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~e~ heer Dr. Harris haar ?-lk wil Hever aeen vraag omtrent 
. ~,. private documenten beantwoorden. 

18.Tuni,1896. 2141. De keer Schreiner.] Het is geen privaat docu .. 
ment, en gij stelt u aan -gJ:oot gevaar bloot door te 
weigeren de vraag te beantwoorden. Gij zult haar 
vroeger of later moeten beantwoorden en vroeger is ~eter 
dan later ?-Ik kan verder onderzoek aoen. 

2142 Neen, gij Dloet nu antwoorden ?-(Geen ant· 
woord.) 

2148. De keer Merriman.] "Had de heer Rhodes die 
private kennisgeving ?-Ik geloof van neen. 

2144. Had Dr .. Harris die :private kennisgeving ?-Ik 
ben stellig niet ger~ohtig~ -

~145. Wat helpt het het te verbergen. A.~ ae heel' 
Rhodes haar niet had, moet Harris hiar gehaa ~ebben. 
Gij zoudt niet zulke sommeu uitbetalen zonder vOOlokennis 
ran Dr. Harris, den secretaris van uwe compagnie?
(Geen autwoord.) 

2146. Als gij volhoudt met te weigeren te antwoorden 
moet gij de gevolgen ufwachien, Ret zal noodig ziJn aan 
het Huis te rapporteeren dat gij niet wllt antwoorden, en 
gij moet d.e gevolgen afwaohten ?-lk kan verder onder-
zoek doen. v 

2147. Dc neer Scnrtnnero) Gij werdt verzooht een 
duidelijke vraag te beantwoorden, fie die kennisgeving 
heeft. Vooreerst, hebt gij die k(jnnlsgeving zelf gezien? 
-Ja. 

2148. Ale boekhouder moest gi! haar gezi~n hebben ?
Ik heb sommige van de kennisgevmgen gezien. 

2149. Hebt gij de kennisgeving gezien omtrent de 
£10,000 en de £7,000 ?-Ik ben niet volkomen zeker 
ervan. 1 S 

2160. Ala boeliliouder moest glj dIe kennisgeving heb
ben als u we inskuotie ?-Ik ben niet geheel zeker ervan 
dat er eene kennisgeving was. Badoelt gij in ver'band 
met de laatste drafts f 

2151. Ik bedoel de twee drafts vormold in het telegram 
van Sharwood van 20 December, dat zegt da~ keQntsgeving 
den volgenden dag per post rerzonden is. Haclt ~j die 
kennisgeving v66r u toen g'ij de Nieuwe doncessles Reke-
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ning hebt opgesteld ?-Ik had eenige kennisgevingen v66r Den l!.eor 
mij, ik weet niet volkomen zeker welke. r. !.wry. 

2152. Wig plaatste die kennisgeving v66r u ? - Ik ben 18 JUDi, l896 

niet volkomen zeker ervan dat er kennisgevingon waren. 
2168. Wie pl%8tste die kennisgovingen v66r u ?-lk 

heb sommige kennisgevingen gezien. 
2164. Waar heb gij ze gezien ?-In het kantoor. 
2155. Nu, sedert uw terugkeer van het Noorden ?-Ik 

aoht mij niet gereohtigd dat te zeggen. Kan ik niet op 
deze wijze antwoorden dat ik onderzoekzal doen en er naar 
vragen? 

2156,. Gij moet antwoorden. Hebt gij die kennisgevin
gen gezien sedert gij van het Noorden teruggekomen zijt? 
-Ja. 

2157. En gij hebt ze gezien in hat kantoor van de 
Chartered Compagnie, Kaapstad ?-J a. 

2158. In bewaring van den hear Stevens ?-Ik wi! het 
liever niet zeggen. 

2169. Zij waren dus in bewaring van den heer Stevens? 
-Ik heb ze in het kantoor gezien. 

2160. De heer Stevens heeft ze aan u getoond ?-(Geen 
antwoord). 

216J. Zij zijn nu niet in uwe bewaring?-.Neen. 
2162. En die dooumenten die gij gezien hebt sla.iten de 

kennisgeving in bedoeld in het telegram van 20 Deceruber ? 
-Ik weet het niet. Ik ben Diet zeker van eenige kennis
geving van 20 Deoember. 

2163. Het telegram zegt: "Kennisgeving den volgen
den dag op de post gedaan." I eze drafts werden op den 
18den en 19den getrokken ?-Dat kan °ik mij niet 
herinneren. 

2164. Hoevele kennisgevingen hebt gij gezien sedert 
gij teruggekomen zijt, die betrekking hebben op deze 
zaak ?-Ik kan niet, zeggen hoevele. 

216Ch Een groot anntal ?-Ik heb eenigen gezien. 
~166. Tien ?-Ik weet het waarlijk niet. 
2167, Meer, denkt gij ?-lk kan het waarlijk niet 

zeggen. 
2168. Minder?-lk kan het niet zeggen. 
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• J>e he. 2169. In elk geval een vrij groot aanta,l ?-(Geen 
T.B~. -) antwoora. . 

18 luni,18" ~ 170. In bt'zit van den heer Stevens ?-( (leon antwoord). 
:dI71. De kennisgeving van Kol. Rhodes &an de Oharter 

die betrekking he~ft op de Nieu we Concessies Rekening? 
-Zij waren kennisgevingen van de draft. 

2172. B(,trekking hebbend~ op de Nieuwe Conoosmes 
Rekening ?-Ja. 

2173. Van Kol. Rhodes ?-Ja. 
21"; 4. De Aeer Jonea.l Waar,1m heht gij ze niet geprodu

ceerd daar wij u kennis· gegeven hebben ze heden te produ. 
ceeren P-De reden is omdat ik ze als pri vato dooumenten 
besohouwde. 

2175. De Mer Sckreiner.] Laat h~t denkheeld varen dat 
gij hier zijt om te beoordeelen wat private documenten 
zijn en wat niet. Gij zijt hier onder bevel van de wet om 
die documenten te produceeren gelijk gij die hoeken 
geproduceerd heht, en gij moet Z6 produceeren ?-Ik zai 
onderzoek doen. 

2176. De Mer Jone8.] .Denkt gij dat gij de vrijheidhebt 
de dooumenten te produceeren die gij wilt ~n niet diij 
welke het Comit~ noodig heeft ?-Ik WitS altijd onder d~11 
indruk dat private documenten privaat zijn. 

2177. De leer Merriman.l Wat noemt gij het Groot
hoek van de Compagnie? Is dat privaat ?-Het Grootboek 
is niet confidentieel. Wij hebben ons con:fi.dentieel Groot
boek. 

217 S. Bedoelt gij dan dat de rekening in het Grootboek 
niet privaat is, maar dat de kennisgevingen van die reke: 
ning privaat zijn ?-Zij zijn niet kennisgevingen van de 
Chartered Company, zij zijn pri vaat. 

2179. Waarom boekt gij ze dan in het Grootboek der 
Compagnie? \ Vat onzin te zeggen dat de kennisgeving 
van een document een confidentieel document is en dat de 
aanteekening van dat document geboekt in uw Grootboek 
niet oonfidentieel is. Dit is het Comit~ voor d ~n gek te 
houden P-Ik heb niet het minste voomemen het Comite 
voor den gek te bouden. 

2180. Maar gij doet het toch. Als het eena pri vaat is 
dan is het andere het toch waarlijk ook ?-( Geen antwoord.) 
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(Het Comite besloot toeu den heer Stevens dadalijk te ~ heer 

dagvaarden om de kennisgevingen van de drafts die de . ~'Y: 
Nieuwe Concessies Rekening uitmaken, te produceeren.) 18 Juui, 1896. 

2181. Herinnert gij u dat in Oct. en Nov. groote hoe .. 
veelheid wapenen verzonden werden aan den heer Gudner 
Williams ?-1 a, eenige werden verzonden. 

2182. En de vraoht van de goederen werd betaald door 
den heer Gardner Williams. Die goederen werden naar 
Johannesburg van Kimberley gezonden ?-Daarvan weet 
ik niets hoegenaamd. 

2188. Hebt gij drafts van Gardner Williams verzonden 
of geinkasseerd ?-N een. 

2184. Hebt gij een rekening met Gardner Williams of 
met De Beers Compagnie in uwe boeken ?-Zoover ik 
weet heb ik geen rekening met Gardner Williams. Ik 
heb een met De Beers. 

2185. Wilt gij die rekelling produceeren ?-Die reke .. 
ning staat in geen verb and met het onderzoek. 

2186. De Aeer 8chreiner.l Hebt gij ook een oonftdentieel 
Grootboek dat niet hier is ?-N een. 

2187. Daar gij van private en van confidentieele docu
menten habt gesproken, dacht ik gij ook misschien een 
stel con:6.dentieele boeken kondt hebben ?-Deze zijn con .. 
ftdentieele boekell. 

2188. Is dat de eenige rekening met De Beers die gij 
gaat produceeren?-Wij hebben twee lekeningen, maar 
een is reeds eenigen tijd gesloten en heeft niets te doen 
met dit onderzoek. 

2189. Wat bedoeld gij met "eeoigen tijd" ?-Neen, 
ik me dat zij niet gesloten is, maar zij is voor April, Mei 
en Juni, en zij staat niet in verband met dit onderzoek. 

2190. De Aeer Merriman.] Hoe weet gij dat ?-Ik weet 
het a18 een positief feit. 

~191. De keer Sckreiner.] Gij zegt zij was voor April, 
Kei en J uni, van welk jaar ?-1896. 

2192. Wear is de nieuwe rekening die op J uni voIgt?-oO 
Ik heb haar hier. 

2193. Wanne~r wt'ru zij geopend ?-Zij is een oude 
~ekening reeds eenigen tijd open. 
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De heer 2194. Waarom bebt gij twee rekeningen, een Toor 
2'. Bm-g. April, Mei en J uni en de andere niet ?-Een was een 

J8 Juui,1896. speciale rekening. 
2195. In welken zin speciaal ?-De een is een gewone 

rekening, en de andere een speciale. 
2196. Ik vraag in welken zin speciaal ?-Speciaal ten 

opzichte van voorschotten door de De Beers aan de Char
terod Company gedaan voor zakcn die niet in verband 
staan met dit oDderzoek. 

2197. En IS de tweede tekening wsarvan gij nu spreekt. 
de eenige andere rekening die gij met De Bears bebt in 
eenig boek ?-Ja. 

2198. En zij begint ?-Eenige jaren geleden. Zij is 
een loopende rekening. 

2199. Wat is de laatste post ?-In Februari dit jaar 
voor voorschot van kontant. 

2200. De k66r Merriman.] Sluit de rekening terugre
talingen in aan' j)e Beers voor kontant voorgeschoten?
N een, geeDe. Er zijn slechts 2 of 3 kleine rekeLingen die 
wij voor hen uitgegeven hebben niet in verband met deze 
zaak. 

2201. De ke6'r Sckreiner.] Reb ik u goed verstaan dlt.t 
Holden gflen rekening in uwe boeken heeft ?-Neen. 

2202. Werd er een rekening op eenigerlei wijze in uwe 
bosken gehoudf)n van de uitgaven van :Jrapt~ Holden t;e 
Kimberley?-Neen, ik webt niets van Kapt~ Holden. Ik 
heh niet van hem gehoord v66r den inval. 

220J. Is er eene rekening in uwe boeken die aen tefug
betaling aantoont VOOI geld uitgegeven in verband met het 
verzenden van goederen of manschappeD van De Beers, 
Kim berley, aan een compagnie of persoDen te J ohannes
burg ?-Neen. 

2204. Is dat in uwe boeken ?-Omst.reeks welken tijd? 
2205. In November of Deeember voorleden jaar?

~ een, ik weet er Diet Tan. 
2206. Is er een post in uwe boeken die eenige betrek-

king heeft op zulke uitga.ven ?-Neen. 
~207. In eenigen llaam ?-Neen, 
~208. Daarvan zijt gij zeker ?--J a.. 
2209. Gij zegt dat gij den naam van Kapt. Holden Diet 
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kent ?-Ik herinner mij niet Vi"'n Holden te hebben ge- ~~ heer 
hoord voor dat ik zijn naam in de courant zag. . ..:.,,,,. 

2210. Wat hebt gij in de courant gezien ?-Ik geloof 18 Juui, 1896. 

dat ik: eerst in Januari zijn naam gezien heb. 
2211. Was hij nooit in het kantoor van de Chartered 

Company ?-N een. 
2212. Maar bij kan daar geweest ziin zonder dat gij 

hem gekend of van hem geweten bebt ?_II Het is mogelijk. 
2213. De beer Innes.] Gardner Williams heeft geld 

betaald vaor wapenen van Kimberley oaar Elandsfontein 
gezonden Zau dat geld hom terugbetaald zijll door de 
Chartered Company ap ecnigerlei wijze ?-Ik weet er niet 
van. 

2214. De nefT 8'chreinfr.] Gij hebt de Pits ani Kamp 
rekening hier in uwe boeken, wilt gij een kopie ervan 
maken en haar overhandigen aan den klerk van het 
Comlte ?-Ja. 

2216~ De keer Mrrzman.] Hebt gij geen rekening met 
Dr. Wolff ?-Ja maar dat is een 'private rekening. 

2216. Hoe komt gij een private rekeningte hebbeD met 
Dr. Wolff ?-Zij is gemerkt Dr. Wolff. 

2217. Gij ziet, gij heht een aantal private rekeningen 
van die 8oort. Gij zijt geen bank en daarom willen wij 
weten wat zij zijn? -Gelijk, ik reeds gezegd heh, er zijn 
sommige rekeningen die privaat zijn en de Chartered 
Company niet aangaan, bijvoorbeeld, rekeningen omtrent 
de private woning van dE:n heer Rhodes. den Bechuanaland 
spoorweg en zoo voort. 

2218. Wilt gij Dr. Wolff's rekening opslaan en ons het 
totaal meedeelen ?-£1,458. 

2219. Tusschen welke datums ?-30 September en 31 
Janllal'i. 

2220. Wilt gij dit Comita de bijzonderheden van die 
rekening noemen ?-Het was voor voor8chotten. De eerste 
post is in September, maar ik geloof dat het werkelijk in 
Augustus was, voor £114 7 s. voorgeschoten door S. W. 
Jameson, Johannesburg, de volgende £70 9s. cen derge
lijko post. 

2221. Hoe WI rdpn deze voprschotten u tcrugbeta~ld, 
tEm bedrage, gclijk glj zegt, van £1,458 ?-De heer C. J. 
Rhodes is ermee I;?cdobiteerd. 
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De beer 2222. Op welken datum ?-Ik heb den juisten datum 
T. B r1'1. niet, waarschijnlijk in het midden van J anuari. 

18 JUDi,1896. .2223. Op wiens instructies werd die rekening overge
br&oht tot het debit van den heer C. J. Rhodes ?-Mis
sehien van Dr. Ranis, ik ben niet volkomen zeker ervan. 

2224. De heer Schreiner.] Op dien datum hud de heer 
Rhodes Kaapstad vcrlaten ?-lk kan den jui~ten datum 
niet noemen, maar zij werden in Januari iugoschrevcn. 

2225. Gij moet u dat herinneren, het is niet zoolang 
geleden, wie heeft u gezegd haar OV(1r te maken ?-Zoover 
ik mij herinner, de Secretaris. 

2~26" De heer Jone8.] Gij bedoelt Dr. Hams ?-Ja, 
zoover ik mij herinner. 

2227. De 1J.eer Schreiner.] Hebt gij nog een andere 
rekening die de uitgaven van de Chartered Company aan
toont in verband met de Transvaal Handels Compagnie, 
Beperkt ?-Neen. 

2228. De ke8'l' Merrim'lln. ] Met het Rand Handels 
Produkten Syndikaat ?-N een, geene. 

2229. De Iteer Sckreiner.l Maar gij haht gezegd .dat op 
9 Nov. Dr. Wolff met £1000 gekrediteerd is te Mafeking? 
-Ja. 

2230. Hebt gij den brief omtrent dat krediet? Wie 
gal u instructies het op zijn krediet te plaatsen ?-Ik 
geloof de ageetende seoretaris of Dr . Jameson. Ik geloof 
Dr. Jameson. 

2231. Wist gij waarvoor dit geld noodig was ?-Neen. 
2232. Hadt gij een idee ervan ?-Bedoelt gij in dien 

tijd? 
2233. Toen gij geinformeerd werdt waarvoor het 

noodig was ?-Neen. 
~234. En hetzelfde ten opziohte van het £250 krediet 

per S. W . Jameson. Wilt gij ophelderen wat "per 
8. W . .Jameson beteekent ?-Hij sohoot dat geld voor ons 
voor. 

2235. Op uwo rekening te Johannesburg ?-J8, ik weet 
niets meer ervan. 

~236. De "'eer Merrimun.l Wien hebt gij gedebiteerd 
met het voorschot dat gij vofgens instructies van J amesQn 
gegeven hebt ?-pr~ Woll, 
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2237. Gij hebt gehandeld volgens Jameson's instructies, De heer 

wien heht gij daarmee gedebiteerd ?-Ik moest liever 1'. B~rv. 
zeggen dat ik niet volkomen zeker ben of ik instructies 18 Jnni,ISD6. 

van DL. Jameson gekregen hebe Mijn instructie was van 
dan ageerenden secretaris of van Dr. Jameson. 

2238. Als zij van den ageerenden sccretaris kwaoo, zou 
. het beteekenen dat zij van den heer Rhodes kwam, indien 
niet van ]Jr. Jameson ?-De ageerende secretaris is de heer 
Stevens. 

2239. Gij denkt niet dat de ageerende secretaris dui .. 
zenden in het land rondgooien zou zonder autoriteit. Hij 
zou instructies hebben van den bestierenden directeul' of 
van Dr. Jameson ?-Ik geloot niet dat hij instructies zou 
krijgen van den bestierenden directeur. Ik weet waarlijk 
niet of het Tan den ageerenden Seoretaris of van Dr. 
Jameson was. 

2240. De 1teer Schreiner.] Hebt gij in dien tijd een 
gelijktijdige boeking gedaan om het te vereftenen ?-Neen, 
als men kontant uitbetaalt krediteert men de bank. 

2241. Maar later, in Jannan, werden de~e en andere 
somman voor zijne rekening uitbetaald, door den heer 
Rhodes aan de Compagnie terugbetaald ?-J a, de heer 
Bhodes werd gedebiteerd. 

2242. Zeg mij eerlijk, heeft de heer Rhodes zeU u 
gezegd dat te doen ?-N een, ik zeU had volBtrekt geene 
communioatie met den heer Rhodes. 

2243. Dr. Harris beeft het dus gedaan. Gij zoudt dat 
niet zonder instructie gedaan hebben. Gij zegt dat gij 
geene instructies gekregen hebt van den heer Rhodes. Was 
er toen een peraoon in de Kaapstad die u zulkt3 instructies 
had kunnen geven buiten Dr. Harris ?-Ik galoot van neen. 

2244. Dl'. Harris gal u dus de instructie ?-lk geloof 
dat het Dr. Harris was. 

2245. Is de rekening van Majoor White op dezelfde 
wijze gesloten als die van Wolff?- De heer Rhodes is er 
mea gedebiteerd. 

22i6. Wat is het bedrag ?-£316. 
2247. De 1teer Merriman.] En de Pitsani Kamp Reke

ning ?-Die moet nog gearloangeerd worden. 
2248. De 1teer Schrtnner.] Hebt gij eane rekening in den 

Plt4m vap. Liesching ?-N een, 
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Den J.e&~ 22~9, D~ Iteer Merriman.] Hebl ~ij eene rekening in 
T. :BBt"rr· de~ naam van Cameron ?-N een., . 

lSJUDi, 1896, 2250. Dc heer Scnreiner.] Rent gij eene re'kening in 
den naaJD Va.l\ het Development Syndikaat ?-N ~eI;l. 

2251. De "'eer Merrimu.n.] En ook niet van de Relief 
Fund ?--Er is zulk eene rekening niet. 

~251. De !teer ScJiI"ein,r.] DiE:' aUen waren in uwe boek~n 
vertegenwoordigd door de Nieuwe Con~essie Rekening ?
Dat weet ik niet. 

De aeer J. A. Slevens verder ondervraagd. 

DeB heer 2253. De neer Schreintfr ] Toen gij de vorige maalonder-
J • ..4. B!,,_nJ. vraagd werdt, v~rstopd he~ Oomite dat de kennisgeving 

vermeld in het telegram van 20 1)eo. van Sharwood aan u, 
door den heer Berry geproduoeerd zou worden, en gij hebt 
het Comite meer dan e~ns geze~d, want ik 'ben later erop 
tel"uggekomen, dat gij niets wist van die kennisgeving?
Die kennisgeving-ik blijf bij miJ·n getuigenis-}leb ik 
niet. . 

2254. Wie heeft haar? (Geen antwoord.) 
2256. D~ Met Bckreirter.] Gij hebt ons gezegd den heer 

Berry emaar te vragen ?-Ik galoot niet dat ik dat gedaan 
hebe Ik geloof da~ ik erkend heh da~ ik haar niet had. 

2266. tJij hebt gezegd dat de boekl.ouder de kennis-
geving moest ophelderen ?-Ik geloo£ niet dat ik «fat 
gezegd fleb. 

2267. Laat het rusten. Waar is die kennisgeving?
Dat weet ik lliet, ik beb ,haar ;niet .. 

2~58. Hebt gij nu eenige kennisgevingen in uwe 
hewanpg betrekking hebbende-?p de ppsten in de nieuwe 
Concessies Rekening, ter voldoening aan de daqvaarding 
<:lie u heden beteekend is ?-Ik beb geene 11\· mijne 
bewaring. 

2259. In wiens be waring Yoiju zij ?--In private bewadng. 
2260. In wiens bewaring zijn zij ?-Zij zijn niet in 

mijne bewaring. 
2~61. In wiens bewaring zijn zij ?--Moet ik daarop 

antwoorden ? 
226~, Ongetwij~eld ,?-Wjlt gij mij tljd ~even ? 
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2263. Neen.. Beantwoord de vraag, in wiens be\f3rjng DOll beer 
zijn zij ?...,.....Ik geloof dat zij private documenten zijn. .T. ~~~. 

2264. De hecr Merriman] Zij zijn dus in uwe 181uni, 1896. 

bewaring ? -Zij zijn niot in mijne bewaring. 
2265. De keor #9chreiner.] In wiens bewating dan ?

Als gij mij tijd wilt geven tot morgen ochtend zal ik ze 
verkrijgen. 

2~66 .. Zeg ons nu en hier, in wiens bewari~g zij zijn ? 
-(Geen antwoord.) 

2267. De heer Fuller.l Z~n zij in uw kan~oor f-Neen. 
2268. De heer Bchreiner.J Wij hebben ontdekt dat zij 

in uwe handen zijn. Aan wien heht gij ze overhan~igd '.) 
-Zij zijn in bewaring van d~ Standard Bank, Z\J z{jn 
pl'i va.te documenten. 

2269. Aan wien in d.e Standard Bank hebt gij ze over
handigd ?-Aan den heer Mitchell. 

2210. Wanneer ?-Heden morgen. 
2211. Voordat gij deze dagvaarding hebt pntvangen p{ 

daarna ? - V 66r. Ik heb pas de dagvaarding ontvtLngen. 
Ik beechouwde de dooumen~en ale privaat. Ik geloof piet 
dat ik ze zou overhandigen. 

2272 .. Wat zijn zij ?-De kennisge:ving van de drafts. 
2~73. Van allen ?-Al de kennisgevingen zijn daar of 

bijns. allen. 
2274. Alle die gij ontvangen heb ?-Ja. 
2275. Hlijft gij nog erbij dat de kennisgeving 09.d, 

post gedaan op den volgenden dag genoemd in het tele ... 
gram van 20 December niet onder de kennisgevingen. is ? 
-Zij is niet er onder. 

2276. Waar is die kennisgeving ?-Ik weet het niet, ik 
hpb haal" niet. 

2277.. Gij heb gezegd dat al de kennisgevingen omtrent 
de Nie'Q.we Concessie Bekening door u als privaat be
schoawd worden. Wilt gij zeggen waarom gij ~~ pPJaat 
noemt ?-Zij werden mij ter bewaring overhalldigd eJ). ik 
moet ze bewlJren. 

~278. Wie heeft ze 11 overhandigd ?-Zij kwamen door 
de post. 

22',9 .. Wie heeft ze U overhandigd, zij kwamen niet aan 
u geadresseerd ?- -Ik vefonderatel dat ~ij naar mij kwamen. 
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De lifer 2280. Am Stevens, Charter ?-Zij zijn privaat. 
J . .A. BtIfJMI. 2281. Hadt gij persoonlijk belang erblj ?-Volstrektniet. 
IS .JUDi,1896. 22S~. Voor wien waren zij dan privaat ?-Ik bedoel dat 

een 'f,rief aan mij geaddresseerd behooren zou aan-
2283 Uwe Compagnie ?-Niet noodwendig aan de 

Compagnie. 
2284. .Aan wien dan 1- Aan Kolonel Rhodes. 
2285. Gij zegt dat zij private documenten waren van 

Kol. Rhodes?-J a. 
2286. In dien men noemt gij ze privaat?-1 a. 
2287. En de Nieuwe Concessies Rekening was dus 

privaat?-1 B. 
2288. Dan beschouwt gij ze aUeen in dien zin privaat, 

Gij hadt geen ander idee van privaatheid dan dat ?-N een. 
2289. De Concessies rekening is in de boeken, maar de 

kennisgevingen beschouwt gij nog als privaat in den zin dat 
de grootboek rekening privaat is?-J a. Ala gij mij 
gelast de kennisgevingen te produceeren moet ik het doen. 

2290. Gij zijt herhaaldeIijk gelast al de documenten te 
produceeren ?-Deze zijn de eenige documenten die ik nog 
heb en ten opzichte van dat bedoeld in het telegram van 
20 December, dat heb ik niet. 

2291. De!teer Merriman.] Waar is het ?-- Ik kan het 
niet zeggen. 

2292. Het kwam naar u ?-Ik kan niet zeggen waar het 
nn is. 

229B. Hoe verklaarl gij dat dat document niet bij de 
anderen is ?-Wat is de datum arvan? 

2294. De beer Innes.] Rebt gij het gezien ?-MiRschien, 
maar ik herinner mij niets verder. 

2296. Herinnert gij u wat het was ?-Was het een 
telegram of een brief 1 

2tl96. De!teer Saltreiner.l De kenni8geving vermeld in 
Sharwood's telegram van 20 December, toen Kol. Rhodes 
£7,000 en £10,000 trok, zooa18 op den volgenden dag op 
de post gedaan ?-Ik heb hat document niet, daarvan ben 
ik zeker. 

2297. De hew InnoB.] Gij hebt dat document vroeger 
gazien ?-Ik moet het gp.zien hebben als zij zulk een docu
ment g~zonden hebben. 
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2298. Wanneer hebt gij het de laatste maal gazien 1- Dell beer 
Dat un ik niet zeggen. J . .A.. !,.tfJfJlfU. 

2299. D8 II.eer Schreiner.] Hoevelo kennisgevingen heht 18Juni, 1806. 

gij aan de Standard Bank overhandigd ?-Vijf of zes. Ik 
zal ze hier brengen zooals zij zijn. 

2300. Zijn zij in een verzegelde enveloppe ?-Het is 
een gesloten envel0l!pe. ' 

2301. Vooraitter.J Op wiens rekening hebt gij ze nu de 
bank geplaatst P-Op private rekening.· Zij zij private 
dooumenten. 

2302. Op wiens rekening heht gij ze geplaatst, wat 
hebt gij geteekend op het verzoek ?-, Ik verzocht dat zij 
privaat moesten zijn. 

2303. Op uw eigen rekening ?-N een. lk zeide dat 
zij aan den heer Rhodes behoorden. 

2304. De Iteer ScAreiner.] Gij heht ze in de bank ge
plaatst voor den hfler C. J . .Hhodes ?-Ja. 

2306. Zoodat de bank ze nu heeft als een gedeelte Tan 
zijne dooumenten ?-Zij zijn de eenige dooumenten die ik 
overhandigd hebe 

2306. De heer Merriman.] Zij kwamen naar den heer 
Rhodes en werden &aU de bank overhandigd als het pri
vaat eigendom van den heer Rhodes ?-Zij kwamen naar 
mij. Ik wi! het uitleggen. Ik vemam dat ik private 
dooumenten niet behoefde te overhandigen, en ik daoht dat 
zij private dooumenten waren._ 

5307. Maar als ziJ aan u geadresseerd waren, hoe 
konden zij pri vaat zijn ?--( Geen antwoord. ) 

De /wer Artku/r Bate8 ondervloaagd. 

7308. Vooraitter.] Ik geloof dat gij klerk zijt van den Den h_ 
Civielen Commissaris en Resident Magistraat van Kuru- ..4..6.,,,. 
man?-Ja. 

2809. Gij hebt die betrekking be.kleed sedert de 
annexatie, en zij1i overgenomen uit den dienst der Rijks
regeering ?--J a. 

3310. Gij heht tegen het einde van voorleden jaar san
zoek gedaan bij den Magistraat van Kuruman om verlof 
van afweziiheid P-.J a. 
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~fJJ1B Her 2311. Zander te wachten op -autorisatie van het Rechts 
• ~teB. Departament hebt gij Kuruman vedaten met toestemming 

181UDi. 18U6. van deD Magistraat ?-Ja, gij hebt gelljk. 
2312. Op walken datum zijt zij vertrokken ?-Ik kan 

dat nu niet zeggen. lit weet dat het op een Zondag 
omtrent het einde van de maand 'Was. 

2313. Uit uw aanzoek hlijkt dat gij om v~rlof gevraagd 
nebt yoor 14 dagen van 23 December, 1895 ?-Gij be
hoeft u daa'romtrent niet te bekommeren. Ala gij van 
mij weten wilt of ik om verlof gevraagd heb, ik heb dat 
gedaan. 

2313. Het aanzo~k van den heer Ham is gedateerd 31 
December te Kuruman ?-Dat weet ik natuurlijk niet. 

2315. Op welken datum hebt gij Kuruman lVerlaten, gij 
zegt het was op een Zondag ?-Ik weet niet op welken 
datum. Ala ik geweten had waarvoor ik hierhe.en moest 
komen had ik dat kunnen onderzoeken. 

23161 De /teer Schreiner.] Was het vo6r ofnaKersdag P 
-V oor Kersdag. 

2317. Vooraitter.] Dan moet het Zondag den 22sten 
zijn ?----Ik weet het Diet. 

221R. In elk geval het was de Zondag voor Kersdag ?
Ja. 

2819. Uw aanzoek was om 1.4 dagen verlof van 23 Dec. 
bmldringende private bezigheden ?--Ik heb nooit VOOl een 
tijdperk aaDzoek gedaan. Ik verzocht om verlof wegeDs 
private zaken. 

2320. Waarheen zijt gij van Kuruman gegaan, Daar 
Mafeking ?-J a. 

2321. J)ireot ?-Ik ging eerst naar Vrijburg. 
2332. En van daar naar Mafeking ?-J 8. 

2323. Wanneer zijt gij to Mafoking aangekomen ?-Na 
Ketsdag. 

2324. Kunt gij den datum niet bepalen. Het was een 
tijd van groote f>pgewondenheid. Gij Ikunt zeggen of gij 
aangekomen zijt vcS6r of nadat de troepen van Jameson 
in de. Transvaal gingen ?-O, het was VOOl Jameson in de 
Transvaal ging. 

2325. Waart ~ij te Mafeking toen Jameson in de 
Transvaal ging ?-N een. 
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----------------------------------------
2326. Waar waart gij to'en ?-Te Bustenburg. Den heer 
2327. In de Z. A. Republiek 1-3' a. ~. Bate. 

2329. Hoe zij t gij van Mafeking naar Rustenburg ge- 18 Junt, 1896. 

reisd ?-In een kar. 
24,29. Was het uw eigen Itar of hebt gij haar gehllttrd ? 

-Ik heb een gehuurd. 
2330. Te 'Mafeking ?-,N een. 
2331. Waar ?-Te Jaoobsdal. 
2332. 1roe zijt gij naar J aoobsdal gekomen ?-Ik reed 

er'heen. 
2,333. Op uw eigen paard ?-Neen een geleende. 
~334. Door wien ?-Ik weet het niet. 
2335. Gij moet dat weten. Was net een vin jameson's 

paal'den of een van de Politie paarden ?-Ik weet het niet. 
Ik kan het niet zeggen. Ik zou het niet gaarne zeggeD. 

2336. Voorzitter.] Gij zijt 'Verplioht elke 'rlalagte beant-
woorden die betrekking heeft op de zaak. 

2337} De heer Melriman.l Wie heeft u het paard ge
leena ?-Het p8alid werd mij door Majoor Grey geleend. 

2338. De heer Tnne8.J Waarom hebt gij gezegd dat gij 
het met wilJt ?- Ik weet niet of het paard aan1leni benoor
de en ik weet niet of het een politiepaard was. 

2339. Yoorzttter,J Majoor Grey was een der fua'nnen 
die later met Jameson in de Transvaal trok ?-Ja. 

2340. Met welk doel gingt gij nliar Jacobsdal toen hij 
u dat paard leende ?--lk was op weg naar Rdstenburg. 

2341. Met welk doe! gingt gij naar ltbstenburg ?-lBen 
itrverplioht mij zelven te besohuldigen ?;:)De getuige 
verllet de kamer en het Comita raadpleegde, waai1l& de 
getuige weer binnen gelaten werd.) 

2342. lk heb u de vraag gedaan-met welk doel mjt 
gij naar Rustenburg gegaan ?--Ik weig~r 'die vraag te 
beantwoorden, omdat zij -'mij kan in'krimineeren. 

2343. In deze Kolonie ?-Ja. 
:,;.344. De Aeer Schreiner.] Geef het COlnia ee1J.ig idee 

waarom gij -Weigert te antwoorden. Is het dat gij bevreesd 
zijt dat het kan blijken dat gij een aif.fstal daRr gepleegd 
haat ?~Neen, neen. 

2341>. Of dat gij gevaar roopt wegens een mo6rd 
misschlenrf ge~teegd ?-, Neen. 
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De heer 2846. Van welke klasse van misdaad ~ou het u inkrimi-
..d. ~18. neeren ?-Ik bedoel dat ik geen misdaad gepleegd hebe 

18 Juni,U?96. 2847. De Mer Innea.J Weet gij iets van het afsnijden 
van den telegraafdraad In de Kolonie ?-N een. 

2848. Gij hadt niets ermee te doen ?-N een, volstrekt 
niet. 

2849. De keer Sckreiner.] Kent gij Inspekttur Fuller? 
Neen. 

2360 Hebt gij bij uwe terugkomst iets op stoutmoe
dige wijze gezegd in een kantien omtrent het afsnijden 
van den draad door u ?-N een. 

2851. Niet ; bedenk dat gij nog onder uwe verpliohting 
zijt ?-Ik heb het niet gedaan. 

2852. Als inspekteur Fuller dat rapporteert zou het 
onjuist zijn ?-J" &. 

2868. Voorsittsr.] Kapitein Fuller rapporteerde dat gij 
gezegd hebt dat gij door Jameson gebruik waart op 
geheimen dienst op de expeditie. Hebt gij dat aan 
Fuller gezegd ?-Ben- ik verplioht daarop te antwoorden. 

2354. Hebt gij dat aan Fuller gezegd ?-Ik word niet 
door Jameson gebroikt. Ik: heb Jameson niet gezien 
sooelt 1889. 

2855. Werdt gij door iemand op geheimeu dienst 
gebruikt ?-J a. 

2366. Door wien, door Grey P-Ja. 
2357. De keer Merriman.l Op welken datum gaf Majoor 

Grey u uwe instruoties ?-lk geloof op 27 of 28 Dec. 
2858. Het is van groot belang den juisten datum. te 

weten. Was het op den 28sten of 29sten ?-Het was op 
een Vrijdag. 

2859. Het was due op den 27sten. Wanneer zijt gij 
vertrokken ?-Op den Vrijdag. 

2860. Hoelaat in den namiddag ?-Omtrent 4 uur. 
2861. De keer Scnraner.] Alleen of in gezelsohap? 

--Alleen. 
2862. In welke kleeding ?-llurgerldeeding. 
2368. In uniform ?-N een. 
2364. Uwe dringende private zakau waren naar Male

king te komen om zakere instruoties te ontvangen P-Ik 
wist natuurlijk niet waarvoor men mij noodig had. 
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~365. Antwoord, waren zij dat of niet ?-J a. Den hee-l: 
2366. Wie heeft u gezegd om daaTheen te komen voor ~. Bat". 

instructies ?-Er was niemand die mij zeide wat er was. l8luni, 1896. 

2367. Wie heeft u gezegd om in dien tijd naar Mafeking 
te komen ?-Gij heht mij mijzelven doen kompromitteeren 
en nu wilt gij da.t ik anderen moet kompromitteeren. 

23GB. Voorsitter.] Gij moet erop antwoorien ?-Ik had 
een brief dat als ik naar Mafeking kwam J.k. een zeer goede 
betrekldng zou kunoen krijgen in de Chartered Compagnie. 

2369. De "eer Merriman.] Van wien was die brief ?-JJe 
heer Newton. 

2370. De /tee'!' Schreiner.] Oij zijt naar de Transvaal 
te paard gRan? Langs welken weg zijt giJ gegaan ?--rVan 
Mafpking ging ik naar Jacobsdal. 

2 .71. Op welke pleltken hebt gij stil gehouden ?-Om 
u de waarheid te zeggen het was de eerate maal dat ik. 
langs dien weg ben gegaan. 

2372. Gij waart niet vroeger met don weg hekend ?:
Neen. 

2373. Gij ~ijt vrij goed bekend met de Transvaal ?-lk 
ben over de geheele Transvaal geweest, maar niet in dat 
gedeelte. 

2374- Zijt gij meer dan eens tusschen Johannesburg 
en Mafeking ~eweest ?-N een, dat was de eerste maal. 

2375. Wat is van uw paard geworden, wat hebt gij 
crmee gedaan ?---Het was te zwak en ik liet het te Jacobs
dale Het kon mij niet goed drag en. 

2376. En toen hebt gij een kar gehuurd ?-Ja.. 
23; I·. Wie heeft het geld ervoor gegeven ?--Ik had 

geld in rnijn zak. 
2378. Wie heeft het u gegeven ?-Ik bad ~eld van 

Mafeking. 
2379. Wie heeft het U overhandigd ?-Kolonel White, 

geloof ike 
2380. Do heer ~'J1m·iman.] H.ocvcol heeft hij u go

geven ?-Vijftig of zestig pond. 
2381. Was dat al het geld dat gij van de Charterod 

Company gekregen hcbt ?-J a. 
2382. De leer Schreiner.] Hebt gij uwe instructies ge

hoorzaamd, wat zij ook 'yaron ?-Nooo ik kon het niet. 
A.6A-'96 JAMESON INVAL. "(; 
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DeD heer 2888. Werden uwe instructies teruggeroepen voordat 
.A ~"tu. gij te Rustenburg kwaamt ?-O neen. 

18 JUDit 1896. 2384. Gij deedt aUes tot in Rustenburg ?-Ik had niets 
voor dien tija te doen. 

2385. Te Rustenburg wildet gij voortreiz~n, hebt gij 
niet een speciaal aan bod gedaan van £50 voor eene kar ?
Jk heb vergoten wat ik aangeboden hebe 

2886. Gij bebt -een aanbqd gedaan van cen ronde som 
golds voor een kar om Jameson in te halen, was het dat? 
Was hij reeds ingetrokken ?-Hij was kort achter mij. 

2887. Gij zoudt gaarne naar Johannesburg gegaan ~ijn 
onder eskorte van Jameson ?-Ik reis altijd Hever in gezel. 
schap. 

2888. Gij zijt een oude politieman. Ik gelnof dat gij 
hl't hoofd waart der pelitie te Swazieland ell bij de ver
andering van het Gouvernement in Swazieland Zljt gij in 
dienst van de Rijksregeering in Bechuanaland gegaan ?
Ja. 

2889. De kCSf InnsB.] Zljt gij erin gcslaagd u bJj 
Jameson aan te sluiten ?-Neen. 

2890. Gij l{ondt reker geen rijtuig krijgen? Ik kon 
geen rijtuig krijgen en ik kon op gcenerlei wijze inkomen. 

2891. Voorsittsr~l Waar moest gij u bij Jameson aan
sluiten ?-Er was geen plaats bepaald. Ik was niet go
last mij bij Jameson aantesluiten, maar ik liOU hbt gaarne 
gedaan hebben. 

23 J2. Dc kesr lnne8.] Werdt gij gelast iets speoiaals te 
doen te Rustenburg ?-Ja. 

2393 •. Hebt gij het gedaan ?-N een. 
2394. De Aeer Sckrsins, .. J Gij habt het speciaal werk 

dat gij doen moest te Rustenburg, niet gedaan ?-Ik moest 
slechts informatie inwinnen. 

2395. In geval van zekere omstandigheden moest gij 
een speciaal werk doen ?-Als iii ('lin zeker werk te doen 
kreeti· 

28u6. J)ic omstandigheden zijn niet ontstaan ?-N een. 
2397. lJe zaak hie1d op te Doornkop ?--'N een. 
2398. Voorsittsr.] Wij weten dat gij op specialen dienst 

gezonden zijt, werd gij niet gezonden om informatie in te 
winnen omtrent wat de burgers van Rustenburg deden en 
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of zij eE'n burgermacht zouden uitzenden om Jameson Den bee 

weerstand te bieden ?-Ja iuist. ...4.. ~t.' 
2899, De keer 8cltrez"ner.J Niet nog iets dat gij liever 18Juni, 1896. 

niet wilt zeggen ?-Neen, men heeft niet gewild dat ik 
huisbraak moest plegen. 

2400. Er waren nog andere instructies ?-Wat ik wer
kelijk ging nasporen was of de burgers bij een zouden 
komen. ' 

2401. Hoe zijt gij van Rustenburg naar J obannesburg 
gekomcn ?-Ik ging per postkar naar Krugersdorp. 

2402. Voorzitter.] Na uwe aankomst te Krugersdorp, 
hoordet gij dat Jam(lson verslagen was ?--Neen, ik 'Was 
v66r hem. 

2408. ;)e keer Merriman.] Waart gij te Krugersdorp 
gedureude het gevecht ?-J a, 

2404. De keer Inne8J Waart gij op het dorp ?-Ja. Ik 
kan mocita besparen omtrAnt het afsnijdcn van den draad 

'door t.erstond te zeggen uat ik daarme~ niets te doon heb 
, gehad, o:fschoon ik de draden had kunnen afsn~jden. 

2405. VoorziUer.] Weet gij wie ze afgesneden heeft?
Ne~n. 

: 406. Toen gij te Johannesburg aankwaamt, bij wien 
hebt gij u gerapporteerd ?-Bij niemand~ 

2407. De Mer Scltrei'llcr.J Gij zijt itl den publieken 
dienst, ik wil dat gij dit boantwoordt, bedenkende dat gij 
in den publieken'dienst zijt. Heeft iemand u gezegd dat 
hij de~l genomen hoeft aan het a1snijden van den draid in 
deze Kolonie ?-N een. 

2408. (;ij hebt geen bekentenis gehooJ'd van iemand die' 
tegenwoorclig was bij het afsnijden ?-N een. 

~409J En er is geen gesprek gevoerd in uwe tegenwoor
digheid omtrent personen die hem afgeslledoll haddan?-
Niet door ie'lland die het gedaan had. 

2110. Ook niet door iemand die crbij was toen het 
gedaan werd ?--Neen. 

2411. Gij weet uit verschillende bronnen wie de draden 
ten zui~en van Mafeking afgesneden hebben ? ...... Ik heb 
slechts gehoord van een man wiOD het mislukte, dat was 
in het Doorden. 

2412. Dat was in de Transvaal ?-J a .. 
U2 
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Den heer 2418. Ik spreek van do draden in de Kolonie ?-Daar-
.A. Bat". van weet ik niet. 

18 Jl1ni, 1896. 2414. Hebt gij suspicic ?-Niet in hl't minst. 
2415. Gij, een oude speurder, die veel dergelijk work 

in Swaziland gedaan hebt, hebt geen belang er in gl'steld 
bet uit te vinden ?-N een. 

De !teer J. A. Steven, verder ondervraogd. 

DfoD heer 2116. Voorzitler.] Is wat gij producoCl·t het ongeopende 
J . ..:1.. 8I1u".,. I d t . . h d h di d h bat envc oppe a glJ e en morgen over fln g c aan 

den heer Mitchell in de Standard Bank ?-Ja. 
2417. Ik zal het openbn in tegenwoordigheid van het 

Comite. Wilt gij zien of dcze dezolfde documenten zijn 
aio gij in h(}t enveloppe geplaatst hebt ?-Ja. 

2418. Dc kcer Schreincr.] Deze zijn al de documeiltctl 
die gij hadt als kennisgevingfJn omtrcnt de Nieuwo C"nces
I;ies Rekening ?-·Ja; zij zijn allen op Consolidated Gold 
Fields papicr, en saD het hoofd staat "Consl,lidated Gold 
Fields of South Africa, Limited," en zijn san mlj geadres
scard. llet eerste lui<1t als voIgt :-" Johannesburg, 24 
Uct. 1806. J. A. Stevens. Waarde IIeer,-Volgcns 
overeenkomst met mijn brooder, don heer Cecil :Bhodes, 
heb ik getrokken op de Chartered Company voor 
de som van £1,000 op zicht, waarmeA de oSieuwe 
Concessies Rekeuing gedebiteerd moet worden. Honorcer 
s. , .. p. dE:' draft als zij gcpresenteerd wordt.-De UW(l~ 
}francis Rhodos." Het tweede is van 6 November 
en Iuidt: - " N oem kennis dat ik heden aan . de 
Standard Bank een draft g"( geven heb op de B. Z. A. 
Compagnie voor de som van £500 waal'mpe de Nieuwe 
Concessiee Rekening gedebiteerd moet ·worden. Honoreer 
s.v.p. als zij gepresenteerd wordt. De uwe - Francis 
Rhodes." Het del'de IS gedatetlrd 7 November en luidt: 
" Ik h~b heden getrokken op .1e Chartered Company VOOl' 

de som van £10,000 door de Standard Bank, waarmce de 
Niouwe t:oncessi~ RekeniDg gedebiteerd moet worden. 
Honoreer s.v.p. de drdft ale zij gepresentecrd wordt-De 
Uwe, Francis Rhodes." Het vierde gedateerd 19 Nov. 
luidt: -" lk ben verzocht dour Kolonpl ll.hodes u meete-
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deelen dat hij heden op de Chartered Company gf'trokkeo Den hf'er 
he eft, door de Stauc1ard .tank voor de som \ an £5,000 J. A. !..t8fJ''' •. 
wusrmee de Nieuwe Concessies Rekening gedebitecru moet l~ .Tunl, 1896. 

word~n. Honoreer S.V.p. aIs zij gepresenteerd wordt. De 
uwe A. J. Sharwood, secretaris van Resident Directeur." 
Het vijfde is gedateerd 2 December en 1uidt, "Kolone1 
Rhodes heeft door de Standard Bank getrokken op de :B. 
Z. A. Compagnie voor de som van £ L,OOO op de Nieuwe 
Concessies Rekening. Honoreer s.v.p. als zij gepresenteerd 
wordt-De uwe A. J. Bbarwood, secretaris van Resident 
Directeu:r." Hat zesde is gedateerd 14 Decemb~\r en 1uidt 
o.Is voIgt :-Kolonel Rhodes heeft getrokken op de B. Z. 
A. Compagnie door de Standard Bank voor de som van 
£] ,500; honoreer s.v.p. aIs zij gapresentec}rd wordt. De 
Nieuwe Conces8ies Rekoning rnoet met het bedrag gedebi-
teerd worden, De U we A. J. Shal'wood, secrctaris van 
Resident Directeur." Het zevende is gedateerd 21 Dec. 
en luidt :-" Kolone1 Rhodes heeft op u getrokken door 
Standard Bank op zicht voor £3,000, waarmee de Nieuwe 
Concessies Rekening moet worden gedebiteerd., Honoreer 
s.v.p. als zij gepresenteerd wordt. De Uwe, A. J. Shar .. 
wood, 83crotaris van Resident Directcur. Ingesloten be .. 
krachtiging van een telegram hed(·n verzonden." 

2419. Wat was in het laatste inges10ten ?-Ik herinner 
het mij niet. Het moet los geraakt zijn. 

2420. In hot groenboek zie ik dat er een telE'gram dien 
dag -;'as :-" Zeg aan C. J. Rhodes, dat Jameson niet zal 
vertrekken, enz. Heeft dat betrekking op deze bekrach· 
tiging ?-Ik ,·eronderstel dat het de bekrachtiging is van 
het telegram waarover gij mij ondervraagd heht. 

2421. De keer Merriman.J Neen, dat was omtrent d~ 
tien duizend ell zeven dui2;end drafts ?-Ik herinner mij 
deze niet. 

2422. De heer Bckreiner. ] Gij hebt geen ander telegram 
gevondell op den 21sten behalve dat hetwelk ik voorgelezen 
heb ?-N een, dat hab ik ook Diet. 

2423. Gij hadt dat kunnen krijgen, maar gij hobt ons 
gezegd dat gij deze dingen niet wildet nasporen en hunne 
nauwkeurigheid niet op de proef wildet stallen. Gij bebt 
~een aJJqer telegram. V~n den 21sten waarop gij denkt dat 
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Den lleer dit postscriptum betrekking kan hebben ?-N een ik heb al 
J . .4.. ~etJMI. de documenten die ik had san U overhandigd. 
1 R JUB1, 1896. 2424. Het document bedoeld in het telegram van den 

21sten bij u gelaten, was dat de brief onderteekend door 
de vijl Reformers ?-Dat kan ik niet zeggen. 

242/1. Welk document zou bij u gelaten zijn als het 
niet de brief was onderteekend door Rhodes, Phillips, 
Halnmond, Leonard ell Farrar, was het document bij J. A. 
Stevens gelaten, niet dat document ?-N een, omdat ik den 
inhoud van dat. doc-ament niet kon zien. Ik heb thans 
hoopen documenten onder mijne bewaring, den inhoud 
waarvan ik niet mede bekend ben. 

2426. Herinnert gij u dat het document bij u gelaten 
werd ?~Documenten worden altijd bij mij gelaten. 

2427. De laatste kennisgeving die gij produceert is een 
gedateerd Johannesburg 6 Januari, 1896, aan Stevens, 
Charter Company, Kaapstad: "Wees zoo vriendelijk 
kennis te nemen dat wij heden op het Nieuwe Concessies 
Syndikaat getrokken hebben de som van £10,000, zicht 
op Standard Bank, F. Rhodes "?-J a. 

2428. ~e beer Meriman.] Ziet gij dat ditop het Nieuwe 
Concessies Syndikaat is, terwijl de anderen op de Nieuwe 
c.;oncessies I-tekening waren ?-Zij werden allen op de 
Nieuwe Concessies RekeniD g geplaatst. 

2429. Gij hebt die document en ontvangen ?-Alles 
schijnt aan mij geadresseerd te worden, waarom weet ik 
niet. 

2430. Waatom, als dit getrokken was op het Nieuwe 
Concessies Syndikaat, terwijl de anderen getrokken waren 
op de Nieuwe Concessies rekening, bebt gij den boek
honder gelast hen als dezelfde te behandelen ?-Ik veron
deratel dat het slechta een kleine font was bij het verzenden. 

2431. Maar ala gij toch met een zaak te doen hebt van 
£10,000, zou het versohil tueschen het nieuwe Concessies 
Syndikaat en Rekening uwe aandacht trekken ?-Ik 
geloof niet dat het dat doen zou. . 

243':1. De keer Fuller.] Was het verschil tusschen die 
twee lichamen u bekend ?-Ik heb nooit erva~ gedroomd, 
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Vriidag 19 Juni 1898. 

TEGENWOORDIG : 

DE HEER MBRRIMAN (Ageerend Voorzi tter. ) 

De heer Sckreiner, De heer Innes . 
." Jones, 

" 
Fuller. 

" ])u Toit, 

De _ heer Lewis Lloyd ill":ohell Ondervraagd. 

2433. De hew Merriman.' Gij zijt algemeen Bestierder Dfn hee,. 
van de Standard Bank ?-Ja. ~. L.!!.icl.,ll. 

2434. Wij hebben gehoord dat omtrent in het midden 19Ju"i, lq!l6 

van Januari een som van £61,550, betaald is aan de B. Z. 
A. Compagnie, ten einde zekere rekening aftebetalen. 
Wilt gij zoo goed zijn ons te zeggen op wiens autoriteit dat 
betaald is aan de Chartered Company en dool" wien ?-Daar 
het vermeld was in de dagvaarding die ik ontving om' hier 
te vemchijnen, Het ik de boeken nazien en ik vind dat een 
cheque voor £61,fif>0, onderteekend door deD heer ;Rhodes,' 
betaald is tPD krediet van de Chartered Compagnie. 

2435. De hew Sckreaner.] Kunt gij den datum Doe
men ?-Ik geloof op 15 Januari. 

2436. Wij zien dat op 9 Nov. 1896 de 80m van £1000 
geplaatst werd ten krediet vali Dr. H. A. Wolff, in uw 
Mafeking Tak, van de Kaapstad door de B. Z. A. Compag
nie. Wilt gij zoo goed zijn ons de moeite te besparen vaD 
iemand 'van Mafeking te Iaten komen, door een kopie te 
verschaffen van Dr. Wolff's rekening met uw Mafeking 
Tak in de maanden November en December ?-Ja ik kan 
telegrafeeren naar M afeking dat die rekening opgezonden 
moet worden en kan baar aan het Comite overhandigen. 

De heer J. AJ Stevens verder ondervraagd. 

2437. De keer Merriman.] Hebt gij uw geheugen reeds D~n e~" 
opgefrischt omtrent qie nieuwe Concessies Hekeniug, want 1. ~,Sf,,,,,,, 
wij vinden dat zij geopend is volgens uwe instructies?-
la, ik seloof dat dit zoo is~ 
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Den heer 2438. Wie beeft II die instructies gegeven ?-Ik geloof 
J. A. !..""',., dat de heer Berry, en ik het onder 0118 bebben geschikt. 
19 J'uni,18!J6 De documenten zouden genoegzaam geweest zijn om 0 s 

daartoe in staat te stell cn. 
2493. Het was de order van den heer'Rhodes dat de 

drafts getrokken door Ko!. Rho~es als genoegzaam moesten 
beschouwd worden ?-Ik galoof dat de documenten genoeg 
zouden gewaest zijn. 

2440. De k~er Schreiner.] De rekening zou niet werke
lijk geopend zijn voordat gij de eerste oheque getrokken 
hadt om een draft te bonoreeren ?-Voorzeker niet. 

2 J 11. En de eer~te oheql1e werd mede-onderteekend 
door den heer Butherfoord in naa.m van den heer Rhodes? 
-De heer Butherloord heeft deze oheques mode-onder
teekend, maar hij zou geen stem in de zaak hebben van 
van het openeD van eene rekening. 

2442. Maar toen hij voor den heer .ahodes teekende, 
veronder.stel ik dat hij niet zonder autoJ"iteit van den heer 
Rhodes zou gehandeld bebbln?- Hij ZOU Diet autoriteit 
krij~en voor elke oheque die hij onderteekent. 

~4.43. Maar V90r het ondertee1tenen van chequ(~s van 
€('u zekere soort ?-Neen. 

2444. Er was eene rekening van Dr. Wolff, een kopie 
waarvan behoort verscbaft te worden aan het Comite, die 
onder andere posten een beeft van £1,00) op zijn krediet 
geplaatst to Mafeking op {) .Nov. 1895. Welke autoriteit 
was er om hem met £1,000 te krAditeeren ?-Dr. Wolff 
werd ermCA gekrediteeru, zoo vcr ik mij herinner, en ik 
geloof dat de heer Berry ook tegenwoordig was, vo1gens 
instructies van. Dr & J ameSOD. 

2445. Was hij toen hier ?-.L.Het is mogelijk. 
2446. Logeerende hij den heer Rhodes ?--Hij logeerde 

gewoonlijk. daar. 
2441. Gaf hij u gewoonlijk algemeene instrueties OVE'r 

geldelijke zaken ?-Wij moesten instl1lcties van hem aan .. 
nemen wanneer hij bier was. 

2448. Maar bij was slechtsAdministrateur van Bhodesia? 
-AIle orders die wij van hem kregen zouden wij moeten 
gehoo rzam en. 

2449, Om geld op iem~n4s k':-od,iet te ph~atseij te .fe .. 
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king ?-Als de Administrateur zulk ben order gaf, zouden Den heer 
wij niet aarzelen. J. A. !.,t4'f1"". 

2450. Niet als. het was om geld te plaatsen op het 19 JUl1i. 1896. 

krediet van iemand ergens ?-(Geen antwourd.) 
24tH. De keer Innes. ] Zelfs al had het niets te doen 

met Rhodesia ?-Ik zou mij niet met de zaken van den 
Administrateur b( moeien. 

2 . 5~. Zelfs als gij ziet dat het ni~ts ermee te doen 
heeft ?-Hij zou verantwoordelijk zijn. 

2453. Beweert gij dan dlfl.t Dr. Jameson werkeIijk de 
Bestierende Directeur van de Compagnie was ?--O neen~ 
zeker niet. 

2,154. De keer Sckreiner.] Wclk onderscheid maakt gij 
dan ?-Hij heeft.volle macht het openen van een rekening 
te gelasten. . 

2450. In de voIste mate ?-Hij hall vrij groote macht. 
2456. Hoe kl'eeg hij die macht ?-Ik weet het niet. 
2457. Werd het u gezegd dat hij die macht had ?--

Neen. 
2458. Heeft hij bij andere gelegenheden u gelast geld 

te plaatsen op het luediet van andere personcn ?-J 8,. ik 
heb nog een ander bedrag op een kre.diet geplaatst volgens 
zijne instructie. 

2159. Ook omstreeks dien tijd ?-Ja. 
2460. Had dat iets te doen met dit onderzoek ?-De 

rekening van Majoor White en ook die van Dr. Somer
shields, hetgeen bepaald gelast werd door Dr. Jameson. 

2461. De voorschotten aan White, Bomershields on 
Wolff waren de eenige voorsohotten die gij gedaan heht 
aan person en op autoriteit van Dr. Jameson ?-Wij namen 
aIle instructies omtrent Majoor White van Dr. Jameson. 

2462. Zijn deze de eenige drie gevallen ?-Ik weet het 
niet zeker. Ik geloof niet dat er anderen waren. 

~46:J. Gij zult zorgen dat een kopie van Dr. Wolff's 
rekening aan het Comite verschaft wordt ?-Ja, ik geloof 
dat de heer :B~rry de kopie die u gelast gereed maakt. 

2464" En van de Pitsani kanlp rekening ?-Ja. 
2465. Komt Dr_ Harris naar de Kolonie ?-Ik hab niE'ts 

gehoord van zijn komst. 
~4Q6. Gij haht geen l~ter~ <,'lrqm~nicatie geflod ~et 
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Den hear uwe Compagnie? -Ik heb hem twee kabelgrammen ge-
:I . .4. 8t",,,,, d _ zon en. 
19 Juni,1896. 2467. En SAccull ?-Ik heb hem ook cen kabelgram 

gezonden. 

Den beer 
1.1'.11. 

R,dher/(J(Jf'tl. 

2468. Zegt gij dat gij reden hebt te gelooven dat Graaf 
Grey de tegen woordigheid van dan heer Berry en de 
boeken vereischt ?-Ja, zij zijn absoluut noodzakelijk. 
Het is absoluut onmogelijk voor ons het werk te doen. 
De sommen gelds die nu verzonden worden in verband 
met den Matabele oorlog zijn zeer groot. Als gij ODS 

dus wilt te hulp komen, zal het ons een groote dienst v.ijn. 

De kew Fr6deriek Foulger Rutkcrfoord ondervraagd. 

2469. De heer Merriman.] Oij zijt agent voor de B. Z. 
A. Compagnie ?-J a tot op zekere hoogte. 

2470. Gij hebt een procuratie van den heer Rhodes om 
cheques voor hem te ond.erteekenen ?-N een, ik heb geene 
procuratie, ik onderteeken cheques in verband met de 
B, Z. A. Compagnie, niet de private cheques van den heer 
Rhodes. 

2471. Gij onderteekent cb~ques in zijn Ilaam voor de 
Compagnie ?-J a ik onderteeken mede, ik heb volstrekt 
geene procuro.tie, maar de Standard Bank heeft mij gezegd 
dat mijee onderteekening erkend zou worden. 

247:&. Herinnert gij u dat gij in Oct. en Nov. II. cheques 
onderteekend hebt om drafts door Kot Rhodes getrokken 
uit te betalen ?-Neen, ik kan u Diet zeggen wat ik 
onderteekend hebe 

2473. Rier is bijvoorbeeld een cheque op een draft van 
£10,000 op 7 Nov. ?-Dat is mijoe onderteekening~ 

2474. Wie autoriseerde u de cheque daarvoor te onder
teekenen ?-N iemand.. Ik onderteeken al de cheques die 
mij door de Compagnie voorgelegd worden. Zij zijn 
geteekend met de voorletters van de ambtenaren der 
Compagnie en dan, onderteeken ik ze, en zoover ik weet is 
mijne onderteekening altijd ('rkend door de Standard Dank. 

2476. Doet gij onderzoek n88.r de cheques diE' gij onder
teekent ?-N een, geene hoegenaamd. Ik ga naar het 
kantoor der Compagnie ten 2 ure eA ondertee~en de 
pheques die mij voorgelegd worden. 
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2476. Hebt nooit communicn.tie gehad met iemand Den hp8r 

omtrent de drafts van K~l. Francis Rhodes ?-l\let niemand .. Rut"f:rJr:o,.tI. 
2477. De heer Schreiner.] Dan kan de heer Stevens, -

ongetwijleld een aohtingswaardig persoon, Qen oheque 19 Juni,1896. 

uitschrij~en voor £20,000 in zijn eigen belang ~n h,aar u 
voorleggen en dan zoudt gij als vertegen woordiger van den 
llestierenden Direeteur haar onderteekenen zonder eenig 
onderzoek te doeD, en als gij weer van hem hoort zou gij 
misschien vememen dat hij naar Guam vertrokksn was?-
Ais de chequetl geteekend zijn, met de voorletters van den 
heer Stevens of van den heer Berry, doe ik geen onderzoek" 

2478. Of schoon gij vertegenwoordiger zijt van den 
Bestierenden Directeur? -Als ik den, stempel met den 
naam van den heer Rhodes op de oheque zie, onderteeken 
i k. Ik doe nooit vragen. De heer Michell, de Bestierder 
van de Standard Bank, zeide mij. jaren g13113den dat mijne 
onderteekening aangenomen zou worden. 

2479. De heer Jone8.J Als een cheque Toor £100,000 u 
gepresenteerd werd, zoudt gij haar onderteekenen zonder 
onderzoek ?-Ik heh een cheque voor bijna dat bedrag 
eenige dagen gelt'den onderteekend en h.eb geen vragen 
gedaan. 

2480. De heer Schreiner.] Is dat de Manier waarop de 
zaken van de Chartered Company hier verricht worden?
Dat kan ik u niet zeggen. 

~481. Uwe onderteekening geldt als de onderteekening 
van den Hestierenden Directeur, en gij neemt een verant
woordelijkheid.op u aan den Bestierenclen Directeur door 
toetestemrnen in uwe onderteekening onder de cheques te 
plaatsen. Welke instructies heb gij daaromtrent gekregen 
van den Bestierenden Direoteur ?-Ik heb geene gehad 
van den Bestierenden Directeur. 

2482. Wie gaf u de oOl"spronkelijke instruoties ?-Ik 
hoord~ 

2483. Door wien ?-Ik kan u niet zeggen of het Dr. 
Harris was, maar ik kan het u zeggen dat het niet de heer 
Rhodes was; ik had destijds geen communioatie met hem. 

2484. Ais het dan niet de heer Rhodes was, wie was het 
dan ?-Ik kan het mij niet herinneren. Het is eenige 
jaren geiede~. Ik ging naar de Standard ~ank en de heer 
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~ }E:(:r Michell zeidn aan mij dat mijne ondprteekpning erkend 
Rut";rj;orfl. zou worden. Ik geloof niet dat ik een autoriteit in 
19 J -: 1896 gescbrifte heh. en ik hC'b geC'n communicntip. met den hefr 

IlBI, • Rhodes hieromtrent gehad. 
~486. Was u we instructie dat alles dat u voorgelegd 

werd geteekend door den Secretaris der Compagnie door u 
moest medeonderteekend worden. Wie u ook instructies 
gar, go! u deze instructies ?-Mijn autoriteit was in dien 
geest. 

2486. U gegeven door een persoon dien gij u niet kunt 
hennneren ?-Ik weet niet of het Dr. Harris of de hepr 
Rudd of wie hft wa s. 

2487. De Iteer Jones.] Gij denkt niet dat het nood1g is u 
ervan te overtuigen dat de cheques u voorgelegd \-oor de 
sohulden der Chartered Company zijn ?-Neen, ala ik de 
rekeningen zie, kontroleer ik ze op geenerlei wijze en al8 
zij cheques zijn van de B. Z. A. Compagnie op de Stundard 
.Bank, met de voorletters geteC'kend van dt'D Secretaris of 
boekhouder, onderteeken ik ze. 

2488. Welke rekeningen ?-r..ekeninJ~on die dagelijks 
mij voorgelegd werden. Ik ga ten 2 urc naar het 
kantoor der Compagnie en h('t chequeboek wOl'dt mij voor
gelegd met de rekeningan en als de oheque gestempeld is 
C. J. Rhodes ~n het bewijs geteekend is met de voorletters 
van den 8eCl'etal'is of boekhoudcr, heb ik altoos onderteekend 
en nooit vragen gedaan. 

2480 •. De neer Schreinvr.] Zoodatlettel'lijk de Compagnie 
niet meer sccuriteit he eft met uw~ onderteekening dan zij 
zonder die ondc·rteekening zou gehad hebben ?-Zij hebben 
de antoriteit van den heer Rhodes. . 

2490 Zij hebben niet mear seouriteit dan wanneer uwe 
onderteekening niet erop was ?-(Geen antwoord.) 

24.91. De /leer Innes.] vraagt gij niet om de bewijzen 
te zien ?-De bewijzen worden mij voorgel~gd maar ik 
onderzoek ze niet naar zulk ean zaak als de drafts van Kol. 
.l:thodes zou ik geen navraag doen. 

24. 2. V raagt gij om de draft waarvoor gij een oheque 
onderteekent ?-Al de rekeningen worden mij voorgelegd. 
Als eene rekening geteekend is met de voorletters van een 
deZt1l twee ambt(lnarbn. onderteeken ik een cheqne ervoor. 

2~ 9S. pe leeer Merriman.] Veron4erste~ ~t ~~R der l,aeu 
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van dit Comite naar Johannesburg ging en een draft trok Dl>Jll eer 

op de Chattered Companl, en de Secretarls schrijft cen B"tr.~J;'nI. 
oheque ervoor uit, zoudt gtj die cheque onderteekenen zon- 19 J -=-1896 

der onderzot-k te doen of die persoon geautoriseerd is op de UDl, 

Compagnie te trekken ?-Ik geloof van ja. 
2494. De heer Jones. Bijvoorbeeld, de cheque van 

£10,000 op 9 Januari, kunt gij het bewijs ervoor produ
cceren ?-Neen, zeker uiet. 

2494. Welke vorm van bewijs iC3 aan de cheque gehccht 
als gij haar onderteekent. Zou die draft uw bewijs zij u ?
lk geloof van neen. Gewoonlijk is het bewijs ceu ge
drukte vorm waar de bijzonderheden ing~vuld zijn. Ik 
geloof dat ik u een vorm van hewijs kan voorleggcn. 

2496. De koer 11me8.] 'feekende Dr. Harris ooit reke
ningrn met zij ne voorletters ?-Hij onderteel(ent ra
keningen als hij hier is, maar ik herinner rnij niet dat hij 
met zijn voorletters gcteekend heeft. 

2107. Ddn zijn het aUeen de heer Stevens cn. de heer 
Berry op wie gij u verliet ?-Ja, sedert het vertrek van 
Dr. Harris. 

24UH. De kc6r Fuller.] Walcn cr twce voorletters of een 
op elke draft ?- De heer Berry of de heer Stevens toekende 
hunne voorletters. Als )Jr. Harris afwczig is, worden de 
cheques door Stevens onderteekend en hot bew-ijs wordt 
geteekend dOlr de voorletters yan .Berry en dan worden do 
cheques door mij medeonderteekend. 

2·199. De keer Inne8.] Gij plaatst uwe medeonderteeking 
op cheques geteekend met de voorlettol',s vaa Berry?
Onder den nRam van den heer Rhodes. 

2500. De heer Jone8.] Gij bedoelt onder den stempel 
C. J, Rhodes? Ja. . 

2501. De neer Schreiner.] Niet onder de onderteeke ... 
ning van den heer R[)odes ~-Ik heb hem nog nooit cen 
cheque zien onderteekenen, waarvan ik weet. • 

2002. Gij ~oudt u verlaten op do onderteokening van 
Dr. Harris. Gij hebt zelfs niet gekekon naar de be 
wijzen ?-Ik wil niet zaggon dat ik altijd zoer nauwkeurig 
naar de bewijzen gokeken hebe . 

2503. Ik verstond dat gij gezegd hebt dat gij geen 
belang heehtte aan do bewij~en en ze niet onderzocht?-
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Den hear Ik bokommer mij niet erover of zij 1,000 muilezeis koopen 
Rfltf;,.:O~,tI. tegen £50 of £5 elk, ik zou niet zeggen dat £50 te veel 

J -:-, was, maar zonder vragen te doen zou ik onderteekenen. 
19 UlIl, 896. 2504 De keer Jone8.] Hier is een draft en hier is een 

cheque. Ik veronderstel dat de draft een bewijs zou 
hebben ? -lk geloof van ja. Ik weet niet of de vorm van 
de Compagnie eraan gehecht zou zijn. 

2605 Hebt gij niet eenvoudig gekeken naar de onder
teekening op de cheque ?-lk kan niet zeggen of ik dat 
in dit bijzonder geval gedaan hebe 

2506. Ala een cheque onderteekend was door een 
ambtenaar van de B. Z. A. Compagnie, zoudt gij haar 
mede onderteekenen, zonder eerst naar het bewijs te vragen? 
-Ik weet niet of ik doen zou of niet. Ala ik de onder
teekening hnrltende, zou ik niet naar een bewijs v ragen, 
maar de bewijzen wOl'den mij dagelijks voorgelegd in het 
chequeboek, wanneer ik kwam om te onderteekenen. Er 
~ou een· hoop bewijzen zijn en binnen de vormen van de 
Compagnie zouden de rokeningen zijn. Eon handelaars rekep 

ning, bijvoorboeld, zog dat wijn gokooht was van Sedgwick 
& Co De vorm van de Compagnie Sedgwick's rekoning he
vattende zou mij voorgelegd worden. Hij zou geteekend 
zij n met 9.e voorletters van eon boambte der Compagnie en 
ik zou haar onderteekenen. 

2507. De ~eer Merriman.] Maar in dit goval hadt gij 
niets van dien aard. Gij hadt all(jen een onbekcnd pcrsooI1, 
ten minste wat uwe Compagnie aangaat, die op de Com
pagnie trekt voor zulke groote sommen als £10,000 en gij 
zegt dat gij die drafts onderteekend heht zonder iemand te 
raadplegen, eenvoudig op de voorleUers van den heer 
StevenA ?-De heer Rhodes is thans afwezig en Dr. Harris 
ook. 

2508. Maar toen was de heer Rhodes hier?-Kol. Rhodes 
is geen onbekend persoon. 

~609. Welk recht had p.ij om op de Compagnie to trek
den ?-Ik weet },et niet. 

2!JI0. Waar was {ian h(~t bewijs In bet gaval van het 
koopen van wijn van Sedgwick zoudt gij een bewijs zien, 
maar hier is een on bekend pOl soon die voor sommen van 
£10,000 trekt en gij onderteeken~ in naan van den llcstie
renden Directcur zonder de bewijzcD to raadplugen of to 
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onderzoAken ?-Ik moet van u verschillen. Hij is, in de D~ ~eer 
eerste plaats, niet een onbekend persoon en ik wist niet of Rut,,;",:orrl. 
hij niet verbonden was met de Compagnie. 19' JUDi 1896. 

2511. Wist gij niet op 6 J anuari dat hij verbonden was ' 
met de Compagnie ?-Op 6 J anuari was Kol. Rhodos In 
J ohannasburg, galoof ik, zoover ik weet was hij daar Be-
stierende Directeur. . 

25;1.2. Waarvan ?-Van de B. Z .... \. Compagnie. 
2513. Van de B. Z. A.. Compagnie ?-N een, van do 

(lold Fields van Zuid Afrika. 
2514. ~nhij trok op de B. Z. A. Compagnie voor sommon 

ten bpdrage van £61,000. Wilt gij ZE:'ggen dat gij cheques 
onderteekend heht, voor drclfts van een persoon niet vcr .. 
honden met uwe Compagnie, en die verbondcn was met een 
andere Compagnie, zonder den Bestierenden Directeur te 
hebben goraadpleegd ?-Ik weet niet of ik hem geraad. 
pleegd heb of niet, m8."'dr ik heh die cheques voor de drafts 
onderteekend en. zou het weer doen als zulk een draft ge
zonden werd. 

2015. De keer Innes.] Gij onderteekent zeker een groot 
aantal cheques voar de Uompagoie ?-Een hall dozijn elken 
dag en bi] het einde der maand dertig of veertig. 

2516. De "'eor Fuller.] Zeer vele groote sommen?
Ja, vooral in den laatsten tijd voor deze M'atabole zaak. 

2517. De""er Inne8.J Toen gij eerst verzocht werd deze 
task van onderteekenen op u nemen werd gij verzooht een 
wakend oog te houden als een vertrouwd persoon en voor 
de belangen van den heer Rhodes te zorgen ?-Ik kreeg 
geene instructies. 

2518. Zoodat uwe onderteekening niets mear was dan 
een stempel van den DRaUl van den heer Rhodes ?-J uist. 
De heer Rhodes was moeielijk te krijgcn, daarom moest ik 
voor hem oDfierteekenen. Ik gploof dat als de heer Fuller 
naar Engelaud ging ell mij verzooht cheques voor hem te 
onderteekenen, zou ik het doen. 

2'J19. De lteer .lJ.lerr,man.] Maar glj zoudt goen ohcquos 
on.!ertcekenen op de Union Compagnio £61,OuO bcdra
gende, voor rekeningen zonder onderzoek ell zonder met 
iemand te raaciplegen ?-Ik ging Daar den heel Miohell 
en vroeg hem wat ik moest doen. Hij zeide, onderteekeo. 
gij en wij zullen betalen. 
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De /leer W. P. Schreiner, O.M.O, L4 W. v., ondervraagd. 

Den heer 252 ... De koor Merriman.] In December 189~ waart 
&:;~;,., gij Procureur-Generaal in het vorige Ministerie ?-J a. 

a.M. fl. 2521. Eon ambtgenoot van den heer Rhodes ?-Ja. 
L ~ Y. 2622. Gij zijt bekend met het doel van dit onderzook? 

91 Juni, ]&96. -Ja. 
2523. Het is in verhand met den Jameson inval ?-Ja. 
2024. Hadt gij eenige suspioie of wist gij dat .zulk eene 

beweging voorgenomen was in de laatste dagen van 
December ?-Niet voor 30 Deoember, op welken dag ik de 
telegramlnen ontving waarvan de heer Graham gesproken 
hocft. 

2525. Gij waart in gedurige oommunicatie met den heor 
Rhodes ?-In DeoeInb~r was ik lang afwezig. GoJurcnde 
het grootsto gedeelte van December was ik in don V rij
staat. 

2526. Na uw terugkeer waart gij ingedurige communi
catie ?-N een, niet gedtLrig. Gedurende omtrent vier 
dagen beb ik hem niet gezien. Ik keerdo op 23 Deoember 
terug en ik zag hem to en een oogel) blik, toen ik mij ging 
rl1pporteeren na de conferentie te Bloemfontein. Toen zag 
ik hem niet weer gedurende omtrent vier dagen. 

2627. Herinnert U Zondag. 29 December ?-Ja. Ik 
had den heer Rhodes toen vier dagen lang niet gezien. 

25~8. liebt gij hem op den 29sten gezien ?-Ja. 
20:i9. Hoelaat ?-Ik was gewoon zeer dikwijlsnaarhem 

te gaan, vooral Zondags en ik ging erheen daar ik hem 
drie of vier dagen niet gezien had. Ik ging dus tussohen 
{) en 6 in den namiddag. 

2530. Heeft hij u toen gezegd dat er waarschijnlijk 
moeielijkheden ontstaan zouden ?-Ik wachtte op den stoep, 
totdat hij van eene wandellng terugk~am. Er waren 
anderen t~genwoordig buiten mij en tOCll zeide hij niets 
daaromtrcnt. lk bleaf daar totdat hot tijd was voor mijn 
avondeton, cn ik vorlict hom omtl'cnt 7 uur. Hij wan
delde met mij den stoep af, mllar ik wJl niet moar hiervan 
zeggen tenzij gij het wenscht, want ik geloof niet dat het 
noodig is. 

2531. Het had niets te doen met hot doel van dit onder-
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ben heel' 
W'. P. 

8ela,.,i".,. , 
O.Il.G. 

z. W. Y. 

zoek ?-Dat wil ik niet zaggen. Ik wi! niet zoggon dat 
het niets ermef. te doen had. Misschien is het beter te 
verhalen wat er op Maandag plaats had en dat ~oo h.iet 
verstaanbaar zijn zonder dit te vertellen. lk wandelde 
met den heer Rhodes tot het einde van den stoep. Ik was 19 Jawi, 1894). 

zeer bekommerd over den onrustigen toestand in Johannes-
burg. Toen wij aan het einde van den stoep kwamen, 
zeide ik: " Hebt gij Charlie Leonard gezien?" hij zeide 
" J a, ik heb hem gezien." Ik zeidc: "In hemelsnaam 
houdt u uit die verwikkeling •. Men zal het oog op U 

houden en u met die onrust in verband brengen." Van 
den Vrijstaat gekomen zijnde en de gevoelens van de 
bevolking gehoord hebbeilde, wist ik dat er een opinie uit
gesproken werd omtrent den heer Rhodes, die ik met 
d(.elde. en waartegen ik hem krachtig verdedigde. Dit 
wetende achtte ik het mijn plicht hom te waarschuwen 
tegen te veel communicatie met den heer Leonard. . De 
heer Rhodes is niet een man van veel woorden, en zoover 
ik mij herinner"n kan, haalde hij de schoudoTs op en zeidH : 
" 0, dat is 'all right.'" Op den Maandag ontving ik 
zekere tclegrammeD. 

2532. Die wij reeds als getuigenis hebben ? -J a, ik be
hoef daarover niet in bijzonderheden te treden. Ik wi! bij 
het getuigenis van den heer Graham voegen dat toen ik 
naar het huis van den heer Faure ging in de Tuinen, en 
hem die telagrammen toonde van dp,n Magistraat en hat 
eerste van Kimberley, ik niets zeide, maar ik legde hem do 
telegrammen voor. Hij las ze en ik zeide toen:- "W at 
denkt gij ervan ?', Hij zeide: "Het is alles onm, Rhodes 
zou nooit iets van dien aard toegelaten hebben zonder met 
ODS erover te .spreken." Deze Politie wordt verplaatst in 
verband met de ontwikkeling van het Frotectoraat en de 
spoorweglijn." lk zeide: H Gij komt met mij volkomen 
hieromtroDt overeen." Ik zeide: "Dit telegram van den 
heer Robinson achtte ik gewichtig en ik wilde Sir Gordon 
gaan zien (die dicht bij den heer Faure woont) maar daar 
gij en ik van hetzelfde gevoelen zijn, dat het waarschijnlijk 
eene vergissing is, .zaI ik dat niet doen maar rechtaf gaan 
en den heer Rhodes zoo spoedig mogelijk gaan zien." Dit 
was tusschcn 4 en {) uur in den namiddag .. Nadat ik met 

[A 6A-'9G. JAMESON INV AL.] V 
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Den hpfr den heer Faure gesproken had, ging ik naar mijn kantoor 
:;~;;,.. om te sluiten. lk yond dat de heer Graham niet daot," was 
U.Ji.O. en vernam dat hij eon telegram had f>n mij wilde zien. Ik 

L. w. Y. ging het plein over en ontmoctte hem van de Club komende. 
19 Juni, l8D6 Hij ging met mij terug en wees mij het telegram, waarop 

ik hem instructies gal welk antwoord te zenden, nog onder 
den indruk: dat ik de tijding volstrekt niet als waar kon aan
nemen. Ik nam het telegram en vroeg hem of hij naar huis 
ging, en zeide dat als ik het, na den heer Rhodes gezien te 
hobben, noodi~ vond een· ander telegram te zenden ik het 
hem aan zijn huis zou laten weten. Ik ging dadelijk per 
trein met die telegrammen. Ik weet dat ik uitreed met 
(lon der 11"den van dit Comite, den heer Innes, en hij en ik 
wandelden Bamen van de statie. Ik weet niet met welken 
trein ik reisde, maar het was omtrfnt vijf uur. Ik ging 
niet naar mijn huis, maar ging direct van de statie naar 
deD haer Rhodes met mijn zak en die telogrammen. 
Ik kwam ar aan, vrocg naar den heer Uhofies, pn 
zijn vertrouwde dienstbode zeidc dat hij uit l'ijden was 
met een ander h<"cr dien ik niet behoef to noemen. 
lk bleef op zijo stoep tot mljn etensuur. Een heer 
logeerde daar met wien ik een gesprek had, maar natuur
lijk had dat geen betrekking op deze zaak. Ik wilde 
van de telegram men Diet met iemand anders sprekcn dan 
rnet den heer Rhodes. omdat ik meende dat het rapport 
niet waar was, maar ik achtte het zeer noodzakelijk den 
hc~r Rhodes te zien. Ik was niet gernet erover dat hij 
dien dag niet naar de stad geweest was want hij had mij 
op den Zondag gezegd dat hlj om 10 nUl" in den voormid
dag naar mijn kantoor zou komen om mij te spreken over 
een document dat hij opgesteld wilde hebben. Het WAS 

een private zaak waarover hij mij wenschte te raadplegen, 
niet in verhand met dit ondorzoek. Ik was ongerust 
erover dat hij niet gekomen was en zeido daarom aan 
zijn vertrouwden dienstbode en aan een vricnd van hem 
die daar logeerde: " W ces zoo good den heer Rhodes te 
zeggen, zoodra hij to huis komt dat ik hem zaken van 
het grootste· belang mee te deelen had en dat ik ze hem zon
der uitstel wenschte mee te deelen." Ik vertrok voor mijn 
etensuur, en e~ge minuten na het eten nadat ik naar 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



GEKOZEN COllITE OMTRENT DEN JAMESON IN VAL. 233 

mijn studeerkamer was gegaan ontving ik een bl'iefje van Den beer 
den heer Rhodes, door zijn vertrouwden dienstbode ge- s":;.,;,;;", 
bracht die daar met een lantaarn wachtte om mij door het O. 11. G. 

bosch te geleiden, mij verzoekonde dadelijk over te komen. ,z. ~ Y. 
Ik geloof dat ik Groote Schuur omtrent half 9 bereikte 19 Juni, 1896. 

en ik vertrok nabij 12 nur en gedurende dien tijd sprak 
ik met den heer Rhodes. lk wil niets meer zeggeD dan 
absolnut noodzakelijk is omtrent dat gesprek en niets dat 
niet billijk is tegenover den heer Rhodes. Ik ging in 
zijn studeerkamer met de telegram men in mijn hand. 
Zoodra ik hem lag, zag ik een man dien ik nooit tevoren 
gezien had. Zijll voorkomen was volk:omen moedeloos en 
v~ran.derd. Voor dat ik een woord kon zeggen, zeide hij : 
"Ja, ja het is waar. Oude Jameson heeft mijn appelkaJ' 
omvergeworpen. Het is alIes waar." Ilk zeide dat ik 
eenige telegram men had. Hij zeide: "Het komt er niet 
opaan. Het is alIas waar. Oude Jameson beeft mijn 
appelkar omver geworpen," herhalende zooals hij altijd 
doct als hij ontroerd is Ik was verstomd. Ik zeide: 
"Wat bedoelt gij, wat kunt gij bedoelen?" Hij zeide: 
"Ja, het is volkomen waar, hij is ingetrokken. Ga en 
schrijf uw resignatie'. 0, ik weet dat gij het doen zuIt." 
En toen zeide ik: "De vraag is niet of ik mijn resignatie 
lal gaan schrijven," maar ik vernam van hem vele feiten 
met betrekking tot deze zaak en ik zeide aan hem dat het 
zijn plicht was terstond een kabinets-vergadering bijeen 
te roepen .. 

2533. Hebt gij de feiten van hem verno men die in dit 
Groenboek vervat zijn ?-Neen, dat wi! ik het Comite niet 
doen verstaan, maar ik vernam genoeg om mij terstond te 
doen besluiten dat het aftreden van don heer Rhodes, en 
natunrlijk ook het aftreden van al de anderen, absoluut 
noodzakelijk was. Tegelijkertijd vroeg ik hem: "Waar
om hebt gij mij gi~teren toen ik hier was nlcts gezcgd ?" 
en hij antwoordde tcrstondJ "Ik dacht clat ik hem gestopt 
had. Ik zond telegram men om heIn to stoppen, en ik 
wilde Iliets crvan zaggen als ik hom gestopt had." Gedu
rende dit geheele poesprek was de heer Rhodes waarlijk ter 
neer geslagerl. Hij was ter neer geslagen; hij was niet 
de man die die rol spelen kon. Wat ook de reden moge 
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Den heer geweest zijn, toen ik tot hem sprak was bij ter neer 
8:(.;':;" geslagen. Als het onbillijk ware zou ik het niet zeggen, 
C.JC.G. maar het is waar. Het kon geen veinzerij geweest zijn, 
z. w. "Y. als het dat was dan is hij de beste tooneelspeler die ik ooit 

19 Juni, 1696. gezien hebe Hij 'Was volkbmen ter neer geslagen van 
geest, geruineerd. Ik zeide, "Waarom stopt gij hem 
niet, al is hij ingetrokken, gij kunt hem nog stoppen." 
Hij zeide: "Anne oude Jameson. Twintig jaren zijn 
wiJ vrlenden geweest, en nu trekt hij in en ruineert mij. 
Ik kan hem niet verhindetan. Ik kan zijn ondergang niet 
gaan bewerken." Zoo stelde hij de zaak voor. Dit 'Was 
de houding die hij aannam toen hij met niij sprak. Er 
had veel tnsschen ons plaats. Ik 'Wil daarin niet treden. 
lk vertrok in zeer groote droefheid. Het was onmogelijk 
dien a'Vond iets te doen, en ik verliet hem met de verstfmd
houding dat hij vroeg in den morgen het kabinet zou 
bijeen roepen. Wij kwamen bijep,n. lk bchoef hicrom· 
trent niets meer te zeggen ter aanvulling van wat de Eerste 
M.inist~r, die toen Thesaurier was, gezegd heeft. Dit 
wil ik zeggen om te bevestigcn '\V'd.t hij gezegd heeft, dat het 
nooit later onzeker was, van het oogenblik waarop wij den 
heer Rhodes daar ontmoetten, dat de heer Rhodes moest 
aftreden. Het was niet zeker op walk bogehblik 
het aftreden zou plaats hebben, want er was nog veel 
hoop dat wij bloedvergieten zouden kunnen beletten, door 
tusschenktimst van den Hoogen Commissaris. Op den dag 
waarop wij de tijding kregen van werkelijk bloedvergieten, 
op dien dag, werd de resignatie aangeboden, en gelijk de 
~erste Minister zeide, werd zij dien dag niet liangenomen, 
aIleen omdat Sil" Hercules Robinson den avond van denzelf
den dag naar de Z. A. Bepubliek zou vertrekken,en het was, 
naar ik vemam, op zijn speciaal verzoek dat de zaak zou 
overstaan. Ala het noodig 'bleck dat zij aangeuomen mocst 
worden gedurende zijne afwezighoid, kon het gotelegrafecrd 
worden. Het bleek nood,ig, en zij wel'd getelegrafecrd on 
aangenomen. Gij zult eene kennisgeving zien gcpubliceerd 
op gezag op den morgen van den Sden J anuari omtrcnt 11 
of 1 ~ nUl, bekend.makende dat de heer Rhodes den vorigen 
dag zijne resignatie ingezonden had. ,Die 1rennisgeving 
was mijn minimum ter reohtvaardiging van mijzelven, want 
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ik zeide dat ik I1~et in betrekking kon hlijven, tenzij het Den hl)Cr 

bekend gemaakt werd dat het aftreden zou plaats yinden. ,9!::.,1i;;r, 
anders zou ik het pUQliek moeten bekend maken me~ de ~.M.~. 
positie die ik ingenomen had. Ik sohreef mijne resignatie L.W. J7. 
werkelijk op den 2d.en. Ik wen soh dit duidelijk te maken, 19 J'l1ni 1'1!)(1 

omdat ik weet dat velen denkeIJ. dllt Ministers gewaoht 
hebben om. te zien hoo de zaken loopen zouden, en of de 
Jameson inval ~en suooes zou zijn. lJaarvan is geen wQord 
waar. Wij hadden besJoten a~tetreden toen Dr. Jameson 
nog aan het intrekken was en toen er nog geen schot ge-
daan was. 

2534. Dc "'ocr Innes.] Dus zelfs als er geen bloed ver
got~n ware, zoud~ gij toch zijn afgetreden ?-Stellig. Het 
aftreden van het Ministe~ie was zeker, om deze reden dat 
ik onder eenige omstandigheden zou zij a1getreden, niets 
zou mij ervan weerhouden he'9ben. 

2535. Z6lfs als de Jameson inval gelukt was ?-Gelukt 
of Diet, het maakte wat ~ij aangaa~ geen het minste v~r" 
schil. 

2536. Gij zijt vap oordeel dat ondernemingen van dien 
aard niet konden worden beoordeeld ll:tRar het suoces ervan ? 
--:-Vol~trekt niet. Ik zeide toen, wat ik a:ltijd gezegd heb, 
da~ het verkeerd was van den wor~el af aan, sleoh.t, ver .. 
dorven en geen suoces kon het reohtvaardigen. . 

:2531. Wanne€r werd er VOOl; het eerst gesproken vaQ. 
het uitvaardigen eener proklamatie door den HoogeI\ 
Commissaris ?-Het eerste dat ik er"an hoorde was op 
Dinsdag, 31 Deo. Wij haddan vroeg in den morgen ~en 
kabinets vergadering, en ik wandelde terug naar mijn 
kantoor en omtrent 1.· u.ur of half 12 kwam Sir Graham 
Bower naar mijn kantoor om mij het on~werp van de 
proklamatie te toonen en hij zeid,e: Wat denkt gij ervan ? 
Ik las haar en zeide dat zij niet opgesteld was in de 
gewone bewoordingen. Hij zeide dat ~ii opge8tel~ was 
zooal~ de he~r Hofmeyr aan de hand gegeven had. Ik 
z~id~: c.. Zij bev~t aIles dat zij behoort te bevatten en lij 
behoort terstond gepubliceerd te worden." Rij Q1eef 
sleohta weinige minuten, zeker niet meer dan vijf, in mijn 
kantoo~ en vertrok me~ mijne goedkeuring van de bewoor
ding~n 4eli proldamatie ~e ~t~J: gepubliceerd werd. En ik 
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Den heer moet dit zeggen omtrent die proklamatie, dat ik dacht dat 
s!;,;:;", zij terstond zou gepubliceerd worden. lIt kreeg op dien dag 

fJ.lL.G. geen exemplaar van de B!4iteng"fuone Gazette die de pro
L.W.Y. klaumtie bevatte (gelijk men op het kantoor krijgt als er 

19 JUDi, 1896. eeo BuitenUfJ'Wone Casette verschij nt), en daarom deed ik 
den volgenden morgen terstond ondel'zoek omtrent de 
reden van het uitstel en waarom ik haar niet gekregen had. 

2638. De neer Du Poit. -, Wanneer \\erd zij gepuhli-
ceerd ?-Ik weet niet hoe laat het was op Dinsdag. Ik 
kreeg haar eerst W oensdag. 

~639. De !teer lnne8.] Ik versta dat gij zegt dat de 
Proklamatie eigenlijk door den hAer Hofmeyr aan de hand 
gegeven is ?-Ik geloof dat het zoo is. Wat mij aangaat, 
ik heb Zijne ExceUentie den Gouverneur geen oogenblik 
gezien gedurende de rest van nlijnen diensttijd. Wij 
hadden geene vergadering van den. Uitvoerenden Raad 
en de toestand van zaken was de moeielijkste waarin 
Ministers kontien geplaatst zijn. Daar was de Eerste 
Minister die zoo goed als buiten den Baad was, want wij 
hadden kabinetsvergaderingen die hij verliet om ons 
gelegenheid te geven te raadpkgen. Daar 'Was Sir 
Gordon Sprigg, de tegenwoordlge Eerste Minister, die 
volgens een erkend recht de tusschenpersoon was tusschen 
het Ministelie en Gouvemements Huis in de afwezigheid 
van den heer Rhodes en wij handelden alsof hij afwezig 
was .. 

26.1.0. De heer Merriman.] Op den Maandag avond, toen 
gij den heer Rhodes bezocht, heeft hij u de stapp en 
meegedeeld die hij genomen had om Dr. Jameson te 
stoppen ?-Hij zeide dat hij getracht had een telegram te 
verzenden dat hij meende dat verzonden was, maar dat hij 
niet wist to en hij niij zag dat de draad afgesneden was en 
dat zijn telegram niet verzonden was. 

2541. Heeft hij u meegedeeld dat hij Jameson een tele
gram achterna gezonden had gelijk de hooge Commissaris 
had gedaan ?-Bedoelt gij onafhankeliik van den Hoogen 
Commissaris? 

2642. J a ?--Hij zeide dat hij getracht )lad een telegram 
te zenden. Ik zeide: "Er zijn vlugge paarden in het 
land, zelfs als de draad afgesneqen is, h~t IOU. niet te veel 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



GEKOZEN tOMITE OMTRENT DEN JAMESON INVAL. 237 

zijn een paard achter het andere te hebben en hem naterijden Den heer 

en bem te stoppen." Daarop gelijk ik zeide, rif'p hij nit: sr.·,/:,,,, 
" Arme oude Jameson." O.M.G. 

2043. De nei1r Fulle1·.] Hij wist dat de Hooge Commis- L.!:Y. 
saris Jameson trachtte te stoppen ?-Op dit punt kan ik u 19 lUDi,1896. 

slechts verw~jzen naar d~ telegrammen van den SOsten die 
in het Rijksregeering Blauwboek v erschijnen, No. 8063, 
beide huizen van het Parlement voorgelegd op last vau 
Hare Majcsteit. Ik weet Diets van hetgeen er op den 
30sten plaats had· . 

254':l. De Mer Jone8.] Op de Kabinet vergadering op 
Dinsdag, werd niet besloten den Gouverneur te verzoeken 
een pro:klamatie uittevaardigen van den inhoud van die 
welke werkelijk uitgevaardigd is ?-: Ie heer Rhodes bleaf 
met ons niet langer dan een half uur. Hij ging weg, ver
zekerd dat wij eenparig van gevoelen waren dat zijn aftre
den moest volgen, maar wij drongen niet er op aan dat 
dadelijk gevolg eraan gegeven zou worden, omdat er 
pogingen aangewend moesten worden om ,T ameson te 
stoppen. Ik wil niet vertellen wat er in het knbinet plants 
had, daar ik een sterken afkeer ervan heb dat te doen, 
maar wij hcbben toenoverwogen wat er gedaan kon worden 
om hem te stoppE'n, en de heer Rhodes gir.g van ons naar 
den Hoogen Commissaris om te zorgen dat stappen zoudpn 
genomen WQrdea. Wij verstonden d.at de Hooge Com
miFlsaris aUe stappen nemen zou om Jameson van dien kant 
te stoppen. Gelijk ik zeide, ik drong den vorigen avond bij 
d~n heer Rhodes erop aan om v lugge paarden hen achternu. 
te zenden ten einde hem te stoppen, of schoon hij ingetrokken 
was, en ofachoon de draad afgesneden was. Ik wil het dude
lilk maken dat ik eu wij als een ministerie alIes dat in ons 
varmogen was als een minitltel'ie gedaan hebbe~ om den inval 
te stoppen. De indruk op mij gemaakt was dat de heer 
Rhodes later volkomen afkeurde dat Jameson ingetrokken 
was toen en waar hij dat deed. lk zeU twijfel daaraa~ 
niet, niettegenstaande al de onthullingen die wij gehad 
hebbell en waarnaar ik zeer nauwkeurig geluisterd heh. 
Ik twijfel er niet a~n dat:dit zoo was. Mijne theorie, die 
ik toen aan den heer Rhodes meedeelde, was dai Jameson, 
4E1ende wat hij deed, dacht dat hij den weJUloh, zoo wet 
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Den beer het bevel van zijn hoofd recht opvatte. Ik zeide hem dien 
S!r;Ii;;", avond: "Dr. Jameson heeft dit gedaan omdat hij denkt 
~~G.,;:' dat het UW' wensch is, of schoon dit niet is wat gij zegt:' 
~.. Dat heb ik aan den heer Rhodes geze~d, en ik. heh geene 

19 Juoi,189f. reden een der heschouwingen van de geheele gebeurtenis 
te laten varen. Ais gij mij vraagt waal"Orn de heer Rhodes 
niet meer energie en kracht aan den dag gelegd heeft om 
Dr. Jameson te stoppen, dan heb ik u alies gezegd wat ik 
van hem vememen kon toen hij met gebl."oken hart zeide: 
arme oude Jameson, arme oude Jameson, wij zijn 20 jaren 
vrienden geweest, hij ruineert mij nu, maar ik kan niet 
gaan en hem achteruit trekken." Het zou misschien 
eenig licht op dit onderzoeit werpen als het Comit~ een 
brief wil overwegen van den heer Rhodes aan den 1 mpe
rialen Secretaris, op SO Dec. ontvangen en gedrukt in het 
r~eds genoemde lllauwboek: "Kantoor van den Eersten 
Minister, (waarschijnlijk op ofIicieel papier geschrcven) 
Waarde Bower, Jameson is ingetrokken zonder mijne 
alltoriteit. Ik hoop dat mijne telegrammen hem gestopt 
hebben. Het spijt mij dat ik u misgeloopen ben. De uwe, 
enz" C. J. Rhodes." Ik wil in verband hiermede de 
aandacht vestigen op een brief van Sir Graham Bower aan 
Sir Hercules .Hobinson: "N ewlands House, SO Dec., 5 a.m. 
Ik hoop dat gij vroeg naar de stad zult komen. Er is, 
vrees ik, slecht nieuws van Jameson. Hij schijnt Rhodes 
ongehoorzaam te zijn geweest en den stang tussch~n de 
tanden genomen te hebben." Deze brief werd zeer vroeg 
Maandag morgen geschreven, nadat de heer Rhodes SiJ.( 
Graham Bower had meegedeeld wat er had plaats gevon
den, hetgeen, zooals algcmeen bekend is, hij laat Zondag 
avond of vroeg op Maandag morgen deed. Ik zou ook gaarne 
zien dat het Com.it~ kennis neemt van de andere brieven van 
30 Dec. 1895, in hetzel:fde hoek gedrukt. Op 30 Dec. schreel 
Sir Graham Bower aan den heer Rhodes: " met betrekking 
tot de mondelingsche mededeeling mij door u gisteren avond 
om 11 uur gedaan, dat Dr. Jameson van plan was dien 
avond de Transvaal in te trekken met een gewapende 
macht om leven en eigeQdom te Johannesburg te bescher~ 
men, ben ik door zijne Excellentie den Hoogen Commissaris 
gelaJJt 11 mae te deeleJl. da~ 4e daad van :Pf. J~es~q 
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gerepudieerd wordt door Harer Majesteit's Gouvemernent j Den heer 

dat de schending van het gebied van een bevrienden S+aat 8~(Ji::;"J 
de overtreders aan zware straften blootstelt en dat de daad t·::';;" 
een schennis zijnde van de Charter, waarschijnlijk de . ....:. 
herroeping ervan zal ten gevolge hebben. Ik ben verschei- 19 JuDi,1896. 

dene malen heden mOlgen op uw kantoor geweest om u de 
instruoties van zijn Excellentie mAe te deelen omtrent de 
onmiddellijke herroeping van Dr. Jameson, maar, zoover 
bekend, is, zijt gij in geen der publieke kantoren of in het 
kantoor van B. Z. A. Compagnie geweest. Ik zend dus 
dezen brief :net cen speoiale bode naar uw private woning." 
Op denzeUden dag is er nog een brief van Sir Graham 
Bower die of schoon als No. 10 gedrnkt, terwijl de andere 
No.9 is, geloof ik de eerste was: Mijnheer-Daar gij haden 
niet in de Kaapstad geweest zijt, verzocht de Hooge Com-
missaris mij u het afsohrift van een telegram te zen den 
van den Secretaris van Staat heden morgen ontvangen, 
gedatedrd 29 Deoember, dllt hij u getoond zou hebben als 
gij Gouvernements Huis bezocht hadt." De brief beva~ 
verder het welbekende telegram van den heer Chamberlain 
van den 29sten. Ik wil het Comit~ uitleggen waarom ik 
deze documenten hier wil aangeteekend hebben. Het is 
omdat op den avond van den BOsteD, toen ik den heer 
Rhodes zug, ik niets ervan wist dat deze correspondentie 
gedurende den dag gevoerd was. Ik wil u aantoonen wat 
mijn iodruk was. Mijn indruk dien avond was stellig dat 
de heer Rhodes geheel te neer geslagen was, maar of hij 
ter neer geslagen was omdnt Jameson zijn bevelen overtro-
den had en ingetrokken was, dan of hij ter neer geslagen was 
omdnt hij een brief gelijk bovenstaande van den BOsten 
ontvangen had. de herroeping van de Charter dreigende, is 
een zaak waaromtrent ik nog niet tot een besluit gekomen 
ben. Ik zou mijn plioht niet doen als ik aan dit Comite 
niet zeida dat mijn indruk bepaald was dat de heer Rhodes 
zelf niet stappen wil4e nemen om Dr. Jameson te stoppen, 
maar in verband hicrmce wi! ik nogmaals herhaleB dat de 
beweegreden die hij noemde was dat Dr. Jameson zonder 
zijn autoriteit gehandeld had en in IiItrijd met zijn instruo-
ties, maar dat de kogel nn door do kerk was en hij (de h~er 
~hodes) kOD hem niet in den weg staan. BeQordeel 4ie 
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Den heer beweegredcn, zooais zij goed vindt, maar dat was de beweeg .. 
a:r;.,:;,.. red~n die hij noemde. 
o H.G., 2646. De heer i.Yerriman.1. Gij wist toen niet van de 
I..W. r. telegrammen die sedert door het Groenboek aan het licht 

19 Juui,1896. gebracht ,;ijn ?-Geen woord. 
2646. En ook niet van het telegram van 27 Dec. ?

Neen. Zonder in bijzonderheden te treden wi! ik zeggen 
dat voordat de heer Rhodes werkelijk afscheid nam van 
zijne ambtgenooten, hetgeen hij op 2 Jan. omstreeks 3 
uur deed, waama zijne ambtgenoten als zoodanig hem 
nooit weer gezien hebben, voIla dig onderzoek g~daan wercl 
door het kabinet, waarvan ik niets zeggen wil. Wij 
wisten toen natuurIijk niets van deze telegram men. 

2547. Zij kwamen als een donderslag uit de heldel'e 
luabt ?-Volstrekt niet, want ik was er volkomen zeker 
van dat er zulke telegrammen moesten zijn. lJaarvan 
was ik volkomen zeker uit hetgeen ik op 1 J an. wist. 
Omwentelingen groeien niet in een nacht gelijk padde
stoelen. Ik wil hiet'bij voegen dat ik volkomen ervan 
oveltnigd was dat van mijne ambtgeocten in het Minis
terie noch de tegenwoordige Eerste Minister, noah de heer 
Faure, noch de heer Laing, noch de heer Frost, het 
ruinate idee ~rvan hebben gehad. 

De kfer T. BerrlJ verder ondervraagd. 

Den heer 2548. De keer Scnreiner ] Gij produceert gecertificeerdc 
1'.8'"1/. kopien uit uwe boeken van de Pitsani kamp rekening en 

van Dr. Wolff's rekening gecertificeerd ala correct volgens 
uw grootboek, dot thans in de Comite 'kamer is en waar
n8ar bet Comit~ in llwe tegenwoordigbeid verwijst? 
-Ja. 
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Maandag, 22 Jani, 1896. 

rrEGENWOORDIG : 

De ·PROCUltEUR-GENERAAL (Voorzitter), 

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

De heer Da1Jid Stephen ondervraagd. 

2{)4.9. VOVf'sitter.] Welke betrekking bekleedt gij in D .. n he .. 1' 

hat post en telegraaf departemont ?-Hoofdklerk in den D .• ~t6p/;6". 
Telegraaf Tak. 22 Jnni,1806. 

2660. Zijt gij de getuige die onder eene dagvaarding 
van het Gou vernement van het Z. A. Republiek zekore 
telegrammen geproduceerd hebben bij de terechtstelling in 
Pretoria ?--J a. 

2551. Zijn die telegram men teruggazonden ?-Ja. 
2552. Zijn zij nu in uwe bawaring ?-Ik heb ze nUl 
2553. Vooruat gij een dagvaarding ontvingt van de Z. A. 

Republiek, is een· telegram betrekking hebbende op het 
onderwerp van het onderzoek ooit aan een persoon bek~nd 
gemaakt, hetzij aan een Minister of iemand anders ?-N een •. 

GtJtuige.] De Postmeester-Generaal wenscht dat 
voordat ik documenten inlever, ik het ('omite moet 
verzoeken formeel van mij te eischen dat ik ze 
produceer, volgens de procedure in de Gerechtshoven. 
in de Kaapkolonie. 

2554. De /"eer Sckreiner.j Ik veronderstel dat gij bekend 
zijt met het rapport omtrent de versohillende punten, die 
de Postmeester-Generaal zoo goed was voor het Comite op 
te stellen ?-J &. 

2('55. Ik zal u nu ondervragen omtrcnt dat rapport. 
Het eerdte tel~gram genoemd is een van Jameson aan 
Harris, Charter, Kaapstad, ingeleverd te 9'0 a.m.op 29 
December, Zondag morgen. Wilt gij dat inleveren ?-J a, 
(Telegram ingeleverd). . 

2fJ6tS. :pat is in ciifer ?-J~. 
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DfoD heer 2567. Weet gij welk cijfer dat is ?-N eeD. 
D. 8~"m. 2558. Is <lit het oor~pronkelijke telegram ?-Ja, dar is 

22 Juni, 1896. ODze kantoor kopie van h~t oorspronkelijke telegram. 
2v59. Ik zie dat het van Pitsani is. Is dat het eenige 

telegram dat dion morgen van Dr. Jameson ontvangen is P 
-Dat is het eenige telegram volgens de beschrij ving ODS 
gegeven en de hijzonderheden ODS versohaft. 

2660. Hebt giJ de tel'3grammen laten doorzoeken P-J a. 
2561. En in den loop van dat onderzoek, hebt gij gepoe 

andere telegrammen gevonden van Dr. Jameson aan IIarritJ, 
Charter, op dien dag?-Neen. 

2562. Kunt gij bevestigen dat het rapport van den heer 
French correct is?-J a. 

2663. 6ij bevestigt dat rapport ?-J a, ingeslotcn in den 
brief van den hect: French. 

25t!4. Dit telegram is afgeleverd Ilan een heer met een 
donker mOllstache ?-Ik zelf weet dat niet. 

2565. Wie gaf u die informatie P-Zij werd verkreg~n 
van het Centraal Telegraaf kantoor, van den ambtennar in 
dienst. 

2566. Wie was da~ ?-])e heer Crerar. 
2567. Is hij nog in de Kaapstad ?-Ja in het Centrale 

Telegraaf Kantoor. Ik zou niets weten van de afievering 
van telegrammen in 4e Kuapstad; in mijn Departement 
neb ben wij aIleen m(lt de telegrammen te doen nadat 
ermee klaar is. en wij zijn e(ln maand of zes waken het 
Centrale kantoor ten achteren. 

2568. Heeft de heer Crerar den naam van den persoon 
genoemd ?-Dit weet ik niet. 

2569. Wilt gij nu een telegram produceeren van Dr. 
Hams aan Heaney, Kimberley Statip, Kimberley, ~assa
gier van Bloemfontein, ing(lleverd ten 10·36 a.m., op del\ 
2dsten Dec.?- J a. (Telegram ingeleverd. ) Het werd 
ontv8ngen in het kantoor te 10'46. 

~b70. Wat is de inhoud ervan P-" Gs naar J.jisset en 
vertoon hem dit. U w speoiale trein is besteld. Verlies 
geen tijd 8l)ders mIt te laat zijn." 

~571. Is dat het eenige telegram dat gij gevonden hebt 
van 21 of 28 Dec, vall IIllrris ot va~ C. J. BhQq,~s QaIl 
Reaney?-Ja. 
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2572. D, heer Merriman_J Het eellige telegram aan Den heer 
Heaney ?-Het eenige. IJ. 8e,ph,,,. 

2573. De keer Schreiner. J Op 27 en 28 Dec. zijn tele- 2211Wi, i896. 

grammen gezonden van Dr. Jameson, Pitsani, aan Oharter, 
of Harris, of lthodes of Stevens, Kaapstad. Wilt gij de 
gezonden telegrammen produceeren ? -J a,. ik lever in vier 
telegrammen allen in eijfer. (Telegrammen ingcleverd.) 
Zij zijn allen van Jameson aan Harris, Charter, en werden 
ontvangen en afgeleverd als voIgt:-

1. Dec. 27 lng,leverd 3'0 p.m. uitgezonden 8·37 p.m. 
2. Dec. ~7 ingelevt\rd 5 p.m. uitgezonden 8'48 p.m. 
a. Dec. 28 ingeleverd 9·2:' a.m. uitgczonden 10·16 a.m. 
4. Dec. 28 ingeleverd £> p.m. uitgezonden 5'42 p.m. 

2574. Deze telegram men zijn niet door u geprod1;lceerd 
in de TransvaaIsche zaak ?-Noen, die hebben wij nog niet 
boreikt. 

2575. Waart gij nit~t gedagvaard om deze te produ
ceeren ?-N een. 

2570. Tologrammen in die dagen vorzonden aan Chal"ter 
of Harris of Rhodes of anderon, aan Dr. Jameson haht gij 
bij het Transvaalsch onderzoek geproduceerd ?-Ja. 

~577. Omdal gij gedagvaard waart dat te doen ?-Ja 
2578. Wilt gij nu de telegrammen produceereu die gij 

daar gepro Iuceerd heht ?-J a. (,relegrammen ingcleverd,) 
2579. Gij bebt kennisgeving gehad om telegrammen te 

prodneeeron van Dr. Jameson, Pitsani, of '-an een a.nder 
persoon of personen die bekend staan als thana in Engeland 
tereohtgesteld, nu of onlangs, aan Majoor Grey of een 
ander dergelijk persoon of personen "te lIafeking tusschen 
25 en 26 lJee ?--Pitsani en Mafeking zijn beide kantoren 
van de Chartered Uompany en noch den A noch den C vorm 
zou naar onzeI:. tak gezonden worden. 

2680 .. In geen gevs.! ?-Neen. 
2581. Het Comita wenscht te weten of do tolegram men 

dus ontvangon te Mafeking ontvangen werden door een 
beambto van de Chartered Cornpany of door uw eigen 
beambten ?-Door onze eigene beambten. 

2582. In hetzelfd€:' kantoor ?-Ja, het is obs eind kan .. 
toor; de communicatie met den draad van de Chartered 
Compa.ny houdt daar op, di~ draad loopt in ons kantoor. 
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Den hfler 2553. En al wat op dien Charter draad komt van het 
D. S'ephm. N (Jorden wordt door hunnen beam bten verzonden, maar het 

22 Juni,1896 Gouverncment van deze Kolonie wordt niet ervoor betaald. 
Dit GOllvernement ontvangt geen geld ervoor ?-N een, 
geld ingezameld voor de Chartered Company wordt aan 
haar betaald. 

2584. En aIle telegrammen van dien aard worden opge
z~nden ?-Zij worden aan het Chartered Company's kan
toor geg;even om te worden geauditeerd. 

2585. Wanneer ?-Wij zenden de telegrammen weke
Fjks in, ons beambte in het Mafeking kantoor zendt de 
vormen aan. de Chartered Company behoorende elka 'Week 
naar bet kantoor van dQ Chartered Company. 

2586. De tclegrammen dUfI die gij verzocht zijt to pro
duceercn die tusschen 26 en 29 December verzonden zijl1; 
zoudeil ingeleverd zijn in het kantoor van de l hartered 
Company vroeg in Januari, 1896 ?-Ja. 

25S'"i. En niets ongewoons is gedaan ten opzichte van di.e 
telegrammen, wat het Telegraaf Departoment van doze 
Kolonie betreft ?-N een, zij zij n op de gewone wijze 
overbandigd. 

2588. Gij kunt geon verdere informatie d aarom trent 
gevcn ?-Ik kan hoegenaamd goone informtt.tie hieromtrent 
geven. Ik weet dat deze vormen ovorhandigd worden aan 
de Chartered Company. 

2589. Hoelaat is het telegram verzonden op 29 Deoem
ber van Pitsani van "Starr" aan Wolff, J ohannt:'sburg ? 
-Ten 10·84 a.m. 

2590. Hebt ~~.. het telegram ?-Ik heh onze over
gezonden kopie telegram ingeleverdJ. Dit telegram is 
ingeleverd in het itsani kantoor, en daar dat kantoor aan 
een buitenlandsch departement behoort, wordt den A of 
oorspronkelijken vorm niet aan ons gez(Jnden maar aan de 
Chartered Company. Het telegram moest over onzen 
draad rver Kimberley gezondcn worden, en de vorm dien 
ik nu inlever werd van Kimberloy gezonden. 

2591. Beht gij eon aanteekening· van de ontvangst 
ervan ?-Het bewijs zou to Kimberley zijn, het zou een 
erkAntenis zijn op een telegraaf band. 

2502. .Maar gij weet niets van d~ ontva!lgst ervan te' 
Johannesburg ?-N een. 
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2593. Hcbt gij do andere telegrammen die gij ingele- Dl'D heer 
verd hcht tp. Pretoria en wilt gij ze in leveren ?- J a eenige D. 8tlpMtt. 

telegram men geadressoerd naar Johannesburg. [Telegram- 22 Juni,1896. 

men ingelevord.] 
2594. Kunt gij in hot algem~on zoggen of gij telegram .. 

men in Pretoria ingeleverd hebt, die gij niet in het Trans
vaalsche Groenboek vindt ?-Er zijn twee, geloof ik, die 
niet in hot Uroonboek versohijnen. 

2095. Zijn zij onder de telogrammen hier ?-Ja doze 
zijn dczelfde telegrarnmen die ik te Pretoria iogelevord 
hebe 

2596. Is een van die welke niet in het . Groenboek ver
sohijnt gedateerd 7 Dec. van Charter tlan Kol. Rhodes, 
ingcleverd ten 4'8 p.m. ?-Neen. Da telegrammen die in 
het Groenboek niet gcdrukt zij n schijnen geene betrekking 
op de zaak te hobben. Ik merkte het verschil op en ik 
vermeldde het in het rapport dat door den Postmocster·· 
Ueneraal ingeleverd is. . 

2tnl7. Welke zijn dan de :J telegrammen die gij produ
ceert, maar die niot in het Groenboek gedrukt zijn ?
Een is gedateerd 23 Dec. en word ingeleverd te 6'14 p.m. 
van Charter aan Dr. Jameson, Pitsani, en is ondert~ek~nd 
door den heer Berry voor de Chnrtere.d Company, als 
voigt: "V oomaamste gedeelte van uniform voor Salis
bury van Ryan is nu te Oost Londen. Wilt gij dit 
versoheept heb~en over Beira?" Het andere is ook 
gedateerd 2:i Dec. het werd ingele'Verd ten 6 '15 p.m. aan 
Dr. Jameson, Pitsani, en is onderteekend door den h~er 
Stevens, als voIgt: "Is J. D. Saunders onder n onze 
troepen? Zijn \9ader en moeder vernemen gedurig naar 
zijn welzijn. Weps zoo gOld te antwoorden." 

2598. Hebt gij een telegram gekontroleerrl, gemerkt 
34 in het Groenboek gedateerd 7 Dec. van Charter Kaap
stad, aan Kolonel Rhodes, Johannesburg ?-Ja ik heb al 
doze telegrammcn gekontro1cerd. lk heo hot nom mer hier : 
No. 6~08 is het offici colo nomInar. 

2599. Maar zijt gij zeker orvan dat gij niet cen tweede 
telegram V$n denzelfden datum zult kunn~n vinden ?-Al 
de telegram men van dien datum zijn doorzocht, zoodat ik 
zaggen kan dat dit het eenige is en ik weet dat het het 
telegram is dat ik in Pretoria geproducccrd hebe 
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Den hear 2600. Is dit telegram No. 6408 het eene dat gij in 
D. 

81
9""', Protoria geproducecrd hebt?-J a. 

22 Juui,l8D6. 2601. Een aDder telegram van den zelfden datum ook 
beginneI!de "Zealously palabroso" in oijfer is door u niet 
gevonden ?-Neen. . 

2602. Hn dat andere is No. 34 in het Groen Boek ?
Er is geen ander telegram, zoover ik weet. 

2603. Wilt g~j de telegrammen van 7 Deoember op 
nieuw kontroleeren, ten eind., te onderzoeken en aan Qit 
Comite mee te deelen, door den Postmeester Generaal, 
of er niet 2 telegrammen zijn van 7 December, daar wij 
zi~n dat het eene gedmkt in het Groen Boek niet overoen
komt met No. 6408 door u geproduoeerd ?-J a. 

2604. Voorsitter.] Zijt gij zeker ervan dat dit wCloke
lijk hot telcb'l'am is door u in Pretoria gcproduceerd ?
Volkomen zeker, ik heb zc gekontroleerd toen ik terug 
kwam. 

2605. Het is zeker dat het eono dat gij procluceort niet 
in het Groenboek is en dat een ander telegram dat in het 
Groenboek verschijnt door u niet geproduoeerd is zoover 
gij weet ?-Ja. 

~606. De keer Scltreiner.] De heer Tasker is de Kontro
lour van het Contraal Telograaf Kantoor ?-J a. 

260 I. Hebt gij zelf de telegrammen gekontroleerd die 
het Comite verzocht he eft te kontroleeren en die in het 
Grocnboek gedrukt staan ?-Ja. 

2608. En gij bevestigt het rapport omtrent onjuist
heden in woorden die ingeslopen zijn in zekere telegram
men ?-Ja. 

2609. Gij zijt volkomen zekel' ervan dat gij in elk geval 
korrekt zijt door vergelijking met het oorspronkelijk tele
gram dat gij in uw bezit hebt ?-18. 

~610. Of met het kantoor kopie dat gij in uw bezit 
hebt?-1a. . 

2611. In sommige gevallen mocst gij hieromtrcnt 
informatie krijgen door telegrammen van andere statics 
te verkrijgen ?-lk kon het Groenboek aHeen kontroleeren 
na ontvangst hier van de kopie, Diet van het oorspronkelijke 
dat in Johannesburg is. 

2612. Wilt gij een telegram produoooren gedateerd 27 
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December, 1895 van Phillips aan Bsit, onder bezorging D D~the:r 
van Charter, Kaapstad. .Het IS het telegram vermeld in . ~ .... 
No. 2480 in het Groenboek maar gij heht het in cen 22 Juni,lS'" 

ander cijler ?-Het· is in cijfer en het is onmogelijk te 
zeggen of dit het benoodigde telegram is, maar ik prod:J-
cee~ een dat wat personen, datum 60 plaats aangaat ermee 
overeen komt. l Telegrammen in~eleverd.] 

2613. Ten opzlchte van een telegram No. 91 in dit hoek 
van Farrar aan Sergeant Majoor Wiltshire, Sergeant 
HajoOJ: van Prince AJ1reds Guard, Port Elizabeth, inge
leverd te Johannesburg, op 31 December, 1890, hebt gij 
de kantoor kopie van dat telegram?-J a. (Telegram 
ingeleverd. ) Het luidt: "Dank U zt'er, zal u verwelko
men. Waarborg kost,en. Kom haastig. Trek indien 
noodig." 

2614. Gij zegt in uw rapport dat gij zeker ervan njt dat 
dit afgeleverd is te Port Elizabeth ?-Ja het werd afge~ 
haald in het kantoor. 

2615. Hebt gij het telegram waarop het een antwoord 
was van Wiltshire aan Farrar ?-Neen, ik heb het niet. 

2616. Een telegram werd gezonden door den Ed. J. A. 
Faure, J ohannesburgJ aan C. J. Rhodes. Hebt gij onder
zoek godaan naar de aHavering van dat telegram ?~ a. I 

2617. En gij zagt dat het afgeleverd is aan een bode In 
hat kantoor van den Eersten Minister?-Ja, ten 1·39 p.m. 
op dien dag. 

2618 .. Nog een telegram is genoemd dat het Comite 
wenscht te zien, verzonden op 28 December door Harris 
Kaapstad, aan Harris, Charter Kantoor, Kaapstad ?-Ik 
lever het in I Telegram ingeleverd. ] Dit is het oorspron
kelijke. Het luidt: "Zeg tot wanneer, indien mogelijk. 
Antwoord." Dergelijke telegram men W01den dikwijls 
ingeleverd, het bespaart een bode. 

2619. Zijn er andere documenten die gij bereid zijt te 
produceeren, waarnaar ik misschien verzuimd heb u . te 
vragen ?-Ik geloof dat gij al de documenten hebt waar
naar gevraagd is~ De bijzonderheden van de andere tele
grammen zijn in dat rapport. 

2620. De lzeer Merriman. ] Hebt gij kabelgrammen 
gehad ?-Die welke over den westelijken draad kome~, 

[A. 8A-96 •. JAMESON INVAL.] W 
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Den heer worden in het geheel niet aan ons overhandigd zij worden 
D. Step""', afgoleverd door het Kabel Compagnie Kantoor. 

22 Juni, 1896. 2621. De Aeer SChreiner.] En die over den anderen draad 
k."Imen ?-Daarvan hebben wij de ontvangst kopie. 

2622. Hebt gij een quitantie ondertcekend voor een 
kabelgram ontvangen in de Kaapstad op 12 of 13 Dec., 
door Stevens, Harris, Charter of Rhodes, van de Londen
sche '['imeB omtrent het uitstellen van een vergadering?
Dat kan ik niet zeggen. 

2628. Wilt gij een onderzoeIllaten doen en het reaul
taat RBn het Comlte mededeelen ?-J 8. 

2624. De keer Merriman] Kuot gij zeggen of op of 
omstreeks 29 December ar een telegram is van C. J. 
Rhodes &an Hajoor R. White dat hij terstond naar Johan
nesburg moest gaan ?-Ik g'Jloof dat 81 de telegram men 
onder die zijn welke ik ingeleverd hebe 

De Aeer JameB IBemonger ondervraagd. 

nan heer 2625. Voorsitter.] Welke betrekking bekleedt gij in het 
J. [,emon"r. Post en TelE'graaf Kantoor? Zijt gij een der ontvangende 

klerken ?-Ik ben toonbank klerk, en ontvang telegram
men van het publiek. 

2626. Herinnert gij u Zondag, ~!) December 1.1., teen 
Dr. Jameson de Transvaal introit ?-Niets bijzonders werd 
mij dien dag meegedeeld. 

2621. Deedt gij dien dag dienst in het kantoor ?-Neen. 
2628. Op Maandag ?-J a ik ik herinner mij date 
~629. De keer Schrezner.] Gij waart in dienst tusschen 

6 a.m. en 1·36 p.m. ?-Ja. 
2680. Kent gij den heer Stevens van de Chartered 

Company?-Ja. 
2631. Hebt gij hem toen gekend ?-Ja. 
2632. K wain hij naar het kantoor gedurende dien 

morgen ?-Zoover ik mij herinner kwam hij dien morgen 
twee malen, eens, zcer vroeg in den morgen on eens later. 

2638. Heeft hij met u gesproken ?-Ik sprak met hem 
tweemalen. 

2634. Heeft hij gevraagd of hij naar Maleking kon 
telegraieeren ?-J a. 
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2635. En gij hebt gezegd "N een "?-Ik heb gezegd D8I1 heer 
" N een." J. I~"', 

2636. Gij heht dat gedaan nB. onderzoek te hebben 22 JUDi,ISD'. 

gedaan in de instrument kamer ?--Ja, door de spreekpijp. 
2637. Toen gij kondt telegrafeeren naar Mafeking, h~bt 

gij hem dat laten weten ?-lk heb het niet gedaan, ik 
weet Diet of het depa] tement het gedaan heeft. 

2688. Heeft hij verzocht om zoo spoedig mogelijk gein .. 
formeerd te worden wanneer hij naar Mafeking telegra
feeren kon ?--Niet dat wij hem een speciale kennisgeving 
moesten zenden, voor zoover ik weet. Iemand anders kan 
met hem gesproken hebben. 

2639. IDj gaf geen telegram dat verzonden moest 
wordeD zoodra de lijn open was ?-N een, bij gal mij te 
verstaan dat hij een telegram bad de eerate maal. 

2640. Maar hij bood u geen telegram aan dat gij 
bewaren moest totdat do Hjn naar .Mafoking open was?
Neen. 

Di'NJaag, 23 Juni, 1896. 

TBGENWOORDIG : 

De PROOURBUB. .. GElTERAA.L (Voorzitter), 

De heer Merriman, De heer du Toit, 
"Schreiner, n Fuller, 
" Jones, " Innes. 

De Aeer Jonn Hay, Hammond ondervraagd. 

2641. Voorsitter.l Ik geloof dat gij een burger zijt van De heer 

de Vereenigde Staten van Amerika ?-Ja. H:~. 
2642. Ziit gij niet genaturaliseerd in de Transv3al of 23 Juni,1896 

Z. A. Bepubliek of in deze Kolonie ?-N een. . 
2643. Gij zijt nu op reis naar uw geboortelaJid ?-Ja. 
2644. GiJ zijt verzocht voor het Comite te verschijnen 

om aUe informatie te geven die gij kunt om den zeer 
ernstigen toestand van zaken op·te helderen in. de Z. A. 
Bepubliek tegen het einde val\. voorleden jaar ?-Ja. Ver-
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