
~50 NOTULBN VAN GETUIGENII APGELBGD VOOR BET 

Den heer oorloof miJ te zeggen dat ik hier gekomen ben om aan den 
oIB:f~'!fld. wensoh van het Comite te voldoen, maar ik protesteer sterk 

231 nj 169' ertegen informatie te geven ; niet dat ik belangrijke inior 
u, • matie te verbergen hab, maar omdat ik in de eerste plas,ts 

een plechtige overeenkomst gesloten heb met het Trans .. 
vaalsohe Gouvemement dat ik geen deel zou nemen in 
politieke zaken, direot nooh indireot, in het land nooh ~ 
buiten, die betrekking hebben op de Transvaalsohe Bepu
bliek, en ik ben er zeker van aat het mij onmogelijk zal 
zijn getutge;nis at ie leggen, billijk' tegenover mijzelven of 
anderen met wie ik verbollden was op wie mijn getuigenis 
zou be trekking hebben zonder een belangrljke disoussie 
van Tr8.l1svaalsohe politieke zaken die ten gevolge hebben 
zou' dat ik 'mijli woord aan bet Transvaa.Isohe Gouveme
ment gegeven zou breken ell voor altijd verbannen zou 
lijn. Op dezen grond protesteer itt sterk tegen uwen eisoh 
dat ik getuigenis moet afleggen en verder op grond dat ik 
een Amerikaansoh burger ben, van eene 'Republiek naar de 
andere reizende, en hier sleohts eenige uren ben, en ik 
protesteer ertegen gedwongen te zijn getuigenis af te leggen. 
Ik verzoek het Comite dit prowbt te willen overwegen en 
mij het resultaat mee te deeleIl.. 

(De heer Hammond verliet daarop de kamer en 118 zijn 
terugkeer werd hem het besluit "Van het Comite, zooals 
aangeteekend in de notulen, meegedee14.) 

2645. De keer Schreiner.] Een brief werd door u en 
'door vier andere heeren ondertcekend [No. 61 in het ~roen
boek No. 2J namelijk: de heeren Lionel Fhillips, Farrar, 
Charles Leonard, en Kol. Rhodes, geaddresseerd aan Dr. 
Jameson. Wanneer werd die brief door U onderteekend? 
-Ik geloof in November, 18\10. 

2646. Door u ?-J a. 
2647. Toen gij dat deedt was hij reeds door anderen 

onaerteekend ?-Door Charles Leonard, en ik ben 
ni~t zeker ervan of de heer Phillips onderteekend had of 
niet; Farrar had niet onderteekend, maar Kol. Rhodes 
weI. 

2648. Wie he~ft hem u ter onderteekening voorgelegd? 
--Dr. Jameson en de heer Charles Leonard. 

2649. Waar P-In Johan!Lesburg. 
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2650. Ik moet U leggen dat een telegl'am, dat ~ij mis- Den hem;. 
sohien nooit gezien hebt, het Comit~ voorgelegd IS. Het B:m!-. I. 
is een van Jameson aan Harris, gedateerd 29 Deoember, -
en ik vraag u niet of gij het gemen hebt of niet. Het luidt : 23 Juni, 1896~ 
"Zal heden avond naar Transvaal vertrekken. Mijne 
redenen zijn dat finale sohikkin~ met schrij vers van brief 
was dat zonder verder met hen te raadplegen in geval ik 
hoorde dat later aohterdooht opgewekt is omtrent hunne 
voomemens onder Transvaalsche autoriteiten, ik dadelijk 
mijne troepen moest brengen om levcnsverlies te yoorkomen, 
zooals de brief zegt." Mijne vraag is, o~ een dergelijke 
finale sohikking gemaakt was 1--Volstrekt niet. H et werd 
geheel in mijne handen gel8tenw 

2651 .. Ik vind in verband hfermee dat gij op"27 Dec. 
een telegram gezonden hebt aan Dr. Jameson, Pitsanl: 
c. Telegram pas ontvangen. Deskundigen rapporteeren be .. 
paald ongunstig. Ik veroordeel ten eenen male verdere 
ontwikkeling voor het tegenwoordige." [N94 67 Groen .. 
boek No. 21. Had dat telegram, gelijk het schijnt 16 heb
den, betrek'king op den inhoud van dien brief ?-Geheel en 
a!. 

2652. De ontwikkeling genoemd en de deskundigen ge
genoemd, staan allen in verband deze beweging ?-J a, ik 
zal preoies uitleggen wat het. beteekent. Dat telegram was 
het strikste protest dat ik maken kou tegen zijne komst en 
en dat geloof ik bewijst dat zijne komst geheel aan ODS 

gelaten was. 
2653. De "e61' Inne,. ] Toen gij dat telegram zondt, hadt 

gij reden te denken dat zonder u kennis te geven, Jameson 
van plan was de Transvaal in te trekken ?-Volstrekt met. 

2664. De lteer Hchreinerw] Gij zelf hadt geen zoodanig 
idee? --Integendeel, wij hadden twee boden 1 afgezonden 
om hem te. zeggen onder geene omstandigneden Intetrekken. 

2656. De /leer Inne,. ] Hebt gij dat telegram en dien bode 
, niet gezouden omdat er achterdocht opgewekt was ?-J ft. 

2656_ (:Hj hebt mijn vorige vraag van denzelfd.en in
boud, verkeerd begrepen f---Onze achterdocht weld opge. 
wekt door een telegram dft~ hij aan ~ijn broeder ~ond. 

2657. De heef' Schreiner.] Het telegram waa;van gij 
11 uw telegram zegt dat het ontvangen was, was ean wafll'-

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



252 NOTULRN VAN GETUIGENIS AFGELEGJ) VOOlt HET 

Deheer van gij wist dat het in Johannesburg ontvangen was en 
B~tI. dat uw aohterdocht opwekte, geadresseerd aan den broeder 

23 J 11896 van Dr. Jameson ?-J a. 
un, . 26 8. Toen habt gij aan hem getelegrafeerd ?-J a. 

2659. En gij zondt een bode ?-Ja. 
2660. Uw doel was bepaald om Dr .. Jameson te stoppen ? 

-Ja. 
26til. Kent gij Kupt. Maurice Heaney?-Ja, hij was 

een der boden. 
2662. Hij was daar ?-Ja. 
26 ,,3. Hij ging, gelijk wij zeer goed we ten, per 

specialcn trein ?-J a, van Kimberley. 
2U64. Hcbt gij persoonlijk hem een boodschap gegeven 

die hij moeAt ovorbrengen ?-J a. Ik heb hem een bood
schap in de sterkste bewoordingen gegeven dat hij aan Dr. 
Jameson moest zeggen onder geene oms~ndigheden inte .. 
trekken. Dat WILS mijn boodsohap. 

2665. Het was een mondelingsche boodschap ?-Ja. 
2666. Wij ~ien in een cijfer telegl'am hier " Bautrog" 

genoemd ?-lk herinner mij dat niet. 
2667" Weet gij de beteekenis van het woord. Het is 

een oijfernaam van iemand die genoemd werd ?-~een. 
Is het het telegram dat ik gezonden heb ? 

2668. N een, het is van ,Beit aan .Phillips. Hij zegt erin 
'Voorzoover het ontoijferd is: "Hammond telegrafeert dat 
vlotteering van compagnie mijn aankomst mo('t afwachten, 
kan thans Diet komen wegens gezondheid, telegrafeer waat" 
de hinderpaal is. Bautrog zeer ongeduldig. Wij kunneo 
Diet naturzug our schallhorn ondersteuners dringen op 
onmiddellijke vlotteering aan." (No. 60 in Groenboek No. 
2) ?-N eeD, dat cijfer is geheel verschillend. 

2669. Kunt gtj zeggen wie '( Transfeld" is, in een 
ander telegram ?-NeeD, ik herinner het mij Diet. Ik 
weet zeUs niet wat J amesons cijfernaam was. 

2670. Wie werd bedoeld met " voorzitter" ?-Ik spIwak 
van "voorzitter" in een mijner telegrarnmen en daar 
bedoelde ik den heer Beit. Ik geloof dat er een tele
gram van mij was bij den heer Beit erop asndringende 
naar Johannesburg te komen. 

2671. Telegram No, 64 ill dit Gl'oenboek zegt· U ZPg 
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aan C. J. Rhodes dat men zegt dat voorzitter niet ver- Deheer 

trekken zal tenzij een brief hem speciaal uitnooaigt "?- B~"d. 
N een, ik wcet het niet~ 23 1 ~ 1896 

2672. Het telegram is van Kol. Rhodes aan Charter, UDl, • 

21 December en gaat aldus voort: "Bepaalde verzeke-
ring door ons allen gegeven dat op dag van. vlotteering 
gij en hij zullen vert.rekken " ?-Daarvan weet ik niet, ik 
heb dat telegram niet gezonden en ik ben er niet mede 
bekend, 

2678. Het gaat voort ~ "Men kwam overeen dat docu .. 
menten bij J. A. Stevens gelaten genoegzaam waren."? 
-N een ik weet volstrekt nif:'t wat dat is. Ik kan het in 
druk gezien hebben, maar ik heb nooit aoht erop gegeven. 

2674.. Wat werd van dien brief toen gij hem ondertee
kend hadt?- -!k overhandigde hem ann Jameson. 

2675. Keerde hij l'aar de Kaapstad terug J-Ik henn
Der mij niet of llij daarna gin~. 

2676. Hf:'t telegram guat voort: "en dat gij yernnt
woordelijk zijt voor het vel"trek van voorzitter" ?-Neen, 
daarvan weet ik niets. 

2677. Knnt gij ni~t zeggeD of voor!itter daar Jameson 
beteekent?-Neen want Phillips had een geheel ander 
cijfer. Ik had volstrekt geen eijfer, ik noemde lJeit in 
een van mijDe telegram men. 

2678. In telegram No. 8 in dit Groenboek, zie ik een 
telegram van Hammond, Johannesburg, aan Ko!. F. 
Rhodes, Maieking, gedateerd 1 Ootober 1895. "Ik 
vertrek Donderdag met White om mijnen te inspekteeren 
voor zijn syndikaat eigendommen nabij Rustenburg. 
Wij gaan door Mafeking "?-J a, ik gaf de reis op, het was 
een reis voor zaken. Liohtenburg was bedoeld. 

2679. Een 111ijnreis ?-J a een die ik van plan was te 
doen. Ik had eenige eigeodommen en zijn syndikaat had 
eenige. 

2680. Dat had volstrektniets te doen met de bewegmg? 
-N een. Ik was van plan de reis te doen en later ging 
ik en zond eenige mannen en Dam eenige cigendommen Ope 

2681. Op 11 Nov. bAht gij getelegrafeerd aan Stevens, 
Charter, Kaapstad: "Gebruik Bedford MeN eills cijfer. 
Ga. !laaf stoomboot Norkam Oa8tle, Zie Sampson, vraag 
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De heer hem of hij niet telegram heeft ontvangen om terug te 
H;'!; .. tl. keereD. Ais hij ze niet ontvangen heeft of niet geneigd 

13 I "'7 1896 is terugte kp.eren, verzekar hem in naam van Lionel 
UDJ, • Phillips en mij dat zijn terugkeer terstond van het hoogste 

belang is." (No. 11 in Groenboek No.2), Was dat een 
oJnfidentieel telegram in verband met de beweging ?-J a. 

2682. Is de genoemde Sampson, Sampson de Reformer? 
-J B. Stevens had met de zaak niets te doen. 

2683. Gij zondt uwe telegram men aan Stevens aIs een 
naam P-J a, ik wist c1at hij er op aoht geven ?lOU, tnaar 
hij werd niet veronclersteld lets te weteo van het politieke 
gedeelte ervan. 

2684. Hij moest aIleen de felegrammen bij den reohten 
persoon bestelleo P-J B. Ik kende Sampson destijds ili~t ; 
ik geloof dat ik het deed op verzoek van den heer Phillips 
of missohien van Charles Leonard. 

2686. Gij waart een paar malen hier P-J a, tweemaal 
bionen een paar maanden v66r de beweging. 

2686. Toen de zaak aan den gang was ?-Ja. Ik geloot 
dat ik ten minste een maal hier ben geweest. 

2687 r Op 18 Deoember hebt gij van Johannesburg 
getelegrafeerd aan C. J. Rhodes, Groote Sohuur, Ronde
bosoh: "Kan respeotieve belangen niet sohikken zonder 
Beit; vlotteering moet uitgesteld worden tot zijn 
aankomst. Hoe s,Foedig kan hij komen ?" [No. 58, 
Groenboak No. 2.J Is "vlotteering" hier in dezelfde 
beteekenis gebruikt als elders, bedoelende de beweging te 
Johannesburg P-Ja, ik wilde Beit daar hebben om met 
Phillips te raadplegen omtrent de voorgenomen beweg1ng.-

2688. Ik zie een telegram in dit boek, No. 49, uiet van 
u maar van Dr. Jameson aan Stevens, Charter, Kaapstltd. 
Het luidt: "Zend volgend telegram aan KoL Rhodes. 
Begint: Ernstig aohterdooht opgewekt. Denkt gij dat 
wedrennen van het uiterst belang zijn vergeleken bij groot 
gevaar van ontdekking dagelijks verwa,oht waardoor onder 
deze omstandigheden het noodig zal zijn voorbarig fe 

.T~eJl deheerHammoMmjngetuigenisin geaohdf'e )&8, W U&O te hij de volgeude 
wrorden b:J zijn II.ntwoorcl te voegeu: U Dit atond in g~en Vtlrband m ... t /ame80.a'. 
inval," maar claar de heer Hammond toeD. naa.r Engpla.lld vertrokkea. wai, liet het 
Uomite aanteekeDell a"t er seem verd~re rlerDheiq WI&II OIQ hem 01' clit :pUllt te 
olldel'Vfareu· 
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handelen. Laat J. H. Hammond aan zwakke vennooten Den hee 

meedeelen hoe meer uitstel des te meer gevaar.. Dr. Wolft .,l1;';'!"tl. 
lal voUedige opheldering geven waal'om handeling vervroegd 23 JUIli 1896 

in plaats van uitgesteld behoort te worden. Doe wat gij ,. 
kunt om voltooiing van werk te verhaasten." Hebt gil 
dAt telegram gezien ?-Ik herinner mij het niet; het is 
mogelijk. 

268~. Weet gij niet of Ko!. Rhodes zulk een telegram 
ontvangen heeft als Dr. Jameson de Charter hier yerzocht 
aan hem te zenden ?-Neen. Er waren zool'ele telegram
nlen, velen werden ontvangen 'Waarvan ik niets wist. 
Maar het is mogelijk dat dit telegram aan mij kan zijn 
getoond, en dat ik erover gesproken hebe 

2690. Gij wist goad van hetvertrek van den heer Chas. 
Leonard Daar de Kaapstad na het manifesto, en gij waan 
volkomen bekend met de redenen ervan ?-Ja. 

2691. De keer Inne8.1 Een vraag is u gedaan om trent 
het zenden van Kapt. Ifeaney met een boodschap aan Dr. 
Jameson, ik geloof dat gij ook een anderen bode gezon
den hebt, niet waar ?-Ja, den heer Holden. 

2692. Langs welken weg reisde hij ?-Hij ging over .. 
land, te paard. Hij was een van de Kapiteins van 
Jameson. 

2693. Hebt gij schikkingen gemaakt dat hij snel kon 
rijden op goede paarden ?-ffij maakte de schikkingell. 
Wij gaven hem het geld en gelastten hem Jameson te 
bereiken zonder Kosten te besparen. 

2694. En het was mogelijk dat hij Jameson kon 
bereiken voordat hij introk ?-Hij heeft hem bereikt en 
kwam in met Jameson's troepen. 

26£'6. Gij denkt dat hij de Pitsani aankwam voordat 
Jameson vertrok.?-J a, volgens hooren zeggen gelool ik 
dat hij den dag tevoren aankwam, in elk geyal vele uran 
te voren. 

2696. Hebt gij hem een krachtige boodschap· aan 
Jameson gegeven ?-Het had niet krachtiger kunnen 
geweest zijn. Ik zeide hem mondelings dat J"ameson de 
geheele zaak in gevaar zou brengen, en dat hij volstrekt 
geen steun van ous krijgen zou, en ik had nlet sterker 
kunnen protesteeren dan ik gedaan heb. 
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Den laeer 2697. Wist gij bovendien ook van I.Jeonard's vertrek 
H!;.!..". nsar de Kaapstad ?-J a. 

231 • 1896 2698. Had zijne reis i~ts te doen met het stoppen van 
am, , den intooht ?- Ik geloof dat hij kwam om zeker onderzoek 

DeEd. 
.1 • .l+oIt, 
C.M.e. 
L.W'.r. 

te doen. 
2699. De lIe8't Sckrein~r.l Ik veronderstel dat S. Jame

son niet een belangrijk tefegr.im zou verzonden bebben 
zonder uw medeweten, ala gij daar waart ?-.Hij hee:ft een 
zeer belangrijk telegram gezonden zouder dat ik iets ervan 
wist, missohien het eene dat gij bedoelt. 

2700. Op 26 Dec. werd een telegram gezonden van 
Jameson, Johannesburg, aan Jameson, Pitsani. (No 72 
in het Groenboek) als voigt: "Het is absolu1Jt noodza
kelijk vlotteering uittestellen wegens onvoorziene geheel 
onverwachte omstandigheden hier en totdat wij absolute 
waarborg hebben van C. J. Rhodes dat op gezag van .Hijks
regeering niet aangedrongen zal worden. Charles Leonard 
vertrok gisteren avond om met C. J. Rhodes te spreken. 
Wij zuBen traohten u te gemoet te komen ten opziohte van 
Deoember, maar gij moet niet intrekkp.n voordat gij insruo
ties ontvangen hebt." Hebt gij dat gezien ?-Ik ben er 
zeker van dat ik dat telegram niet gezien heh voor het werd 
afgezonden; Ik geloof niet dat S. Jameson een zeer ver
antwoordelijk persoon in de zaak was. 

2701. De keer Merriman.] Wie drong aan op het gezag 
van de Bijksregeering vermeld in het telegram ?-Ik geloof 
dat een geruoht in J ohaunesburg verspreid was, maar i~ 
was niet tegenwoordig toen het gernr·ht daar aankwam, ik 
was bij de mijnen. 

De Ed. JoAn Fro8t, O.M.G., L. W. V. ondervraagd. 

2702 . .Ageerend Voorsitter.] Gij ~ijt bekend met het 
doe! van dit Co mite ?-J a . 

270!J. In Deo. '96 waart gij Seoretari" voor Land .. 
bouw?-Ja. 

2704. Wist gij voor 29 Deo. dat .er een beweging aan 
den gang was van zulk een aard als die waarnaar het 
C01nitt, onderzoek doet ?-N een. 

2,06. V olstrekt met ?-Voistrekt niet. 
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2706. Wsnneer heht '"]. het eent ervan gehoord ?-Op De Ed. 
0-; J. FrOle, 

Dinsdag morgen, 81 Dec. toen ik de telegram men in de 0 ••. 9 
couranten zag. z. ~ Y. 

2707. Wanneer hadt gij vocSr dien tijd den heer Rhodes 23 luui,lS80. 

voor het laatst gezien ?-Op den Zaterdag, op Zondag en 
Maandag hab ik hem niet gezien. Ik was niet in de stade 

2708. Hij heeft u niet gezegd dat bij met deze zaak te 
doen had ?-Neen. 

2; 00. De Aeer Schreiner.] Toen gij de telegramen in 
de courant zaagt, hebt gij ze geloofd ?-Neen, niet voordat 
ik onderzoek gedaan had. 

De Ed. Jolt", Laing, L. W. V. ondervraagd. 

2710. Ageerend Voo,sitter.] Gij zijt bekend met het 
doel van bet Comit~ ?-J a. 

~711. Gij waart Oommissaris van Publieke Werken in 
het laatste Ministerie ?-J a. 

2712. Hebt gij ooit vcScSr 29 Dec. eenig idee gehad dat 
er zu lk eene beweging aan den gang was als die waarop. 
dit onderzoek betrekking heeft ? -()ij bedoelt den J 'Bmeson 
in val. 

2718. Ja ?-Vols~ekt geen idee. 
2714. De heer Rhodes heeft u nooit iets ervan gezega? 

-Geen woord" 
2715. W~nneer babt gij het eerst gehoord ?-Op Dins

dag morgen zag ik het in de Oape Time8 en ik daoht dat 
het een afschuwelijke leugen was. 

2716. Hebt gij den heer Rhodes op Zondag gezien 1-
Neen, niet voor Boover ik mij hennner. Ik zag hem voor 
het eerst op den volgendeD Dinsdag. 

DeEd. 
J. lAittg, 
Z. W. Y. 
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Donderdag, 25 ,Tuni, 1896. 

TEGENWOORDIG : 

De PnoouBEuR-GENERAAL (Voorzitter). 

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

De keer J; ~. Stevena verder ondervraagd. 

Den beer 2717. De neer Merriman.] Er is een telegram dat door 
J. A.. 8e1fJIfII. • •• J! b ht' h' 7 D d _ u In CIJ.Ler ge rae IS en van· ler op. eo. verzon en 
261UDi, 1896. werd, waarin het woord "Bertramtown" voorkomt. Hebt 

gij een kopie ervan ?-N een. 
~718. Daar gij het in oijfer gebracht hebt, zult gij 

miss chien zoo goed willen zijn ons te zeggen wat "Ber
tramtown" beteekent ?-Dat is een goudveld zaak, ala ik 
mij goed herinner. Ik geloof dat er een Bertramtown bij 
Johannesburg is. 

271P. De Mer Sckrtnner.J De vraag is wat "Bertram
town" beteekent. Dat 18 wat het Comite wensoht te 
weten ?-Mijn gevoelen is dat het telegram mij gedioteerd 
is en dat ik het slechts verzonden hebe 

2720. Maar wat beteekent" Bertramtown" P-Ik weet 
het niet, ik geloof dat het de naam is van een plaats, 
of schoon ik n.iets van Bertramtown weet. 

2721. Gij denkt dat het een paats woord, niet ,*,n 
cijfer woord is ?-Ik denk dat bet zoo is. 

2722. De keer Merriman.] Dit telegram, na ontoijferd 
te zijn, luidt als voIgt :-" De Hoog Ed. C. J. Rhodes 
zegt dat gij telegram omtrent Bertramtown moet zenden, 
met wien bij zijn terugkeer naar de Kaapstad de heer 
Rhodes de zaak zal bespreken." Denkt gij dat de heer 
Rhodes zaken zou bespreken met Bertramtown als Ber
tramtown naar de Kaapstad kwam ?-Ik weet het niet, 
h~t werd mij gedicteerJ. en ik heb het slechts verzonden. 

2723. Ala het een goud veIl! zaak was, waarom werd het 
.naar Charter g~zonden ?-Goudvelden zou ermee gedpbi. 
teerd worden. 

2724. Bestiert gij de goudvelden ~aak ?-Neen, maar 
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wij verzendcn vele goudveld telegrammen, ik doe allerlei J. ~eR sheer 
800rt van w()rk, maar de reehte rekening zou ermee gcde- . . _ '-.. ,. 
biteerd worden. 26 JUDi, 1898. 

2726. D, Aeer BcAreiner.J Bedford McNeill's eijfer 
werd gebruikt 'Voor wat gij pnvate telegrammen genoemd 
,hebt, maar welk ander eijfer hebt gij in den regel 
gebruikt ?-Verseheidene ,eijfers werden gebruikt, de 
Compagnie;s eijfer, allerlei soort van eijfer. 

2726. Welk cijfer werd gebruikt voor de gewone laken 
der Compagnie ?-Er is hier geen oijfer. 

5727. Is het het Bedford McNeill oijfer ?-O neen. 
2728. Hebt gij het gewone oijfer der Compagnie hier ? 

-NeeD, het is in Londen, en Grau Grey haeft een kopie 
te Bulawayo en een derde is te Salisbury, Ik heb geen 
cijfer hier. 

2729. Hebt gij eenige eijfers nu in llW bezit ?-J a ik. 
gebruik nu cen eijfer met'Londen. 

2730. Maar daar gij het gebruikt, moet gij een boek 
hebben· waaruit· gij ontoijfert ?-Zeker. 

2731. Wilt gij dat boek. raadplegen en zien of "Bertram
town" een cijfer woord is ?-Zeker, maar mijn indruk is 
dat het eell gewoon woord is, ik ben er zeker van dat het 
geen cijfeJ" woord is. 

2732. De keer Merri'fl'twt.j Dan is het telegram voIslagep 
onzin ?-Misschien is (iat niet de j uiste uitleg van het 
telegram. Ik geloof dat Bertramtown de naam van een 
plaats is. . 

2733. Vooreitler.l Het kan gemakkelijk verklaard 
worden a]s gij ons kond· zeggen of iemand gezonden werd 
om over Eaken te onderhandelen en of iemand in de Z. A. 
Republiek over zaken moe~t onderhandolen in een plek die 
Hertramto~ beet ?-Volstrekt niet, ik heh het telegram 
slechta in cij~er gebraoht. 

2734. De keer Merriman.] Hebt gij het ComittS verdere 
informatie te geven omtrent den brief onderteekend door 
Charles Leonard en de anderen die naal" de Londensohe 
Time8 gezonden werd ?-N een. 

2736. Daaromtrent hebt gij geen andere informatie?
Neen. 

2736. Gij herinnert u niet wanneer hij naar de Time3 
gezonden werd ?-Neen, ik weet er niet 'Van. 
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Den Atfr 2737. De neer Jones.] Hebt gij een kopie van dit tele-
J . ..4.!...t""",. gram van 7 December in uw telegram hoek ?-Neen, dat 
25 Ju' i, ]896 is een goud veld telegram. 

2738. Wilt gIj uw boek hier brengen ?-Ja. 
2739. De heer Inne8.] Maar veronderstel dat het een 

goudveld zaak is, aIs het telegram door de Chartered Com
pany vClzonden is, dan zoudt gij toch zeker een kopie 
ervan houden in een boek ?-Ik kan ze mij niet allen 
herinneren, IDaar ik zal het onderzoeken. 

De Ed. Beer P. H. Faure, L. WI! v., Secreta", 'Door 
Landhouw, ondervraagd. 

De Ed. 2740. Voo1·sitter.l Tot het aftreden van den heer Rhodes, 
P. H. J'cnw" waal't gij Koloniale'Secretaris in het vorig Ministerie ?-J a. 

2711. Wist gij iets Tan een poging die aangewend werd 
om een gewapendc macht naar de Z. A. Republiek te 
zenden ?-V olstrekt niets. 

2742. Gij hebt Ie tijding dus met de uiterste verbazing 
vemomen ?--Juist. 

2748. De heer Schreiner heeft gezegd dat hij een 
gesprek met u had omtrent intormatie die hij ontvangen 
had en gij hebt gezegd dat llasr uwe overtuiging het 
rapport ongegrond was ?-J a. 

2744. En gij hebt het geloofd?- Ja. 
2746. De beer Schreiner.] Uwe eerste informatie daarna 

was den volgenden morgen?-J a, het eerste dat ik ervan 
hoorde was de twee telegrammen die gij mij Tertoond 
hebt op Maandag SO Dec. omtrent 5 uur in den namiddag. 
lk hechtte goon gewicht aan de informatie, ik dacht dat lij 
volkomell ongegrond was en den volgenden morgen v.ag ik 
het in de couranteu. 

2740. En toan haht gij mij ontmoot en kort daarna 
woonden wij een kabinets vergadering bij waar de heer 
Rhodes tegenwoordig was ?--J a. 

2;47. De beer Jane8.] Wist gij dat Dr. Jameson op de 
grenzen was met een groote mfioht van Chartered Com
pany's Politie ?-N een, ik wist niet eens dat hij te Pitsllni 
WAS. Ik dacht dat hij te Bulawayo was. 

2748. De neer Schreiner.] Gij wist. gelijk anderen, dat 
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de Company bezig was haren spoorweg te boul\' en door het P, De Ed. 
. b' d? T • H. 11(J"", nleu we ge Ie . -eI a. L. F.R. 
27,19. En dat men dacht dat zij stappen nam om hare 261 --: 1896 

spoorwegwerken in en door het Proteotoraat buiten ODze uw, • 
grenzen te besohermen ?-Zelfs dat wist ik niet ; ik wist 
dat de Chartered Company canigen van Britsch Hechuana-
land politie overgenomen had. De Rijksrege~ring nam 
eenigan, wij eenigen en de Chartered Companyeenigen. 
Ik wist niet of zij ze noodig ~had voor gewoon politie of 
voor speciaal werk. 

De keer Jame, '1'aa/cer ondervraagd. 

2750. VtJoraitter J Welke betrekking bekleodt gij in het 
Post en TelegraaI Departement ?-Kontrolenr van het 
Centraal Telegraaf Kantoor. 

2751. De "'eer Schreiner.] Waart gij op Zondag 2~ Dec. 
in het kan toor ? ,-1 a. 

2752. Hebt gij toen den heer Stevens van de Chartered 
Company gezien ?-Ja, hij kwam in mijn kantoor. 

2763. Hoe laat ?-Omstreoks 11 uur. Hij vroeg of hij 
geen telegram naar Pitsani kon zenden. 

1,7 f,4. Wat, hebt gij geantwoord ?-N a onderzoek gedaan 
te hebben in de instrument kamer zeide ik hem dat de klerk 
te Mafeking en ook te Pitsani weggezonden was. 

2755. Kondt gij toen Daar Kimberley telegrafeeren 1-
J a, KimberlAY en Bulawayo, zij bleven open tot 1'20. 

2756. Maar Mafeking was gesloten ?-Ja. 
2757. Was dat volgen~ gewoonto ?~a, zoodra zijn 

wel'k verricht· was op Zondag morgen zou hij afgesloten 
worden. 

2758. Heaft de heer Stevens dringend vcrzooht Mafeking 
te bereiken ?-J a, ~~ g~loof dat hij dien morgen 2 of ~ 
malen kw3.JD en hI] wilde weten of er geen kans .was te 
telegrafeeren. 

2759. Vooraitter.] Hebt gij gotracht aan zijn WE'Dsoh 
te voldoen door naar Kimberley of elders te telegrafeeren 
om t.e zien of gij geen communioatie kondt verkrijgen ?--
Ik kon niets meer doeD dau Kimberley te zeggen om acht 
erop geven of Mafeking weer b.ereikbaar werd en da~ heb 
ik sedaan. 

Den hear 
J. nul .... 
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s.ex'!::' 276
d
O: T e Adeer

l 
Schreiner.] kHebt gij ~:.t ~eteac~ouWNd als 

_ even ringeD a a een verzoe van een J.u.lnlS r. - een, 
25 Juui, 1896. ik dacht zeUs dat hij lastig was. Ik wist natuurlijk Diet 

of de zaak speciaal dringend was of niet. . 
2761. Hij stelde haar niet als speciaal driogend voor?

NeeD, maar hij scheen zeer begeerig om dat telegram 
te verzenden, hij kwam verscheidene malen om te vernemen 
of er kans was. 
~762, Toen hij in den morgen kwam had hij het 

telegram bij zich ?-Dat weet ik niet. Ik )leb het tele
gram niet gezien. 

2763. Bebt gij hem op den Maandag weer gezien?
Neen, dat herinI1er ik. mij niet. Het kantoor waa natunr
lijk den geheelen Maandag open. 

2764. Op Zondag avond was het ook open ?-Ja van 6 
tot 7 uur. 

27C6. Waart gij zelf daar ?-Neen. 
2766. Wanneer hebt gij dien dag het kantoor verlaten? 

~Ik geloof kort VOOl" 1 uur. 
2767. Zoodat de heer Stevens u. aileen na 11 uur zou 

hebben gezien ?-N een, ik liet den klerk uit de instrument 
kamcr roepen en ik geloof dat ik hem in tegenwoordigheid 
van Stevens gevraagd heb om van Kimberley te verneman 
of er kans was om naar Mafeking t e telegraleeren, en 
Kimberley antwoordde natuurlijk, gelijk ik verwachtte, 
dat or geen kans was. Ik wilde den heer Stevens be
vredigen. 

2768. Was dat toen hij voor de eerate maal kwam of 
later ?-Ik geloof dat het de tweede maal was. 

De "'eer J. A. Stevena verder ondervraagd. 

J D.~eer. 2769. VooraUter.] Hebt gij uwe telegJ.'amboek ge-
. 4.. f~ •• bracht 1--1 a, ik heb het doorgekeken en p~oduceer nu 

het kopie boek de telegrammen van dien datum;bevattcnde, 
maar ik heb het doorzocht en kan geen spoor vinden van 
het telegram van 7 December het woord C'Bertramtown" 
bevattende. 

2770. De keer Sckreiller.] Ontbreken er missc11ien 
telegrammen uit het telegram kopie boek?--J a, maar gij 
mit dat overal in de hoeken vinden. 
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2771. Ontbreken or bladzijden omstreeks 7 December? Den heer 
-J a, er zijn telegrammen omstreeks dian datum uitge- To .d. StefJmI. 

scheurd. 26 Juni,1896. 

2772. Hebt gij uw ander cijferboek doorgekeken om te 
zien of "Berlramtown" of een dergelijk woc,rd er in 
voolkomt ?-Ik hah niet gekeken. 

2773. Wilt gij het doen ?-J a. 

De heer David Stepken verder ondervraagd. 

27~4. Vooraitter.] Gij werdt toen gij de vorlge maal 
ondervraagd werdt, verzocht verdere informatie te producee
ren? Wilt gij zeggen wat gij verzocht werdt ?-In verband 
met ~relegram No. 34 van het Groen boek, zeide het Oomite 
dat het telegram geproduceerd niet het vereischte telegram 
scheen te zijn en verzocht mij verder onderzoek te doen om 
te ontdekken of een telegram overeenkomende met dat in 
Groenboek gedrukt, niet in bezit is van het Departament. 
Dat telegram is nu gevonden. 

2776. De heer Schreiner.] Wilt gij het produceeren ?
J a. r'l'elegram ingeleverd:] 

2776. Voorzitter.J Wat is het volgende punt ?-Het 
Comite verzocht miJ te zoeken oaar een kabelgram ontvan
goo over de OosteIijke Iijn op 12 of 13 December laatst1., 
geaddresseerd aan Steveoe, Harris, Chart~r of Rhodes, van 
de Loodeosche Tirft68, rapporteerende dat de vergadering 
uitgesteld was als vermeld in het telegram gepubliceerd in 
1)et Groenboek en genommt'rd 52. Geen spoor van zoodanig 
telegram kan gevooden worden onder de telegrammeo in 
dit Departament. . 

2771 .. Het Comite gaf u verdere instructies ?-Ja, het 
ComiteS verzocht mij te zoeken naar een telegram van C. J. 
Rhodes aan Majoor White, Mafeking, op of omstreeks 21 
December, dat hij terstond moest terugkeeren naar Johan
nesburg. 

2778. Hebt gij gezocht ?-Er is zorgvuldig gezocht 
onder de Kaapstadsche Telegram vormen van den 28sten, 
29sten en 30sten December, en ook onder die van Ronde
bosch, van denzelfden datum, maar zonder suooes. 

Den heer 
D. SIIpA",. 
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.fs';'A:.. 2779.])e keer Sckrezner.l Geen zoodanig telegram is 
- gevonden ?-Neen. 

26 Juui,1896. 2780. Hebt gij gezoohtnaartelegrammen van den 27sten, 
28sten, 29sten of BOsten Deoember van Harris, Stevens, 
Beit, Charter of oijfemamen, insluitende Caotus, aan Kol. 
Rh6des, of Giovano, Phillips, Hammond, of oijfemamen? 
-In verband met deze oijfemamen wil ik: erop wijzen dat 
wij niet bekend zijn met geregistreerde adressen in de 
Transvaal. Ik heb niet gezC\oht naar zulk een telegram alB 
gij thans noemt, het was niet op de lijst. Ik zal emaar 
laten zoeken. 

2781. Natllurlijk kunnen de telegrammen in oijfer zijn, 
zoodat het u moeielijk is ze te ontoijferr.ln en daarom moet 
gij aIle telegrammen brengen die op die dagen verzonden 
zijn 1-Ja. 

2782. Wilt gij zoeken en produoeeren telegrammen van 
Harris, Stevens, Charter, Caotus of een oijfernaam aan 
·Heaney op 27, 26 of 29 Deoember van Kaapstad of Ronde
bosoh ?-Ja. 

2783. De Iteer Jone8.] Is er een register in het kantoor 
van den tijd van aHevering van telegrammen san hunne 
adressen ?-Alleen de tijd waarop het telegram uitgezono 

den is nit ODS kantoor. Dat staat op ODze telegram men, 
er is geen ander register. 

27M4. De neer Sckreiner.J Er is geen registP.r van 
w&nneer het telegram aan jen geadres13eerden persoon 
overhnndigd wordt ?-N een. 

2786. Maar gij knnt het nasporen ?-In groote kantore..,. 
wordt er een aflevering bOAk gehouden en het nommer 
van den bode wordt geplaatst tegenover het nommer van 
hat telegram, zoodat hij te eenigertijd verzooht kan 
worden te zeggeD hoe het telegram afgeleverd is. 

2786. De keer Jones.] Het telegram dat gij geproduoeerd 
hebt vall Jameson aan Harris, Charter, Kaapstad, inge
leverd te Pitsani ten 5 p.m op 28 Deo., zegt dat het 
ontvangen is in het KJ1apstadsohe kantoor te 0·42 
NO'. 07629. Wilt gij de aflevering van dit telegram 
nasporen en het Comite meedeelen wanneer en aan wien 
het telegram afgeleverd is ?-J a. 

2787. D Aeer Inne8.] Wilt gij zien of gij een telegram 
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kunt vinden van Ko!. Rhodes aan Harris, Charter, fat h~ 
O. J. Rhodes, op 21, 22 en 23 Deo. of aan een. bunner • ~ 
oijfemamen ?-Ja. 26 JUDi, 1896. 

2788. En wilt gij zien of er I telegram men zijn op 
23, 24, 25 of 26 Deo. van Jameson, Pitsani, (\f Mafeking, 
aan Harris, Charter, Stevens of Rhodes ?--J a. 

2789. En van Harris aan Kolonel Rhodes, Johannes
burg, op den 23Rten of 24sten ?--Ja. 

2790. De keer 8ckreiner.] Wilt gij ook traohten te weten 
te komen wiens DaIBen Saunnder en Sohaffiger zijn ?-J a. 

Maandag, 29 Juni, 1896. 

TEGENWOORDIG : 

De P.ftoCUREUlt-GENERAA.L (Voorzitter.) 

lJe heer Merriman, De heer Jones, 

" 
" 

Fuller, 
Innes, 

" 8ohreineI. 

De keer D. Bteplten verder ondervraagd. 

2791. De keer Merriman~ 1 Gij zijt verzocht zakore Den heer 
telegram men te produceeren "?-Ik ben Terzocht een t<~le- D. Stephen. 

gram te ploduceeren van Heaneyaan SteVf)ns of Harris, 29 JuDi, 1896 

ChartE:'r of Rhodes, tusschE:'n 25 en 28 Dec. Voordat ik 
die bijzoLderheden versoha"ffen kan moet ik weten op 
welke statie zoodanig telegram ingeleverd is. 

2792. Wilt gij uitvinden of het verzonden is van Kim
berley, Vrijburg, Mafeking, Nauwpoort of Bloemfontein? 
-Ja. 

2793. Gij wordt verder verzocht 2 telegrammen te pro
duoeeren van Dr. Jameson of cijlemaam, aan White of 
cijfernaam, Mafeking op 5 of 6 November en ook op 25 of 
26 November ?-Mijnheer de Voorzitter, moet ik uw 
formeel verlof afwaohten om die telegrammen te over
handigen P 
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Den heev.. 2794. Voorsitter.] Zij moeten overhandigd worden?-
Do, 8.!'''fI. Ik heb 3 telegram en van Jameson aan Maj oor White van 

29 J'uni,1896. 5 November en een van 24 November is in cijfer die ik 
inlever. 

2795. De leer .lWerriman.] Gij moest telegrammen prodn
ceeren van Charter, Stevens, Harris of Jameson, of hunne 
cijfernamen, Kaapstad, &an White of Stewart, of cijfer· 
namen Mafeking, op 25 of 26 November?-Ik heb 3 
telegramen van die datums die ik inlever. 

2796. Gij moest verder produceeren telegrammen gezon
den door Harris, Charter, Stevens of Rhodes, of bunne 
cijfemamen, aan Jameson Kimberley, op 29 of SO Novem
ber ?-Ik produceer een in cijfer van Stevens aan Jameson, 
dat ik inlever. 

2797. Gij moest ook den tijd waarop telegram No. 73 
in het Groenboek verzonden werd, nasporen, het oor
spronkelijke waarvan gij ingeleverd bebt ?-Het telegram 
dat ik ingeleverd heb is in den oOlspronkelijken "A" vorm. 
Het werd naar Kimberley verzonden ea ik produceer nn 
de Kimberley kopie en dat gezonden is naar Pitsani ten 
5·22 p.m. Het werd ingeleverd te Kaapstad ten I·S7 p.m. 

2798. De keer Sckreinor.] Hoe krijgt gij die informatie 
uit den telegram vorm ?-De let~ers "ags". beteekenen 
1 uur 35 minuten en 2 minuten, of 1,37 in mijn rapport 
vermeld en 0·22 was het UUl" waarop het voltooid was bij 
de laatBte statie. 

2.99. En wat beteekent de letter " d" op uw Kimber
ley vor.:n ?-4 uur toen het oaar aankwam. 

!?800. Hoe verklaart gij da~ een telegram hier inge
leverd ten I·S7 eerst ten 4 ure te Kimberley aankwam? 
-Druk werk waarschijn1iik. In zulk een geval zouden 
wij de oorzaak van de vertraging in het kantoor dagboek 
moeten opzoeken. W ij houd6n kantoor dagboeken die 
de redenen noemen van ongewone vertraging. Op dezen 
vorm had den de redenen van de bijzondere vertraging 
moeten vermeld zijn. 

2801. En. is dat op alen vorm vermeld ?-Het blijktniet 
op dezen vorm. 

2802. Gij hebt geen reden om te betwijfelen ilat de 
tild' waarop het werkelijk ingeleverd werd in het kantoor 
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1'37 was ?-Ik ben zeker ervan dat het de 1eohte tijd is, Den heer 
omdat dit cijier met het onze oveteenkomt. J). BtlpA".. 

2803. GiJ hebt een tel~grarb ingeleverd van Charter aan 29 JUDi.1896. 

Stewart, Mafeking geuateerd 26 November :-" Ons tele
gram van heden. Zend dadelijk naar pakhuis Kimberley 
terug, geconsigneerd ann den heeJ," Gardner Williams, 185 
kisten goederen genommerd 5,001 tot 6,185 u verleden 
week van hier toegezonden." Dat is van Charter, Kaap
stad ?-Ja. 

2804. Dat is het iaatste telegram van de drie die gij 
ingeleverd hebt geadresseerd aan ~ tewart ? -J a, de twee 
and,eren werden verzonden te~ 1'25, dit is 3'48. 

De keer Pkomaa OQ,8sidU ondervraagrl. 

2805. Vooraitler.] Gij zijt Superintendent van de ooste
Hjke en Z. A. Telegraaf Compagnie ?-J a. 

2806. En uw kantoor is in de Kaapstad ?-J a. 
2807. De keer Merriman.l Gij zijt gedagvaard zeke!"e 

kabelgrammen te produceereR, het eene tusschen ~l en 29 
December, van Rhodes, Harris, Charter of Stevens op 
hunne oijfernamen aan de Londensohe Times" Moberley 
Bell, "Zeolites," of een ander cijfernaan van de Times, die 
betrekking heeft op het zenden van een brief van hier ge
kabeld die in de Londensche ~imes verschenen is, bekend 
als Leonard's brief. Gij zijt met dien brief bekend daar 
gij hem. in de courantfn gelezen hebt ?-Ja. 

280~. Gij weet dat hij in de Londensche Times op 80 
December, verfchenen is,?-Gij hebt mij twee datums ge
noemd. 

2809. Werd hij getelegrafeerd tussohen 21 en 29 Decem
ber ?-Neen. 

2810. Werd hij n!1 dien datum getelegrafeerd ?-De re· 
gisters zijn naar Engeland gezonden. 

2811. Voorzitter.] Werd hij· no. 1 Jannari, getelegra
feerd ?·-Niet no. den eersten. 

2812. De kcer Merrimau.] Werd hij op 81 December, 
getelegrafeerd ?-Zoover ik mij herinneren kan werd hij 
op dien. dag getelegrafeerd. 

2813. Wie heeft hem getelegrafeerd ?-Ik weet het Diet. 
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Den hear 2814. Wilt gij onderzoek doen. Ik veronderstel dat 
T. (.,idll· gij een register hebt ?-Wij hebben geen register. 

29 Juni, 1896. 2815. Werd hij door een nieuwsagent getelegrafeerd ?
Zoover ik mij hennneren kan, neen. 

2816. Door iemand verbonden met de Chart~red 
Company ?-l\.ls hij getelegrafeerd is, werd hij zoover ik 
mij herinneren kan door de Chartered Oompany getelegra
leerd. 

2817. Op SO December ?-Ik ben niet zeker omtrent 
den datum. 

2818. Maar gij denkt dat bet op 31 December was ?
Omstr~eks dien tijJ. Ik geloof dat het op dien da~um 
was, maar ik ben er niet zeker van. 

2819. De heer Jone8.] Gij h~bt de registers van uwe 
ontvangsteJ1 ?-Er zijn registers lan ontvangsten, maar zij 
toonen niets aan. 

2820. Toonen zij niet aan door wien en aan wien dit 
telegram gezonden is ?-Neen, wij habben een loopende 
rekening met de B. Z. A. Compagnie. 

2821. En die loopende rekening toont niets aan omtrent 
telegrammen ?-Niets. 

2822. De keer Merriman.] Wilt gij zoo goed zijn het 
Comite te zeggen hoe uwe registers naar Engeland gezon
den worden ?-Zij worden hier 14 dagen gehouden, voor 
plaatselijk onderzoek, in geval er eene vraag ontstaat. N a 
(ie 14 dagen, worden zij naar Londen gezonden om plaats 
te maken. 

2823. De keer Jones. j Houdt gij gcene kopien ?-N een' 
~824. Voorzitter.l Hoe lang worden de kopien die gij 

naar Londen zendt, "hewaard ?-·Volg{\ns de internationltle 
regulatics worden zij verondersteld een jaar te worden 
bewaard. 

2825. De keer Merriman. ] Gij hebt dUB geen kabelgram 
van de Londensche Times geadresseerd aan de Chartered 
Company of aan Rhodes, tusschen 10 ~n 15 December?
Wij hebben geen registers van ontvangen telegrammen. 
Van verzonden telegrammen hebbl'D wij misschien eenige 
aanteekening. 

2826. Gij herinnert u waarschijnlijk Diets om trent deze 
~aak ?-lk zie 81(~chts ~eer v;eldon telegram men, 
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2827. De beer Jone8. ] Ala gij een telegram ontvangt Den ~er 
zenet gij een kopie uit, bewaart gij de andere niet als een T. ClII'"". 
kantoor kopie ?-Die wordt naar ·Engeland gezonden om 29Juni, 1896. 

plaats te maken. 
2828. Zoodat na 14 dagen gij geene informatie knnt 

geven omtrent een telegram uitgezonden of ontvangen, 
zeUs nlet aan den persoon aan wien het geadresseerd was? 
--Tenzij op speciaal verzoek, dan zou ik in Londen onder
zoek doen. Wij honden ze niet !auger dan 14 dagen. 

2829. Houdt gij geen register van aIle telegrammen 
ontvangen ?-Er is een kontroleer vel, maar dat toont niets 
aan, omdat telegrammen somtijds niet onderteekend zijn, 
en wij zouden aIleen de eerste twee letters als aanduiding 
hebben. 

2830. Voorzitter. J Gij hebt volstr~kt geen reden om 
iets voor dit Comite te verbergen ?-N ecn. Ik weet niets 
mear van de zaak. 

De Ileer Perc!I Stewart ondervraagd. 

2831. Voorzilter.] Zijt gij nog een beaDlbte van de 
B. Z. A. Compag,nie ?-Ja. 

2832. Te Mafeking ?--Neen, ik ben hier. 
2833. Waart gij tegen het einde l'an voorleden jaar te 

Mafeking 1'-Ja. 
2834. In November en DecAmber?-Neen ik verliet 

Mafeking op 4 December en ging naar Gaberones. 
2835. De Ileer Jone8.] Wanneer zijt gij naar Mafeking 

gegaan ?-In het begin van September. 
2836. Voorsitter.] Wanneer zijt gij van Gaberones 

naar Mafeking teruggekeerd ?-In Februari. 
~837. Dus eerst na den Jameson inval ?---Neen ik was 

daar in December, Januari, en de helft van Februal'i. 
2838. De heer Jone8.] Wat was uw werk te Mafeking? 

-Ik ging daarheen ten gevolge van het overlijden van den 
heer Augustus Pawley. Hij deed ons bestelwerk, en ns. 
zijn dood moesten goedAren verzonden worden en wij 
moesten Daar onze belangen zien in zijn boedel. 

2839. Welke soort van goederen ontvangt gij van de 
Chartered Company ?-Allerlei soort, 

Den heer 
P. seNart. 
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Den heer 3840. Ook wapenen en ammunitie ?-J a, eene hoeveel
P. SHun",'. heid kwam in November aan 

29 In; iS9S. 2841. Van waar ?-V an d~ Kaapstad. 
2842. Waarheen moesten zij gaan? -Zij moesten in de 

eerste plaats naar Bulawayo gaan en toen kwam de Politie 
en wij hadden instructies om ze aan de Politie te over
handigen. 

2848. Wanneer hebt gij die wapenen ontvangen ?-In 
November. 

2844. DfJ "'eer 8ckreiner.l Uit telegrammen vaor ODS 

blijkt dat het een weinig na 'Let midden van November was? 
-Ja, zoover ik mij herinner. 

2845. Voorzitter.] De annexatie had plaats op 16 
November, kwam de politie vaar dien datum naal Pitsani? 
-De N oordelijke politie waran op wag naar het Zuiden. 

2846. De !teer Jone8."j Weet gij hoevele wapenen gij 
ontvangen hebt en waarnit zij bestonden ?--Er waren 
tusschen 100 en 200 rifles. 

2847. Wat heht gij meer ontvangen ?-Eenige Maxims. 
2848. Hoevele ?-Ik weet het Diet. Zij waren in kisten. 
2849. Gij hebt ook een hoeveelheid ammunitie ont-

vangen ?--J a. 
2850. Wat hebt gij frmee gedaan ?-De rifles heb ik 

aan de Politie overhandigd, de Maxims heb ik naar 
Kimberley teruggezonden. 

2851. En .de Maxim ammunitie ?-Ging mee. 
2852. Alles vol gens instructies van de Chartered Com

pany?-Ja. 
2853. De keer Sckreiner.-Wij hebben hier S telegram

men waarover wij u zekere vragen willen doen. Zij werden 
u van Charter, Kaapstad, toegezonden op 26 Nov. Het 
eerste is: "W acht mijn brief van Zaterdag af, voordat gij 
iets doet met de goederen voorleden week verzonden." Dat 
waren de goederen door u genoemd ?-J 8. 

2854. Hebt gij den brief die u gezonde.n werd ?-J 8, 'ik 
lever den brief in. 

2855. Maar wat is de brief van Zaterdag, in het telegram 
vermeld ?-Die welke ik ingeleverd heb,' zooals ik het 
vel"stond. 

2856. Maar de brief door u ingeleverd is gedateerd 26 
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Nov. en de brief in het telegram vermeld moest op 23 Nov. Denheer 
geschreven zijn ?-De eenige andere brief dien ik heb is .P~ 8t'toll"t. 

dienzelfden dag gedatc'el"d, maar heeft betrekking op eenige 29 luni,1896. 
rifles. 

2857. Gij heht geen brief van den 23sten, vermeld in 
het telegram No. 1818 ?-N een. 

2858. Op denzelfden datum (26 Nov.) hebt gij dit 
telegram ontvangen: "Ik schrijf aan U omtrent 9 kisten 
goederen u gisteren van Kimberley toegezonden." Daarop 
hebt gij een tweeden brief ingeleverd, gedateerd 26 Nov. 
Hebt gij op dien datum geen anderen blief gekregen?
Neen. 

2869. Deze tweede brief heeft betrekking op de 136 
kisten ?-N een. 

2860. Wat bevatten die kisten ?-M'axims en ammu· 
nitie. 

2861. Zijn deze de maxims waaromtrent gij reeds 
getuigenis afgelegd hebt ?-J a. . 

2862. Zijn 136 kisten met een groot aantal voor de 
goederen door u genoemd ?-Niet voor ammunitie. 

2868. Hoofdzakelijk maxim ammunitie ?-Ik weet het 
niet. 

2864. Hoevele maxims waren er ?-Ik weet het niet. 
Zij waren in deelen gepakt in 8 kisten. 

2866. Uit den brief blijkt het dat 125 kisten ammunitie 
bevatten en 10 deelen van maxims ?-J a. 

2866. Gij hebt gehandeld volgens instructies en dezen 
naar Kimberley teruggezonden ?-J a. 

2867. Weet gij wat met deze goederen te Kimberley 
gebeurd is ?-N een. 

2868. Gij weet niets meer ervan ?-N eeu. 
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.... 

Din8dag, SO Juni, 1896. 

TEGENWOORDIG : 

De PROOUREUR-GENERAAL (Voorzitter). 
De heer l\{erriman, I De heer Innes, 

" Fuller, "Du Toit, 
" Jones, " Schreiner ~ 

De heer D. Stepken verder ondervraagd. 
Den h .. er 2869. Voortitter~] Gij werdt verzocht te laten zoeken naar 

D. SI,.pAm. tel('grammen van de Kaapstad of Hoodebosch, tusschen ~1 
30 Juni,1896. en 30 Decembe ... van Harris, Beit of cijfemaam, aan Kol. 

Rhodes, Phillips, Hammond of cijfernamen ?-Twee tele
grammen zijn gevonden verzonden op SJ December, een 
van" Cactus" (Dr. Harris) aan "Toad" (Kol. Rhodes), 
Johannesburg en het andare van "Cactus" aan Ko!. Rhodes 
" Giovano, " Johannesburg. 

2870. Zijn zij in het Transvaalsche Groenboek ?-Ik 
geloof het niet. Ik heb het Groenboek hiermee niet ver
geleken. 

2871. De Iteer Merriman.] Kent gij den cijfernaam 
" U mbegangen " ?-N een. 

2872 . .D~ Iteer Sckrtn"ner.l Hoelaat zijn de telegrammeD. 
die gij geproduceArd hsbt -' ingeleverd ?-N o. 6008 werd 
iugeleverd om 1 unr, naar. Port Elizabeth verzonden ten 
1-28 en DRar Johannesburg om 2 uur. Het andere, No. 
6537, werd ingeleverd ten 2·2, verzonden ten 5·50 over 
Port Elizabeth en dien avond van Port Elizabeth verzonden 
ten 8·S8. Ik heb hier een telegraaf aanduidings tafel die 
ik inlever, en die van nut kan zijn voor het Comit~ bij het 
bepalen van de uren waarop telegtammen verzonden zijn. 

2~7S. Voorzz"tte1°.] Gij werdt ook verzocht te laten zoeken 
naar telegrammen te Kaapstad en Rondebosch ingelevfrd 
tusschen 27 en 2ti Dec61nber van Harri&, Stevens, Charter 
of cijfernamen, aan Heaney of cijfernaam, kantoor waar
heen verzonden on bekend ?-Er is zorgvuldig onderzouk 
gedaan, maar zulke telegrammen zijn niet gevonden. 

2874. Gij werdt verder verzocht te laten zoeken naar 
telegrammen van Ko!. ll.hodes aan Harris, Stevens, Charter 
of C. J. RhodE'S, tURBcfen 21 en 23 December ?-Een tele-
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gram is gevonden van "Zebrawood" (Kol. Rhodes) aan Den Ileer 
Charter, Kaapstad, gedateerd 21 December. D. Be,p"'" 

2875. Is het in cijfer ?-Ja. Het werd ingeleverd ten 3t) Jui,l896. 
12'57 p.m. te Johannesburg en in de Kaapstad ontvangen 
ten S'6 p.m. 

2876. Dit komt overeen met No. 64 in het Transvaalsche 
Groenboek ?-Ja. 

2877. Gij moest verder zoeken naar telegrammen van 
Jameson, Fitsani, aan Harris, Charter, Stevens of Rhodes 
tusschen 23 en 26 Dec. ?-Een telegram werd verzonden 
Tan Jameson', Mafeking, aan Harris, Charter, Kaapstad 
op 23 Dec. dat niet op dit onderzoek betrekking schijnt te 
hebben. (Dit telegram door den V oorzitter geinspekteerd 
zijnd~ op verzoek van het Co mite werd aan den heer 
Stephen teruggeven als geen betrekking hebbende op het 
onderzoek. ) 

2878. Dan hebt gij een telegram van "Zahlbar" (Dr. 
Jameson)aan Charter, Kaapstad, in cijfer, op 24 Decem
ber? 

2879. De Iteer Bckreiner.l Wanneer werd dat ingele
verd ?-Te Mafeking ten 8'34 verzonden over Kimberley 
ien 8'46 aan Charter, Kaapstad. Er zijn geen sporen van 
telegrammen op de andere datums. 

2880. Er moest gezocht worden naar telegrammen van 
Harris, Charter, Stevens of "Cactus" aan Kol. Rhodes 
op 23 {)f 24 Dec. ?-Geen spoor van een telegram van dien 
aard is gevonden. 

2881. Er moest gezocht worden naar telegrammen 
van Heaney, verzonden van Kimberley, Vryburg, 
Nauwpoort of Bloemfontein aan Harris, Charter, 
Stevens of Rhodes tusschen 25 en 28 Decemher?
Een telegram werd verzonden van Hloemfontein aan 
Stevens, Kaapstad, op 27 December en een van 
Kimberley aan Harris op 28 December. Eerst .. 
genoemde is gedeeltelijk in cijfer. Dat van Bloemfontein 
wel"d ingeleverd ten 4.5. Verzonden ten 6'33 op 27 Decem
ber en luidt als voigt :-" Zebrawood" (Kol. Rhodes) 
heeft mij verzooht aan u te telegrafeeren als voIgt: 
begint: stop "Zahlbar," (Dr. Jameson) totdat Heaney 
hem ziet, eindigt. Zij verzoeken u een specialen t:rein 
voor mij te bestellen vau Kimberley naar Mafeking." 
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Den hear 2882. Voorsitter.] En het telegram van ;Kimberley 1-
D. ~A"', Werd ingeleverd ten 2'31 en direot naar de Kaapstad 

30 JuDi, 1896. verzonden, geadresseerd van Heany aan Rutherfoord 
Harris, onder bezorging van Charter, Kaapstad : "Speoiale 
trein eerst gereed om 3 uur, zal geen tijd verliezen, zal te 
Mafeking zijn om 3 uur in den morgen en als ik te laat 
aankom zal ik volgen." 

2883. Gij moest ook uitvinden of de woorden ,. Bau
finder" en "Sohafliger" geregistleerde oijfer adressen 
waren en indien ja van wien ?-Geen dezer woorden is 
geregistreerd door het Postkantoor in de Kolonie. 

2884. Verder wensohte het Comite te weten ten 
opziohte van het telegram door J ameson, PitBan~ 
gezonden aan Harris, Kaapstad, op denzellden datum 
als het laatste, aan wien dat telegram afgeleverd 
was ?-Het telegram werd uitgezonden ten 5'52 p.m. op 
28 Deoember. Het Chartered kantoor was gesloten, en 
een kennisgeving dat er een telegram was, werd er ten 6 
uur gelaten. Den volgenden morgen, 29 Deoember, werd 
het telegram afgehaald kort Da 10 UUl', en werd hoogst 
waarsohijnlijk afgeleverd aan den persoon die een telegr~m 
aan Harris l-wam halen, dat in de Kaapstad ontvangen 
werd op Zondag morgen, 29 Deoenaber. 

2885. De keer Inne8.] Wilt gij bij de volgende gelegen
heid telegram men produoeeren van Kol. Rhodes, Ham
mond of Phillips, of cijfer namen, aan Charter, Harris, 
Stevens, Rhodes of Beit, tussohen 28 en SO Deoember 1-
1k zal trachten het te doen. 

(De heer MERRIMA.N, Voorzitter.) 

De keer J. A. Bt81Jen8 verder ondervraagd. 
D he 2886. De jeer Merriman.] Gij hebt een telegram inge-

T. Ae:'st,:".leverd dat gij getraoht hebt te verzenden op den morgen 
van 29 December ?-J a. 

2887. Het was van. "Umbegangen" ?-Ja. 
2888. Wie was dat P-Het is een private oijfernaam. 

Moet ik dat beantwoorden ?-Het is de heer Rhodes. 
2889. DeltefJr Schreiner.] Gij hebt gezegd dat gij op 

dien morgen een telegram ontvangen htlodt van Dr. Jameson 
waarmee gij naar Dr, Harris zijt gegaan. Hebt gij 
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niet 2 telegrammen dien morgen ontvangen ?-Ik ben Den he8J' 
. t lk k Is ·k k·k h t l A. ~t'f1tfl'. nte vo omen ze er ervan, maar a 1 ze zag on) e· _ 

dadelijk zeggen. Ik heh misschien 2 of 3 ontvangen. 10 JUDi, 1896. 

2890. Gij herinnert het u niet ?-N een. 
2891. Met dat wat gij ontvangen hadt zijt gij dadelijk 

naar Dr. Harris gegaan ?-J 4. 

2892. Op het telegraf kantoor heht gij den heer Tasker 
gezien, en gij wildet een telegram verzenden ?-1 a. 

2893. Had gij toen reeds het telegram van "Unbe·
gangen" van Dr. Harris gekregen ?-De tweede maa! ha.d 
ik het. 

28~4. Maar gij hebt den heer Tasker gezien vaar gij 
het telegram hadt ?-Ja, dat was voordat Dr. Harris was 
teruggekomen. 

2895. Gij heht geen telegram in het kantoor gelaten 
om bij de eerate gelegenheid te verzenden P-N een. 

2896. Gij hebt geeD. telegram gelaten om bij de eerate 
gelege~eid naar Mafeking te gaan ?-N een. 

2897. Op den Maandag hebt gij ook geen telegram daar 
gelaten ?-N een. 

2898. Kunt gij dat·ophelderen. Is het niet ongewoon. 
Als gij een zeer belangrijk of dringend tolegram hebt, 
zoudt gij niet het gevaar vermijden van een kans te ver
liezen om het te verzenden door het in het kantoor te laten 
met instructies 'Om het bij de eerste gel"genheid te ver
zen den, als het eene zaak is van het hoogste publiek belang. 
l)oet gij dat niet ?-Niet altijd. 

2899. Niet als het eene hoogst dringende zaak is ?--Ja, 
maar het is niet altijd veilig dat te doen. 

2900. Waarom is het niet veilig?-Als de lijn open 
was, ben ik: volkomen zeker dat het telegram zou velzonden 
zijn. 

2901. Het werd u niet gezegd dat dit eene zaak van het 
hoogste belang was ?-Het was van het hoogste belang. 

~902. Werd u dat gezegd ?-O J a. 
2903. Waarom hebt gij dan niet een kopie van hat tele

gram in het kantoor gelaten ?-.Zij konden het niet zenden. 
2904. Waarom heht gij het niet in het kantoor gelaten 

om verzonden to worden bij de eerste gelegenheid ?-Ik 
was zeer laat daar. 
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DeB heer 2905. Waarom hebt gij het niet gedaan ?-Het was 
J • .A..~IfJMI. missohien verkeerd, maar ik heb mijn best gedaan. Ik 
30 JuDi, 1896. waohtte laat in het kantool" om het telegram te doen ver

zenden. 
2906. Gij hebt gezegd dat in een dringende zaak gij een 

kopie van het telegram zoudt gelaten hebben ?-Ik wil uiet 
zeggPD, altijd. Ik zou liever waohten totdat de lijn open 
was, maar er was toen geen communioatie met Mafeking. 

2907. Waarom zou het niet veilig zijn het telegram in 
het kantoor te laten om bij de eerste gelegenheid te wor
den verzonden ?-[Geen antwoord. l 

2908. Het was in oyler ?--Ja. 
2909. Gij zegt dat het niet veilig zou geweest zien ?-

1k heb getraoht het vcrzonden te krijgen maar er was geen 
communicatie. Ik bleef claar tot last in den avond 

2910. Gij zijt gegaan en teruggekomen van tijd tot tijd ? 
-Ja. 

2911. En gij hebt aan Harris gerapI)Orteera dat de lijn 
DRat Mafeking niet open was ?-J 8. 

2912. En dat was zoodra gij hem in den morgen hebt 
gezien ?-Ja. 

2913. En dat moet voor 1 uur geweest zijn ?-O ja. 
2914. Op den Zondag morgen ?-Ik ben niet volkomcn 

zeker ervan of het v66r of na 1 uur was, 
2915. Het was omstreeks lunchtijd ?-ja. 
2916. Toen hebt gij hem gezegd dat het kantoor ni~t 

open was ?-J a. 
291 i. En dat er geen oommunicatie was met Mafeking 

of Pitsani ?--J a. Gij hebt mij gevraagd omtrent den naam 
"Bertramtown." :::k heh onder de D's op de oijferlijst 
gezooht en villd zulk een naam niet en bovendien heeft 
het woord elf letters zoodat het geen oijfer woord kan 
mjn, daar cijferwoorden slechts 10 Jetters hebben. 

2918. D6 new M6rriman.l Hier is een woord in de 
cijferlijst in het Groenboek " Zaffiamento" dat elf letters 
hoeft ?-MIsschien is het niot correot. 
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Donderdag, 2 Juti, 1896. 

TEGENWOORDIG : 

De P.aOCUUUR-GENERAAL (Voorzitter), 

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

" Du Toit, 
" Sohreiner. 

De keer J. J. Graham verder ondervraagd. 

2919. Vnorsitter.] Berioht is gezonden aan het Reohts- Den heer 
depsrtement door het Gouvemement van de Z. A. Repu- 1. J. 9rdMII. 

I-liek omtrent het smokkelen van wapenen en ammunitie 2 Jull, 1896. 

door het Invoerreohten Kantoor to Kaapstad en Port 
Elizabeth ?-Ja, ik herinner mij niet van waar zij kwamen. 
Of Hever zij waren wenken. 

2920. Werd er een wenk gegeven omtrent Oost Londen ? 
-Neen ik herinner mij niets omtrent Oost Londen. 

2921. Werden ar ten gevolge van die wenken stappen 
genomen door het Reohtsdepartement? --J a, ten opziohte 
van Port Elizabeth. De Prooureur Oenemal Het den 
hoofdkonstabel nasr de Kaapstad komen om hem per,mon .. 
lijk instruoties te geven zoodat niets zou uitlekkan. De 
heer Williams werd toen onder anderen gelast zorgvuldig 
onderzoek te doen naar het smokkelen van wapenen dat 
or te Port Elizabeth. kon hebben plaats gehad. De PEOOU

reur-Generaal noemde den naam van iemand te Port 
Elizabeth die misschlen ermee te doen had gehad. De 
heer Williams rapporteerde later, ik herinner mij de 
woorden preoies niet, maar het Departement was volkomcn 
ervan overtuigd dat geen smokkelen van dien aard plaats 
gehad had. Ten opziohte van de Kaapstad, werd de 
heer Harrison, het hoofd der politie, ook persoonlijk 
gelast onderzoek te doell, in mijne tegenwoordigheid, en 
hij rapporteerde dat hiJ geen gronden had om te gelooven 
dat er wapenen ingesmokkeld waren. De heer Harrison 
deed dat onderzoek zonder voorkennis Taa de hoofdambte
naren in het Invoerreohten kantoor, hetgeen tot eenige on
aangenaamheid aanleiding gaf, daar zij meenden dat zulk een 
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Den beer onderzoek niet 'had behooren te zij n ingesteld, of ten 
J. J. ~ ..... minste niet zond~r toestemming van de Thesaurie. lk heb 
2 Jllli, 1896. eelJ. der ambtenaren in de Thesaurie persoonIijk erop 

gewezen dat het absoluut noodzakelijk was dat het onder
zoek moest geschieden zonder voorkennis van een der 
ambtenaren in het Invoerrechten kantoor, anders zou het 
van geen waarde zijn geweest en geheimhouding was 
noodzakelijk. 

2922. Ik geloof dat de Thesaurie verzocht werd lnstruo
ties te geven dat alIe hulp verleend moest worden aan de 
politie ?--J a, het voomaamste gedeelte van het onderzoek 
was'toen bijna afgeloopen, maar zoodra de Thesaurier 

. hoorde dat er tegenzin bestond om hulp te verleenen 
gelastte hij het departement haar te verleenen. :Ue discussie 
was aileen over de questie van etiquette. 

2928. Het Invoerrechten Kantoor had dus geen werke
lijke objectie ?-Neen, zij beweerden dat de handelwijze 
van den heer Harrison niet de rechte was. 

De keer D. Btepken verder ondervraagd. 

2924. Voorsitter.] Gij werdt verzooht te laten zoeken 
naar telegram men van Kol. Rhodes, Hammond, Phillips, 
of in hunne cijfemamen, aan Charter, Beit, C. J. Rhodes, 
of hunne cijfemamen tusschen 28 en 80 Dec. ?-Er is 
geen spoor van telegrammen van dien aard op die dagen. 

202·n.. Wilt gij doen zoeken IIaar aIle telegrdommen van 
Spreckley, Bulawayo of elke statie ten noorden van Pitsani, 
aan Charter, Harris, Stevens, Rhodes of oijfemamen 
tusschen 29 Dco en ~ Jan. ?-Ja. 
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Vri(jdag, S Ju,li, 1896. 

TEGENWOORDIG : 

DE PROCUREUR-GENERllL, (Voorzitter.) 

De heer Merriman, 
" Fuller, 
,.t Innes, 

De heer du Toit, 
" Jones. 

De keer J. .A. StevenB vetder ondervraagd . 

.2926, Voorsitter.] Aij zijt vergocht een verslag ta prQ. Den heer 
duceeren van de "uitgaven van de B. Z. Art Compagnie voor T. A. !.!.6fJ"',. 
wapenen ~ ammunitie van 1 Mei 1895 tot 1 Jan. 1896, 8 .Tali, 1896. 

hebt gij dat ? .... -Dat is geproduceerd.. De boek~n zijn door 
den heer Berry geproduceerd en hij is erover ondervraagd. 
Dat was juist de zaak waarvoor hij hier kwam, en ik 
ge100f dat hij op dat punt ondervraagd is. 

2927. JJe keer Merrimo,n. 1 Gij moest dat bJ:engen?.....,. 
De informatie is in de boeken, wij konden haar op geeno 
andere wijze krijgen. Dat was juist de zaak wp,arvoor wij 
Berry hebben, laten komen. 

2928. Y"orsitter.] Zijt gij nie~ in staat ze te produoee
renr.-De boeken zijn weer teruggezonden, wat kan ik dus 
doen ? 

2929. De heer Jone8.] Hebt gij geene. invoioes ?--Allea 
in verband met de rekeningen zljn teruggezonden, al de 
rekeningen, cheques en invoices. 

2930. En uwe brieven ?-Alles is teruggegaan. 
2931 ... De kopien van uwe brieven ook ?-.-ik geloof niet 

van a1s onze brieven. 
2932. De kopii!n van de indents in uwe brief boeken? 

-Die zijn de invoioes. 
2983 .. Maar gij hebt de kopien van de orders die gij 

gegeven hebt ?-N een, zij zijn allen weggezonden met de 
reJ[enmgen. Ik wit zeggen dat zij allen hier gebraoht 
zijn. 

2984. Hebt gij geen aanteekening in uw kantoor omU·ent 
de wapenen en ammunitie besteld ?-De boeken zouden 
alles aantoonen, en ik daoht.dat gij den heer Berry daar
omtrent ondervraagd hadt. 

[A 6~-'96 • .TAKESON INVAL.] y 
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DeD. hear 

J.~. !.!.'"",. 2935. D, heer Fuller.J Waar is de heer Berry nu?-
3 Juli, 1896. Hij ·is nu te Bulawayo. 

2936. De heer JQnea.] Gij herinnert u niet welke hoe
veelheid besteld werd ?-N een. 

2287. Voorsitter.J Gij werdt ook verzocht de quitantie 
te brengen voor de £50 betaald aan Dr. Somershields op 
de Nieuwe Concessies Rekening P-De heer Berry werd 
over de :rekenill-g ondervraagd. 

2938. De he". Merriman.] Maar wij hebben die quitantie 
nooit gekregen ?-Dat zon het werk zijD. van den heer 
Berry, niet mijne. 

2039. Ik geloof dat gij in uwe ondervraging zult -vinden 
dat gij haar moest produceeten ?-N een, ik geloof het niet, 
de heer Berry had haar. 

2940. Wij hebben getuigenis gehad uit een ander 'bran 
dat de brief van Charles Leonard door iemand in het 
Oharter kantoor aan de Londensche Tame, gekabold is. 
Wie heeft hem gekabeld ?-Ik geloof niet dat het 'Waar iI, 
ik betwijfel het zeer. 

2941. Voorsitter.] Gij ·hebt het niet g~daaI1 ?-Neen. 
2942. En gij wist niet ervan dat hij gekabeld is '?

N een, gelijk ik gezegd heb, ik weet er niet van. 
29 i3. De heer Cassidy zeide dat zoovcr hij wist dEJ 

Compagnie gekabeld heeft ?-Als het gekabeld is, voigt 
daaruit nog Diet dat ik iets ervan geweten hebe 

2944. Gij weet dus niets ter wereld ervan ?-Neen~ ik 
weet niets van dat kabelgram . 

.2945. De Aeer Merriman .. l Ik heb hier de oorspronke
lijke telegrammen die in het Groenboek verschijnen aan 
Jameson en anderen door U onderteekend, zijn zij in uw 
handschrift ?-J a, die welke geproduceerd worden zijn in 
mijn handschrift, 'maar er kunnen velen ziin door mij 
onderteekend die niet in mijn handsohrift waren 

2946. In een van uwe vroegere antwoorden hebt gij 
gezegd dat gi~ zeer verwonderd waart over dezen J ameSQn 
inval en dat gIj in hat geheelgeen idee ervan hadt .gehad? 
~Geen antwoordJ] 

2947 J Deze telegra1llmen door u geschreveIi maken het 
een zeer vreemde bewering dat gij niets 'Van den inval 
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hebt geweten. Deze telegrammen zijn 1.00gst bezwarend Den heer 
en het is billijk u in de gelegenheid te stellen opheldering .T·.4· 8tlfJ,ru 

te geven, zoo komt het ons voor ?-Wilt gij ze mij laten 3 luli, 1896, 

lien? 
2948. Voorsitter J Zij t gij zoo bekend met he~ oijfer 

dat toen gij deze lelegrammen in oijfer braoht, gij geweten 
moet hebben wat zij be'vatten ?-Als ik .Ie in oijfel' braobt 
zou ik het geweten hebbenJ maar ik zou geen reoht 
hebben vragen te doen of over hunne beteekenis Da te 
denken. 

2949. Veronderstel dat zij u in oijfer overhandigd 
werden om overgesohreven te worden ?-Ik zon de woorden 
neergesohrevell hebben .en ze teruggegeven hebben. 

~950. Zou uwe bekendheid met het oijfer u in staat 
gesteld hebben den inhoud te weten ?--Ik daag iedereen 
nit een oijfer in. het hoard te honden. Hij zou zioh zeker~,. 
woorden. kunnen herinneren, ma.ar hij kan zloh. niet allen 
herinnercn. . 

2951. De keer.Puller.] Werden zij u in cijfer overhlln
digd ?-Bommigen kunnen in oijfer overh'lDdigd zij n, 
sommigen heb ik in oijfer gebraoht. 

295~. Werden zij u somtijds in oilfer overhandigd?
Sommigen kunnen mij in oijfer zijn oyerhandigd. 

2H5~. De kee,· Jones. J Door wien ?-Dd.t hangt van 
omstandigheden af. Ik kan mij niet preoies herinn'3ren 
door wien. 

2964. De keer InneR.] Die telegram men in uw hand .. 
sohrift moeten door u in oijfer gebraoht zijra. ?-Waar
sohijnlijk. 

2!:J55. Dat zou de gewone manier zij n ? ....... Dat zou het 
geval zijn met de meosten ervan. 

2956. Dat zou de gewone manier zijn ?--Ja. 
2957. De II.eer Fuller.] Heeft Harris ooit iets in oijfer 

gebraoht v66r dat hij bet aLan U overhandigde ?·-Dat kan 
ik niet zeggen. 

2958. Vooraittcr.] Ais het u in gewone taa1 overhandigd 
werd, wat zou er dan van het oorspronkelijke worden?
Dat zou ik teruggeven aan den persoon die het mij over
handigd had. 
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;Maanaag, 6 Juli, 1896. 

TEGDWOORDIG : 

De heer MERRIlIlAN (Ageerend Voorzitter). 

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

De }"e(J'r D. Step}"en verder ondervraagd. 

DeD beer 2\}69. Voorsitter.] Gij werdt verzocht verder te laten 
D. 81,pllm. zoeken naar telegrammdD van Spreckley of cijfernaam, van 

6 Juti, 1890. staties ten noorden van Pitsani, hoogst waarschijnlijk 
.Bulawayo, aan Harris, Charter, Stevens, Rhodes of cijfer
namen, tusschen 28 December en ~ Januari ?--Twee tele
grammen zijn gevonden, gedateerd 2 J anuari, geadresseerd 
cen san Dr. Harris en het andere Harris Charter, ~pstad, 
die ik inleverll Zij zijn beiden in gewone taal. Het eerste 
van Spreckley san Harris werd ingeleverd om 9 unr en 
ontvangen 2'~ 1 p.m., en luidt: "Telegram ontvangen, zal 
instructies van den heer Rhodes ten llitvoer leggen." Het 
tweed~ werd ingeleverd ten 9'45 denzelfden morgen en 
ontvangen 3'30 p.m., en luidt ~ "Wij zijn gewillig, ieder 
onzerf: als hij ons nQodig heeft." 

2960. Wilt gij laten zoekeD. naar telegrammen van 
Charter, Harris, Rhodes, of Stevens, of cijlernamen, op 1 
of 2 J anuari aan Spreckley of cijfernamen, Bulawayo, ook 
naar telegrammen van "Umbegangen," Kaapstad of Bon
debosah, aan Jameson, Pitsani, op 27, 28, of 29 December? 
Ik zal trachten het te doen. 
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Diudag, ... 7 Jut .. , 1896. 

TEGDWOORDIG : 

De heer MERRIMAN (Ageerend Voorsitter). 

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

Innes. 
" 

De "'em: D. Steplum verder, ondervraagd. 

2961. Voorzitler.] Gij werdt verzocht te laten zoeken Den heer 
naar telegrtt.mmen v~n Harris, Charter, Stevens, Rhodes of D. 81,p""'. 

cijfernamen aan Spreckley, Bulawayo ?-Drie telegrammen 7 JllU, 189', 

ziJn g~vonden van Harris aan Spreokley, een gedateerll 
J anuari w~rd ingeleverd 11'50, verzonden naar Kimbe.tley 
2'38 p.m .. verzondett naar Bulawayo 4'1 \ p.m. De twee 
anderen zijn van 2 Jllnuari, een waarvan ingelp.verd is 
10'10 a.m., verzonden naar Kimberley 11'26 a.m .. en naar 
Bulawayo 12-86 p.m.; het andere werd ingeleverd 10-14, 
verzou(len naar Kim'berlev 1'4 p.m. en naar Hulawayo 3'26. 
Deze telegram men lever ik in. 

296~. JIet eene gedateerd 2 Januari, ingeleverd 10'10 
a.m., is het eenige dat wij nog niet gehad hebben en luidt; 
"Gerucht uit Johannesburg dat Jameson gevochten elJ 
overwonnen heeft. Ik geloof dat hij nu veilig is bij zijne 
vrienden in Johannesburg. Gij kunt zeker ervan zijn dat 
niemand die hem kent hem zal verlaten, zelfs 'met vijftig 
proklamaties tegen hem" ?-J B. 

2 {68. Gij werdt ook verzocht telegrammen t8 zoeken 
van" Unbegangen," :Jraapstad, of Rondebosoh aan Jameson, 
Pitsani of Mafeking, t:!sschen 27 en 29 Deoember ?-Geen 
spoor van zulke talegrammen is gevonden. 

2964. IJe heer 8ckreiner.] Is er geen spoor van een 
telegram van " Unbegangen" omstreeks dien tijd ?-N een 
de naam is in de Kaapstad vplstrekt niet geregistreerd. 

2965. Is het cijfer geregistreerd waarin Beit en Phillips 
telegraf~~rden ?-N een7 dat 2fOll in de Transvaal ger~gis .. 
treerd ZlJ:q, 
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Maandag, 18 Jul~ 1896. 

TEGENWOOBDIG : 

De PnocuREuR-GENERAAL (Voorzitter). 

De heer Merriman, ,I De heer Do Toi~ 
"Fuller, I ,~J ones, 
" Innes, " Schreiner. 

De heer D. Stepllen, ondervraagd. 

Den hefl' 29664 Vooraitler.l Gij zijt gedagvaard aIle telegl'ammen 
D. 8!:!'"",. te produoeeren van (). Leonard, of cij fernaam, Kaapstad, 

~3 Juli, 189f'. aan Kol. Rhodes, Farrar, Phillips, Hammond, of cijfer
namen, Johannesbu~g, tusschen 2~ en 81 Deoember 1-
Er zijn zulke telE'grammen niet. 

2967. D8 neer JSc/treiner.] Bebt gij een geregistreerd 
cijfemaam vOor Leonard ?~Neen, hier is er geen geregis
treerd. 

2968. Heb~ gij onderzoek gedaan naar "Zampilio" ?-. 
N een, die namen zijli, geloof ik, in de Transvaal geregis
treerd. 

2969. Hebt gij onderzoek gedaan naar "Zampilio"?
NeenJ 

29, O. "Zampilio " is Leonard ?-Alle telegrammen aan 
de namen door u genoemd zijn te voorschijn gehaald en 
a1s "Zampilio n er onder was, zou mijn aandacht erop 
gevestigd zij!l. N och Hammond noch Farrar heeft eell 
geregistreerd adres in de Kaapstad. 

2971. Maar telegrammen van de Kaapstad konden in 
eenigell naam gezonden worden ?-J a. 

29':"2. Is er misschien een kleine fout begaan in het 
onderzoek naar "Zampilio" ?-Ik geloof het niet, maar 
het kan binnc;,n 'vijf minuten ontdekt worden. Gelij k ik 
zeide '8.1 de telegrammen aan die namen zouden te 'foor" 
schijn gebraoht zijn en als er een was van "Zaaipllio" 
~ou het gevonden zijn. 
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2978. Voorsitter. I Gij werdt ook verzooht telegrammen Den heer 
te produoeeren van Kol. Rhodes aan Dr. Harris, Kaapstad, D. &lph,,.. 

tussohen 21 en 28 Deoember in antwoord op No. 66 van 13 luli, 1896. 

Bijlage A ?-Ik kan geen telegram produoeeren in 
antwoord op No. 65. No. 64 werd op denzelfden dag 
verzonden, den ~lsten. 
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