is er een p<'st van £16,077 betaald aan 
A. :Mosenthal, Port Elizabeth. Waarom hebt gij dat 
ingeschreven in de Pitsanikamp rekening ?-Ik daoht dat 
het iets ermee te doen had. Ik was niet geheel zckCl" 
ervan en veranderde het .. 

2096. De heer Merriman.] Wie gelastte u te verande
ren ?-Ik geloof niet dat ik een order gekregen heb. 

2097, Waarvoor was het ?-Het was voor voorraad voor 
Matabeleland. 

2098, De keer Schreiner.] Waren die betalingen VOOl 

huur in de Kaapstad gedaan ?--J a. 
2099. Door u ?-Ja. 
~100. Op wiens autoriteit ?-Op die van den ageerenden 

Secretaris. 
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2101. Zoodat zelfs de mann en die ontsnapten gereohtigd Den. heer 

waren op huur tot 28 Deoember?-J a. To B~rrv· 
2102. De neer Jone8.] Wilt gij zoo goed zijn met u te 16 Juui,1896 

brengen den brief van Ko1. Rhodes omtrent de eerste draft 
van £1000 op de nieuwe oonoessies rekening die betaald IS 
op 28 Ootober ?-J a. 

lJonderdag, 18 Juni, 1896. 

TEGENWOORDIG 1 
De PROCUREUR-GBNERAAL (Voorzitter), 

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

De "eer Thomas Berru verder ondervnLagd. 

2103. Voorzitter.] Gij zijt nog onder dezGltde verDlich- Den hear 

t· ? J of T. Bmog. Ing.- a. 
2104. De heer tTOne8.J Hebt gij rekeningen in uwe 18 Joni, 1898. 

boekeD. met een der offiCIeren van de B. Z. A. Compagnie 
voor de maanden Ootober, November of Deoember, in ver-
band met de toebereidselen te Pitsani?--J a ik hab cen 
rekening. 

2105. Welke rekening is· dat ?-Zij heet Majoor White's. 
2106. Welke White is dat ?-Robert White. Ik geloot 

dat ik het Salisbuty kantoor ermee gedebiteerd hebe 
2107. Herinnert gij u waarvoor het was ?-Ik kan som

mige bedragen noemen. Op 7·December is er een bedrag van 
£1500 getelegrafeerd aan de Standard Bank, Mafeking, 
ten krediet van Majoor White. 

2108. Door wien werd dat bedrag getelegrafeerd?
Door ons. 

2109. Wie bedoelt gij met ons ?-Het Kaavstadsohe 
kantoor der Compagnie. 

2110. Gij heht op dien datum aan Majoor White £1,000 
voorgesohoten ?-J a. 

2111. Volgens een krediet geopend door wien ?-Hr is 
geen krediet geopend. 
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])on heer 2112. Wat was uw autoriteit voor het voorsohieten van 
T.1J,"1'. de £1500 ?-Ik weet het waarlijk niet. 

18 Juni, 1896. 2113. Wilt gij de post in uw kasboek vool'le~en?
," Getelegrafeerd ten krediet van den Ed. Majoor B. Whits, 
~afeking. " 

2114. En door wien zegt gij werd dat getelegrafeerd ?
Door hetKaapstadsohe kantoor van deB. Z. A. Compagnie. 

2110. Aan wien 7-Ten krediet van den Ed. Majoor R. 
White. 

2116. Werd het aan hem getelegrafeerd ?-Ten krediet 
van hem in de Standard Hank, Mafeking. 

2117. Met welk doel werd dat bedrag aan hem overge
maakt ? ....... Ik geloof in verband met de Politie en uitgaven 
aldaar. 

2118, Zijn er ander dergelijke sommen aan hem 
betaald ?-Ik weet het niet. 

2119. Ih neer Merriman.) Waf' Majoor White bevel
hebber te Mafeking ?-Ik ben er niet geheel zeker van. 

2120, Was Kol. Grey, niet bevelhebber ?-Neen, hii 
was niet daar. III geloof dat Kol. White bevelhebber Was. 

21~1. De lteerJonea.] Werdde nieuweConoessies Reke
ning met die som gedebiteerd ?-Neen het Salisbury 
kantoor 

~ . ~2: De. Iteer Merrima~ .. J Wilt gij mij uw bladwij~er 
laten zien ?-Ik zie uit den bladwijzcr dat gij twee ~eke
ningen in uwe boeken hebt aanM.ajoor deD Ed. Robert White. 
Wij willen die twee rekenillgen gaarne zien ?-Het is een 
private rekening zoover ik kan---

2123. Bevatten zij groote SOlDmen~ Hoe groot is de 
geheele rekening ?-£868. ne andere is de Ed ff. 
White. 

2124. De leeer .. ~cnr~ner.J Hebt gij geene °rekening in 
uwe boeken op den naam van Holden ?-N ee:p.. 

2125. De l&eer Mernman.J Hebt gij die oheque die gij 
aan Bomershields uitbetaald hebt?- Ja. Ik produoeer 
haar. Zij was uitgesohreven door J. A. Stevens op 13 
Noy.1896 voor £00 en me de onderteekend door F. F. 
Rutherfoord voor C. J. Rhodes . 
.... l2126\' De keer SC~f·6iner.J Gij produoeert ook de oheque 
~o. 8685 VOOI' £1000, gedateerd ao ,Deo. die p.iet bij de 
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andere cheques was die betrekking hebben op de Nieuwe Den heur 
Concessies Rekening ?-Ja. T. Bwr,. 

2127. De keer Jones.] Hebt gij de quitantie voor de 18 JIlDi, 1&96. 

£50 cheque aan Dr. Somershields ?-Ik heb de quitantie 
maar ik beb haar niet hier. 

2128. Het Comite zou haar gaarne willen zien wanneer 
gij weer komt ?-Ja. 

2129. Hebt gij den brief van kennisgeving bedoeld in 
Bharwood's telegram op 20 Deo. aan Stevens, Charter, 
Kaapstad, omtrent de £.10,000 en £7,000 drafts ?-De 
brief is privaat. Ik heb hem niet in mijn bezit. 

2180. De heer Mernman.] Wie heeft hem in bezit?
Ik antwoord liever niet omtrent private documenten. 

2131. Maar gij moet, lfls het u belieft ?-Ik ben een 
oonfidentieel peraoon. 

2132. Voorsitter.] Weet gij wie de private kennisge
vingen gekregen heert ?-Ik heb ze niet in mij bezit. 

2138. De Aeer Bcll/r6'iner. J Mijnheer Berry gIj moet niet 
traohten de vraag te ontwiJken. Wie heeft de kennisge
vingen ?-(Geen antwoord.) 

2134. Voorsitter.l Heeft Dr. Harris ze ?-Ik heb een 
ingewortelde objectie er tegen iets te zeggen omtrent 
private oonftdentieele zaken. 

2136. Het is eene mak die betrekking heeft op het feit 
en gij mjt v~rplioht te antwoorden ?-(Geen antwoord). 

2136. De Aeer Innes.] Zijn de kennisgevingen die de 
documenten vergezellen meer privaat dan de documenten 
zelve ?-Zij zouden private kennisgevingen zijn. 

2137. De Aeer BcAreiner.] Ik moet u het telegram voor
lezen. Op 20 Dec. telegra1eerde Sharwood aan Stevens, 
Charter, Kaapstad: "Kolonel Rhodes trok op Oharter 
voor £10,000 op den 18den en £7,000 op den 19den 
dezelfde rekening als tot hiertoe, kennisgeving volgenden 
dag op de post gedaan." Dit is zooa1s gij met geen pri vaat 
telegram. Gij zegt dat gij die kennisgeving niet hebt?
Ik heb haar met. 

2188. Wie heeft haar ?-(Geen antwoord.) 
2139. Gij moet daze vraag beantwoorden ?-{Geen ant

woord.), 
214:0. Vooraitter.] Heeft de heer Rhodes haar of heeft 
[A. 6.&.-96. JAJrlESON INVAL.] T 
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