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[AANHANGSEL A.] 

Papieren betreffende den inval van de troepe~ van de 
Britsch Zuid Afrika Maatschappij in de Zuid 
Afrlkaansche Republiek, vel'zameld door het 
Departement van den Staats Procureur. 

(G6publiceerd door de Regeel'ing van de Zuid Airikaanschp 
Bepubliek. ) 

VERTALINO. 

(~rivaat.) 

Waarde Beit, 
10 Juni, 1894. 

(Bier fJolgen fJo/n,merkingen omtrent private saleen.) 
Ik weet nietwat onzevol~ende stap zal zijn. De Begeering 

is klaarblijkelijk ~tet A~I6 ~4~14 ~ar zil veel goeds voor 
de industrie heeft ged8an, en onze oppositie zal natuurlijk 
den ouden Kroger kwaad maken. De oude man is echter 
in geen geva! een vnend van de industrie, heeft de meest 
verkeerde ideeen omtrent staathuishoudkunde, vennoedt 
dat.wij allen samenspannen met zijn grootsten tegenstandpt 
C. J: R., ziet denkbeeldige amalgamaties in het verschiet en 
het land opgekocht door Rhodes, enz., enz. 

Birkenruth en Kapt. Rhodes hebben beide mij 
aangespoord naar Kaapstad te gaan om met C. J. R. over 
de positie en onze gedragslijn te raadplegen. Ik wi! mij 
natuurlijk niet met politiek bemoeien, en wat het stemrecht 
hetreft, geloof ik niet dat vele menschen een cent er om 
geven. (Bier fJolgqn private aangeZegenkeden, h.v. aandeelen .. 
tranBtlctie8, ens.) 
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AAWBANG8EL. iii 

No.2. VERTALIBG. 

Uittrekael uit een brief van L. PAillip8. 

(Privaat.) 
16 Juni, 1894. 

W' aaI'de Beit, 
Gewoonlijk bepaal ik mijne brieven tot wat geaoht 

word~n mag onze bezigheid direot aan te gaaD, maar ik zet 
mij dezen natniddag er eens voor om U over andere dingell 
te schrijven. Wij kunnen met tamelijke zekerheid de 
uitkomsten bepalen die uit onze verschillende onder
nemingen zullen voortkomen onder de bestaande omstandig
heden, maar daar onze belangen geweldig geschaad zullen 
worden door drukkende wt)tten of politieke Ver wikkelingen 
en de lucht verre van helder is, denk ik het geraden om 
den geheelen toestand voor U open te leggen. t Hier volDen 
emi,e !frivate opinie8 omtrent de wetgeving van ket land). Ik 
mag hlet zeggen, dat, zooals Gij natuurlijk weet, ilC geen 
verlangen koester naar politi eke rechten en ik geloof dat de 
bevolking in haar geheel genomen, in dii opzicht niet 
eermchtig is. (Hier volgen opinie8 Mntrent Aet OiJanide.' 
monDpl!lie ). 

De bewaai-plaatsen-quaestiezal-naar ik denk-tenonzen 
faveure worden belist, Joaar ten koste van zoo~t 
£20,000. . . . . . . . . . . • . . . . • 

1 

: : : : : ': : : : Het i~ h~t pIati o·m ~en· g~~' 
Rom gelds te besteden om een beteren Baad te verkrijgen1 
mast ik moet U opmerken dat het besteden van geld ,bij 
verkiezingen, bij de laatste wet tot een crimineel mi~diijf 
gemaakt is en dat de zaak dus voorzichtig lnoet worden 
aangepakt. (dier volgen opini68 omtrent het dynamiel.mono-. 
'P0l1,t.). 

Ik heh ook vemomen dat hij zeide, dat hij (de President) 
zeer bnos is op de Ecksteins, dat N ellmapius de beste \rriend 
was, dien de Staat ooit gehad had, en dat, nu hij overladen 
is, zijne weduwe niets heeft, terwijl wij een groot forthin 
door hem gemaakt hebben. Ik denk, dat deze sl eohte 
berichten uit den koker van. • • • komen. Dc l)resi
d~nt is geheel en al buiten ziohzelf en vele zijner oude 
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vnenden zeggen mij, dat hij zoo overtuigd is, dat zijnp 
handelingen door Goddelijke leiding worden bestuurd, dat 
hij onhandelbaar is en doof voor ane redeneering. Als de 
zaken gaan zooals het schijnt dat gebeuren zal, zal de 
industrie geweldige verliezen lijden of eT zal eene revolutie 
uitbreken •. Onze roeping is het natuurlijk om beide te 
voorkomen. De heeren van de Gold Fields drongen er bij 
mij op aan, om naar Kaapstad te gaan en de zaak met 
Rhodes te bepraten. Ik·was genegen om dat te doen, maar 
twee overwegingen hielden mij terug; Ie. Zoo het voor een 
oogenhlik vermoed werd dat ik mij met Rhodes in verbinding 
stelde, zou ik mij de bitterste haat van de Regeering op den 
bals halen en misschien terecht. 2e. Zou het verstandig van 
mij zijn om in den raad van Rhodes te goloovE'n? (Hie" 
volDen opmerTnngen omtrent de tazatie van goederen uit t/"Il 
01"anj6- Vlil8taat en de Kaapkolonie.) remand heeft het 
Gouvemement verteld, dat de uitlanders voomemens zijn 
om . hun verschUlende Regeeringen te verzoeken, dit land 
onder intemationale controle te plaatsen, zooals met Egypte 
is gescllied en het Gouvt.· is-naaT ik hoor-zeer ernstig 
bierover verontrust. Er is natuurlijk nog een andere 
gebeurlijkheid mogelijk, nl.: een beroep op al de andere 
J{olonien en Staten van Zuid-Afrika. Ik hoopte, dat gij 
zoudt uitkomen daar, of schoon er geen onmiddellijke nood
zakelijkheid is om te handelen, wij toch moeten overleggen 
welke PQlitiek wij zullen volgen. Zooals de zaken gaan, 
kunnen wij er niet geheel en al buiten blijven. N atuur
lijk moet aIles wat wij doen door middel van anderen ge
daan worden, naar ik denk niet dat onze belangen verOOl .. 
loven om den loop der zaken oDverschillig aan te zien. 
Als gij Rhodes vertrouwt en telegrapheert "Zie Rhodes," 
zal ik naar beneden gaan. Mijn eigen meening is om DOg 

te wachten en uit te zien en wat geld te besteden om to 
beproeven den Raad te verbeteren. De oorlog in het 
N oorden, al8 Magato zich daarbij voegt, js nog niet een 
zekere zaak en ik zie dat het Engelsche Gouvernement 
bezwaren maakt tegen het commandeeren van BritRohe 
onderdanen wat tot verwikkelingen leiden kan. 
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AANHABGSEL. 

No.3. V.ER~ALING. 

UittrekBel uit een brief van L. Pltillip8. 

(Pl'ivaat. ) 
25 J uni, 1894. 

Waardo Wernher, 
(lIier volgen private mededeetingen over aand6elen-f;l'aIl18-

(J(Jtie8. ) 
Oganide. 'Uw kabelgram ontvangen. Solomon gaat Sir 

ll. Loch zien. Ik zal mij er niet'inmengen indien ik .het 
vormijden kane Het schijn~ alsof de Britsche U.egeering 
hier oen wool'dje wenscht te zeggen te hebben en dat wordt 
hoog tijd ook. Waarvoor ik bevreesd ben is dat zij de rem 
aan cen ding zullen zetten, en dat wij in een ander opzicht 
door een of ander dwaasheid van de Regeering verdrukt 
zullen worden. De Regeering is totaal verrot en wij 
moeten hervormin~~ hebben. Het alternatief is revolutie 
of Engelsche inmenging. Kruger schijnt buiten zichzelven 
to zijn en verbceldt zich dathij door Goddelijko Voorzienig
heid wordt geleid. (Hier volgen private aangelegenkeden). 

P .S. Indicn de Britsche Rcgeering zic~ kon (of wil) 
bomoeien met een Cyanide Monopolie moet zij zich, met 
gelijk loccht, oolt tegcn een Dynamiot Monopolie yorzetton. 
De ondorsteuners van Nobel zullen zioh thans natuurlijk 
togen hunne inmengiug in het Dynamict Monopolio ver
zotten I 

No.4. VERTALI.G. 

Uittrek8el uit con brief VU'I6 L. P "'z'UijJ8. 

(Privaat.) 
1 Juli, 1894. 

Waarde Wernhor, 
(Bier volDen private aaJtgelegenheden.) 
Regcering: Ik merk dat de oude Marquard een zecr 

gunstige opinie heeft omtrent het effect van de laatste 
demonstratie. - Ik deel niet geheel zijne opinie. Ik geloof 
dat hunne oogen geopend zijn voor het feit, dat er een 
s terke ontevredonheid is onder de vrcomdelingon. Sir H. 
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~och hceft de rom aangezet in de commandeerkwestic, un 
gaf hun ongetwijfeld degelijk advies omtrent zaken in het 
algemeenr In hoeverre ziJ zijn mad zullen volgen moet 
nog worden gezien. Ik geloof niet dat zij n9g verdere 
dru.kk~Dde wetgeving gedurende deze zitting zullen pro
beeren, maar ik geloof Diet dat zij op iets zullen terugko
men van wat zij alreeds gedaan hebben. Sir Henry Loch 
(met wien ik twee lange gesprekken alleen had) heeft mij 
cenige zeer positieve vragen gedaan, zooals b. v. hoevele 
geweren Wij in ;r ohannbsburg hadden, of de bevolking zioh 
voor 6 dagen kon verdedigen totdat hulp zou komen, eDz. 
onz., en zei uitdrukkelijk dat indien er 3,000 geweren en 
ammumhe hier waren, hij zeker hierheen zou gekomen zijn. 
Hij ldeelde rltij verder mede, op een veelbeteekenendo 
wijze, dat zij de Zwazie-conventie voor 6 maanden hadden 
verlengd, en· zeide, dat hij veronderstelde dat J ohannes
burg tegen dien tijd beter voorbereid zoude zijn, 'met ander~ 
"Wool'den, indien de zaken wat meer zeker zijn zullen wij 
actief optrcden, Ik overreedde hem om Johannesburg niet 
te bczoeken, en naderhand geloof ik (ten minste dit is mij 
op zeer goede autoriteit vertt1ld) heeft President Kruger 
henl persoonlijk gevraagd om niet hierheen te komen. Sir 
Henry hield vol dat hij overtuigd was dat de Britsche 
onderdanen niets openlijks zouden doen, maar Kruger 
antwoordde, dat hij onder de omstandigbeden Diet voor 
zijne burgers kon instaan. De Regeering heeft een schrik 
gehad, en weet dat het eerste schot zonder redenen door de 
burgers gelost, Engelsche intm'ventie zou beteekenen, en 
bet verlies van de onafhankelijkheid van de Republiek. In 
geval van vijandelijkbeden, afgescheiden van het verlies 
van menschenleveDs, zullen de Boercn ongatwijfeld groote 
schade aan de machinerien doeD. N atuurlijk wenschcn 
wij geen opstand te hebbon, maar, zooals· ik Esselen en 
Leyds vertelde, indien de Regeering of de Raad niets doet 
om de bevolking te doen bedaren~ .zullen wij vroeger of 
later eene revolutie hebben. (De re8t van den brief Aandelt 
over private szaken.) 

• Bedoeld wordt hiermede de dem.OJl8tratie tegen den StaatRpresident, gchouclen 
te Pretoria door Engelsehe ondE'rdanen bij de aaukomllt van Sir Henry Loch, Gonver
urur dor Kaupkolonie cn H. O. van Zuid-.A.frika, toen deze aJg gut der Regecring 
aldaar kwUJD. om "OVer tie Zwazioland Conventie te ond.orhlmdelcn. 
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AAN:8:A.NGSEL. vii 

No. o. VER1'ALINCl. 

Uittrek86Z uil ecn, hrief van L. P kiZlip8. 
(Privaat.) 

16 lull, 1894. 
Waarde Beit, 

(Bier 1Jolgen private aanpelegenkede;'.) 
J'olitiek.--Zoo even ij.W' kabelgra.IJJ. ontvangen, luidende 

" Zie Rhodes piet " eIW., en hierqret bpy.,ik yel'blijd. Het 
f.1 ~etwat stiller doch jk geloof ~ vele mep.schen geworen 
koopen vool" he~ B'lval vepyikkelin.gen ontstaan. Jndien 
Sir ~enry ~oc)l over ~ maand~n terl,1g)tp;tt;\t tar zak~ ran 
8~e~anJl~ zal er m~~oJP.en een opstaJLd zijn. }!t ~luit 
hierin een brief aaI\ Sml~. I~dien gii dep.k~' ~~ ~ezel ve
ta has js, voo, zoo~~ d,e polltiek beQ-eft, verJlietig he:rp. 
dan, zOQ niet, g~lieve hem dan at to geven" Wij ,,~hen 
geen opstand te hebben. Onze 1;foefkaart is ~n fonds van 
£10-10,000 om den Raad te verbeteren. On&elu.kIqger
wijs hebben de maatschappijen gee~ fon~s voor ge~eime 
dienst~Q. Ik moet een pl$n u\tdenken. Wij wensoheu 
niet de p~d j.n onze ejgen zak te ,teken. Ik mget verne.;. 
men voor ~oeveel L~german gewillig i~ in te teekenen. 
Mij is verteld geworden dat hij gel4 zou geveD, dus 
veronderstel ik dat J.B.R. hem volm.acht daartoe hceft 
gcgeven. 

De uwe, 
(w.g.) LIONEL PHILLIPS. 

No.6. VIBTALING. 

Uitlrek8el uit een, brief van L. P hitlip8. 
(Frivaat.) 

21 Augustus, 1894. 
Waarde Beit, 

(Hier volgen aanmerkingen o1nt'l'ent den Volk8raad enz.) 
Ik zal ook zien of het niet mogeUjk is zonder onnoodige 

vrccs nicr te verwokkon of aetiel optredcu te Pretoria te 
v8loorzaken, de inaatschappijen over ta halerl zich van eenige 
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gcweren, enz., te voorzian. Ecn ding 18 zeker. De dap. 
perheid der boeren is erg overdreven sedert zij oDze troepen 
cen pak slaag ~ebben gegeven, en in de Malaboch oorlog 
hebben zij zich onderscheiden door het contingent van 
l"lretoria al het gevaarlijke wel'k te doen vel.'riohten, en 
tichijnen zij over het algemeen zich slecht t6 hebbcn 
godragen. Indien zij wisten dat er zoowat 3,000 goed 
gewapande manschappen hier waren, zoude er wat minder 
gesproken worden-in elk geval mindet werkelijk gevaar 
zijn-om Johannesburg bij gebeurtenissen als onlangs plaats 
vonden weg te vegen. Hierbij komt nog, dat men nooit 
zeggen kan, wanneer ex verwikkelingen kunnen ontstaan en 
daze plaats bahoon weI gereed te zijn om het ten minste 
een paar dagen te kunnen uithouden. Indien het bestedon 
van geld geen hervorming brengt, dan is het ecnige 
alternatief geweId, en dat zal weI in tijd komen. De Boer 
echtcr weet weI wat het resultaat hiervan zal zijn, zoo good 
ala wij, en om die reden dank ik, dat het land rijp is voor 
een veranderde 'politiek. Kruger is zulk een autocraat go
worden, dat wij nauwelijks kunnen vcrwachten, dat hij 
0('11 begin zal maken met veranderingen, maar zal zich 
oullerwerpen aan den wi! van het yolk, indian hij ziet, dat 
het onverinijdelijk is. (Dc reat Van del'l, brief kandcU bi.Ji,f1, 
uz't8luitlmd over private aa/c~.".) 

No.7. VERTALING. 

Uittrelcscl 'Uit //,Ct dagboek t'an R. WAite Ov~"f 1895 (een van de 
oflicieren van Dr. Jameson), gevondcn op ',et slagveld te Doorn
kup tn con swarten tl'ornmel, en overge.le.'1d op de terecktziUilt9 
dtl. 27 April, 1896, door don getu;g6 Kapitein E'I·aa'll'tUIJ. 

Pagznasl0 ~ 1L 
12 April (Goede Vrijdag). Nam train naar Rondebosch 

(15 minuteu) en arriveerde in tijd voor middagmaaal met 
Rhodes. Geen andere gast behalve de heer Larees een 
Hollandsche landbouwer van de oude type, die Rhodes met 
zijn elcctio hielp. Wij spraken over Sir'r. Shepstono cn ue 
annexa tie vall de Tl"ansvaal in 1878, R. zegt dat d~ Doect:lu 
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verlangend waren onder de Blitsohe Regearing to komen. 
Hij sohrijft de mislukking d('l' geheele zaak toe aan Sir O. 
Lanyon, die de zaak behaDd~lJ.e "on lines of a seoond rate 
line regiment." Ltlrees stemde hiermede volkomen in. 
Hij vertelde mij naderhand dat de groote toeneming van 
de ~ngelsobe bevolking te Johannesburg, er toe leiden ZiOU 

dat de Transvaal langzamerhand Engelsch werd. lntus
sohen betaalden de. J ohannesburgers H van de bela sting, 
waren geheel en al onvertegenwoordigd en hadden geen 
deel aan de Regeering. De Boer zelf verlangt een stil en 
landelijk leven en haat allen vooruitgang, zelfs de 
verlenging van den spoorweg is hem onuangenaam. Deze 
seotie is bekend als de Afrikaner Bond, en de hecl" 
Hofmeyer is hoofd hiervan. 

14 April. Rhodes liet den indruk bij mij achter dut de 
Koionie zeer gemakkelijk te Tegeeren was, en de meoschon 
zeer aaogenaam waren om mede te handolen. Ik IDaak to de 
gevolgtrekking, dat hij hoopte Da verloop van tijd do 
Traosv'aal terug te wionen voor Engeland, door kracht van 
overreding en overwioht van bevolking, en op die wijze do 
fout van O. Lanyon te herstellen. • • • . • . • • . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Toen wij over Uganda spraken, laakte hij de officieren 
van onze expeditie omdai zij niet eene positie op de Nijl 
hadden ingenomen en versterkt,,: en deze hadden gehouden. 
Ik zei dat zij misschien bevelen van onze Regeering gcbad 
hadden met betrekking tot hun gedragslijn." Hij 
antwoordde "Precies. Gij kunt niet verwachten dat een 
Eerste Minister neer zal schrijven dat gij havens zult 
nomen. Maar indien hij U bevel en daarmede strjjdende 
gocft, gehoorsaam niet I Verb 8ap. 

Intusschen kunnen de Fraoschen van de Congo do Nijl" 
bereiken, en daar een haven versterken, voordat eon 
Engelschman gevoDden wordt die driest genoeg is om 
bovelcn niet te gehoorzamen. Wat dan? 

April 22. Reed in den namiddag met Holden (niet 
IIarry) naar Meintjes Kop, welke de stad beheersoht, do 
tweo BuIuwayo en de Barberton wegen, en de Witwater~
rand in don rug. Dczo M. Kop ili de slcutd van de g(;)h~611l 
plaats. 
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Villiers· arriveerde in deB namiddag . 

.L\.pril 23. Reed 'met Villiers naar Daspoort. De rivier 
(Aapit3s) stroomt door een smalle kloof, de rotsen aan 
weerszijden zijn omtrent 600 ~oet hoog. Daar is juist 
rnimte tettoeg vobt den wcg en de rivier, die zaer Ia.ngzaam 
biei vloeit, ~n ornttent 2 voet diep is. 

B. J obnson, Kerr en Rhooes arri.eotdeI1 om 5.29. 
April 24. 

Ontbijt juist 'tegenover v. V'uren, bij lIammanskraal. Er 
is een kleine winkel en het gewone half-llozijn kamers voor 
reizigers. Erg zindelijk en goed. Door een Schot en zijne 
vrQuw gehouden. Ret bosch hiel" en ZOQ ver als N. als het 
hotel en de brug over PienaarSlivier is vrij dioht. De bos .. 
sohen zijn omtrent 12 voet hoog, maar het is mogelijk voor 
l'uitel's zioh er tussehen te bewegen. Het zou moeielijk 
zijD. -yeel oomm\1.nioatj~ te hebben, of personen voor moor 
dan 200 tredel). ~an beide bnten van den. weg w ~icn. 
Wate:t: vrjj ov6tvIQedig. Reb niet veel vee gc~ien en zeer 
,vcinig plaatsen. Van 10 ~m. tQt I-SO p~~. ~den wij 
dpor de SpriJigbokvlakte i1a~ het Bad. l)eze geheele 
streek is slecht met wate:r; vooJ"z.i~nt en tOm daze reden is 
h~t oD~ogelijk hier te poeren4 Wij ging~ vo();rbij een 
Ipuar kafferk11Ue;n, maar anders i~ er weinig landbouw. 
net} vel4, is ~e~ me;ngsel van zu~ en zoet gras. Er zijn )een 
paQr pallnen met water nabij de kafterkraleno! De streek 
is geh~el open behalve bossohen bier ell daar. • • .' . 

Het pad werd sleoht van W~rmbad J).~ Tweefontein. 
net gaat eea dal llitf aan beida kanten waarvan met 
struikC)l bedekte heuvels zijn, die de geheele rQute 
bohcerschen. Onnp.ddeUijk)l.a 'rweei()ntein gaat het pad 
over een smallen nek, een zeer sterke positie, indien deze 
van beide kanten verdedigd wordt. Deze nek beheersoht 
don i»-ell uitgang tot het Nijhivier Dal. De weg is 
IDooiclijk bier. Dereikte ,Nijlstroom om 7.30 p.m. Eon 
zccr goed hotel en diner. Villiers, ;Rhodes, }"lemming, 
Dulkcley~ Johnson en ik slioron in conJtamcr.. • • . • 

*'OJficiertlu Tan a. British S. A. Co 
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No.8. 

si 

VER'lALING. 

1st. Oot.,.1896. 

Van Aan 
Hammond, Colonel F. Rhodes, 

Johannesburg. Mafeking. 
Ik vertrek Donderdag met ·White· om eenige mijneigon

domlJlen vopr ~ijn Syndicaat te onderzoeken nabij Rusten
burg. Wij gaan door naar Mafeking. White gaat van 
daar naal'" Kaapstad, waarheen ik ook zal gaan ten einde 
Ernest·· te ()ntmoeten voordat hi] naar Europ~ gaat. Mogt 
gij eenige ddedeeling voor mij kebben laat die dan bij 
Julius Weil,. Mafeking. 

(w.g.) v()or J. H. HAMYOND, 

A. Jr. 
Ovel'~relch'"Cl door hut lioofd V"d.lJ hot TelchITttaf DCpa1'~nCJlt c1er Zuid-Afl'ilaumsuhe 

Republiek te Pretoria, up te to1.'OO1ltzittillg, d.d. 27 April, 1896. 

Vergelijk hierbij de v:olgende uittreksels uit het dagbot:)k 
van B. White, dia doen zien wat deze persoon geciurende 
zijn Terblijf te FI"etoria en Johannesburg deed. 

)'apinaIJ 61 en 52. 
N .. B. Te, Pretoria. ArtiUerie Kamp b~ocht. Zag can 

half dozijn stukken ond geschut, mortieren 'oz. Een kauon 
V;ln deJl tijd van het 2de KEi~e:rrijk, bro.nlJ~ Een maxim, 
Nordenfeldt, van 1820 (dit kanon was stUk). Een 9 
ponder voorlw¥l kanon in zeer sleohten toestand. Geon 
de~ qnoPtn~ die ik zp.g w~ren geschikt yoon Vtt~l werk. 
De opperwachtmeester vertelde mij, dat er 3 batttlrijen in 
het magazijn waren, 1 ba.tterij=3 kaQ.onnen.. Daze ~.l 
batterijen zijn 9 en 6 ponders, alsook 3 maxiU18 IQ gOeUd 
con~tie" di~ heb ik ecbter niet gelien, Za~.Qe batterij 
tuigenkamer en bemerk;te, d~t er zadels waren V'oor muil
batterijen. 

Zag v~ldtelegxafie. troep.. Deze besta.at uit ~O man
schappen. Er zijn 12 daarbij behoOl'CucWr heliografen 
(Mano.,'s octrooi,. gem.aakt door EIUot). Dit allefi in zeer 
goe~() co»ditie en nieuw. Zag de cavalerie tro-Jp, 250 
paarden in hoil kamp. Deze paarden waren. in ... u ellen-

• B. White •• Kal')t.e1n E. RhodeR 
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xii AANlUNG8BL. 

digen toeHtand. De cavalerie gebmikt genn sabels. Hun 
wordt een soort van M. I. drill geleerd. lIet systeem van 
conscriptie be staat hierin, dat commandanten iodere 2 jaren 
2 mannen van elk district opzenden om geoefend te worden. 
lJaar is cen ander oefeningsstation te Saltersberg (?). 
El)n cont,raotant (Green) hceft onlangs 3,000 M.H. gewet"on 
f..~n 1,000,000 patronen aan de Regeering verkocht. 

Paginaa 110, 111 & 1] 2. 

Maandag 23 Supt. Te Pretol"ia. need uit naar . . . 
10 mijlen, had middageten en toen tOl'Ug langs . . • . 
dam • • _ " . Haasfontein . • ]., • • Pullen's 
Goldswain's naar Silverton. Vertrok van Silverton 5·30, 
arriveerde to Pretoria .a·so. 

Dinsdag 24ste. Reed uit loot Harry' nKar "Distillery." 
Woonsdag 25ste. Ging naar Johannesburg te 1"15 

namiddags, arriveerde 4's namiddags. Hevig onweder en 
zware regen. .. ~ , • .. _ , " • . ... . ~ • • 

. . . .. . .. . . . . . . . . . , . . . 
nonderdag 26ste. Bezocht Hammond (onwel en niet 

zichtbaar). Insgelijks S. ,Jameson (afw('zig). Insgclijks 
Kapt. Rhodes (Doornfontein) uit. Cling naar de Empiro 
'met H. Holden. Kocbt een Kaapsche kar van Findlay 
voor £55, nieuw., 

Vrijdag 27ste. Zag Hammond. Had middageten met 
hem in d~ Club. 

Zaterdag 28ste. Had middageten with P ~ . 
ontmoette Hammond, Sandilands; had avondeten en sliep 
te P~ 

, Zondag 298te. Te P . . . . reed met Sol • 
door de stade , 

late Oot. • .. . . . Had avondeten bij mevrouw 
}'arrar om Ernost Rhodes te ontmoeten. 

2dc Oct. Sandilands and WoUf hadden middagoten bij 
Inij in de Goldfields. Vertrok van Johannesburg 10'30 '8 
namiddags met H. . 

3de Oct. H. Holden vertrok in een kar naar Irenestadt 
op wcg naar het noorden. S. en W. volgen morgen . •• 
K wam te Bloemfontein te 2's namiddags. 

• Kapitein Harry Holden. •• Zie Dijlagen L~ M. N 0 In P. 
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4de pet. De Aar 4 uur's voormiddags. Kimbe.rley 1 
uur's narniddags. Yond , , ~ .. • ... en MetcaJfe. 

Vertrek naar Kaapstad. 

No.9. 

Aan Ikaneng, 
Hoold van de BamaUta, 

Ramoutsa. 
Mijn Vriend 1 

VEBTALING. 

Kimberley, 3 Ootober, 1895. 

Betrekkelijk de afspraak, tussehen ons gemaakt teo 
Ramoutsa, op den 24sten j .1., heb ik het genoegen u te in
troduoeeren, .den Majoor den Hon. R. White, van Harer 
Majesteits Royal Welsh Fusiliers, die voomemens is 
namens de British South Africa Company een zeker stuk 
grond over te nemen op de plaats " Lekholoboto" genaamd, 
die aan Kolonelllhodes, D.S.O., en mij zelf werd aange
wezen, om daRr een kamp en een zetelplaats voor den 
Magistraat te vestigen. 

Wees zoo go~d om aan Majoor White gidsen mede te 
geven om hem de plaats aan ta wijzen. AlIe hulp, die gij 

. aan hem vel'schaft, zal ten zeerste gewaardeerd worden door 
uwen vriend 

Aan Ikaneng, 
Hoold van de Bamalite, 

SIDNBY SHIPPARD, 

Resident Commissioner. 

:Bamoutsa, Bechuanaland Proteotorate. 
Vergelijk hierbij de volgende uittreksels uit het daghoek 

van R. White. 

October 29. Page 118. 

Afgesproken met Weil .. 'Fe winkel, enz., te Pitsani. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 
Page 118 t 119. 

Zag Silas Molerna, neef van den kapitein Montsioa. 
Deze Ip.an geeft ODS de. plaatfl Mq.liete, nabij Pita~ni, in rqU 
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voor 2 plaats@n, welktJ aati h~m g~geven IUll~n worden ~n 
belbofd mjIt door Sir S. Bhippard. 
October 80. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 

Naar Montsioa gegaan. Hij is een zeer oude man (om
trent 83), Efu met hem onderboud gehad. Hem verzekerd 
van de goedgezindheid van B. S. A. Co., en hem verteld, dat 
wij van plan waren 'een dorpje te Pitsani, Potlucko, san te 
leggen en eenige politie daarheen te sturen om de orde. te 
hewaren. Hij zeide, dat hij hoopte dat wij allen in vrede 
zouden leven, en vroeg of wij hem tegen vijanden aan den 
O. grens zouden besohermen. Ik antwoordde-, did \Vij 
geene \Tijanden daar hadden, daRt' tWij in vrede lt~efden met 
all~ men8bhen. ·Gedurende dit onderhoud was ik de tJenige 
persodn die ~ijt1 hoed op hield. De andere kapiteins namen 
sUe hUn hileilefi at. . . . . . . . . . . . . . . .., . . . . . 
No~ 10. 13 Octoher, 1890. 

Metcalfe,. 
Mafeklng. 

Colonel Rhodes, 
J ohannesbutg. 

Dank} ben juist aangekomen vall :Sandpits; indien de 
kwestie van de plaats in orde is zol het mij aangenaam ~ijn 
van u lOomlZoo RPPedjg mogelijk juiste ligging te vernemen. 
IIebt gij ~taJl8felds brief ontvangen ? 
Overfl'rupgd door Hoofd Tel. Dept. te Pretmift, np tcu'f·ollt.zitting van 27 April, 1896. 

No. 12. VkRTALING. 

Waarde Bobbie, 
Bulnwayo, S1 Oc~.~ 1 Rd5. 

Ik h\!'b 'nw met potlood gescbreven briefje uit Mlth~~ 
ontvangeJl;i Ik wilde dat gij u met het depot aldaar niet 
bemoeid hadt en dat gij niet Daar ijdele praatjes van tranl14-
portrijders geluisterd hadt. Den volgenden dag is de 
mielies te M angwe gekomen tot aanvulling van het depot 
aldaar. Ret depot No.2 te Frasen plaats nabij het kamp 
te I ... ion Spoor was reeds voorz{~n, toe:tt ~ij te Mang\Ve 
w~rt. lloordien gij en Straker en d~ andett~n geluister<\ 
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heht ~tLijdele praatjes is de politie als dolzinning op h~t 
MangWe depot aangevallen en heeft zij twee of dnemaal 
zodveil genbmerl alB' zij noodig had en h~t heeft een heele 
boellast vel1»orzaakt om alles weer in orde te krij,en. In 
het ergs~«} gevai, indien Lion Spoor niet voomen ware 
gew~est, had S'traker nog voorraad levensmiddelen voor 
drie da~~, (jie hem met eenige zl1inigheid tot aan Maoloutsie 
gebraolit zbu hebben; nu hehbbn zlj all~n hun wdgehs 
b+lh1ad~n. Ik heb inij afgetnaaki van uw oontrdct voor 
50 zakken welies en 60 kafferkoren, dd.lf de man hbt 
kafterkoren en de tnielies door elbs.r gemen~d bad. Ik 
heb twee semioodp telegI;aIqm,en DntvaD~~f lk: p.oop, nat 
Weil die wagens zal kunnen terugzenden. Ik lend n 24 
att,staties, een waarvan ik verbetel'd !leb, om aan uw ver
langen tegemoet te komen~ pok sluit ik ,in een afschrift 
vkn een ord~r, bp verzoek van den adminisirateur in de 
Politieorders gepubliceerd v66r dat de manschappeJl. rer
tlokken. Er zijn nu op pad 250 politie, 293 pa&rden en 
168 mullen, L 6 maxims, twee veldkanonnen, (behalve een 
kanon, aIleen: wagen en -) twee p8.ard.en voor u en een 
voor Harry. Het eerste detachement met arie wagens 
moet ab.nkomen 23 Nov., het tweede 24 Nov., het derde 
(artiUerie~ 27 Nov. en het vierde 28 Nov. Zij hobben 
eenig~ ~nnen ~nde:r weg aaogewofven-r lk zend Cooke 
naa;.ll{ toe ,net de laatst~ .qoach, ~al K~nnedy d" volgende 
wee!t ,endqll; ondelj on~ gezegd, hij it\. pier aan het drinken 
gewee~t en op het oogenblik onprnikbaar, laat, hem in 
M.a.frkmg ~~n boel niet te veel in de war stnren. Ik neem 
hie~ eeii 8.flvachtende houdin~ aan en verwacht aanstaan~en 
Dinsdag instructies. lk Heti 6 wagen's met ,uitrusting voor 
ong~ve~r 160 mal\ naar u toe~~zondeD onder opzicht van 
DsHm, hfj heeft ook 24,000 .M.artin~ maxim patronen, zij 
zofidbn a.~n 4deli December aatlkomen. Ik kan geen spbol' 
vind~n van een sDelvuren~ kanon, inisschJ.en is he~ !e 
:Mlif~king vel'legd gew()tden ~ zdudt gij dit kbnnen u.itvinr 
den zoh6er Jias.r 1iet lian(}ti te vragen? Ik h~op dai gij het 
welln_kt en bezig zijt de zaketJ. in ordEl te krijgen. 

H Steeqs ~& uwe~ 
(w.g.) JOHN WILLOUGHB1*. 

• Bier yoIgi Mil maleeab&&1'f 'WOOf4... 
Geyondon iD de tl'omJP,el van R. WlUtt>. 
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No. 13. 

White, 
Mafeking. 

VBl1TALDlG. 

18 November, 1895. 

Secretaris, 
Charter, 

Kaapstad. 
Kunt gij maatregelen nemen om de tenten door Weil 

besteid op te zenden met den passagiers trein. Zij zijn 
dringend noodig. 

Uit hat telegramboek gevonden in de trom.me1 vau B. White. 

Vergelijk hierbij het volgende uittreksel uit het daghoek 
van R. White. 

Pagina 114. 
13 Oct. Aangekomen te Buluwayo 4 v.m., ging naar 

het Gouvemementshuis en deed mijne boodlJChap. 
14 Oct. In order gemaakt dat de .. politie morgen 

vertrekt. 
15 Oct. Politie niet vertrokken. Proclamatie niet 

gereed . . , .. T . . . . . .'. . . . . . . 
Pagl"na 115. 

~ 9. Oct. Proclamatie geteekend. Benoeming tot magis
traBt in Bechuanaland door Mr. Rhodes in de officieele 
courant geplaatst. De Dokter zal administrateur mjn. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pagina 116. 
20 Oct. . In het Gouvemementshuis. 
Eerste troep M.M.P. • vertrokken. 
80 man, 2 .maxims, S wagons, om 5'30 v.m. Sir J. W.'s 

wagens met 12 muilen, 22 zakken mielies. De heer 
Straker heeft het bevel. 

21 Oct. Tweede troep M.M.P. vertrokken. Insp. 
DykA bevelhebber; 79 man, 22 zakken mielies, 3 wagens. . . . . . . . . , . . . . . . . , . . . 

22 Oct. Met Holden vertrokken met de coach van 
Mafeking, fom het I8ger g~deelte van het BechuanaIand 
Protectoraat over te nemen. 

1. Nov. Dr. Jameson amveerde met de coach van 5 
v.m. en wij red en uit om naar de plaats bestemd 'foor het 

• JrtuhOJUl.lauclllountecl Polloe. 
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kamp te gaan kijken, welke zij ne volle goedkeuring 'Weg-
droeg. We reden terug en arriveerden te Mafeking om 
11·SO. Ging Col. Grey zien met den Dokter en sprakover
vooruitzichten of de B.B.P .•• ztch met ons zouden ver
eenigen. 

Radidadi had onderhoud met Dokter, die hem zeide da! 
hij zich tusschen Mangwe en Tati kon vestigen. Dokter· 
verlrok om 10'10 D.m. ns.ar Kaapstad met Maj. Sadler. 

2 Nov. NKm over yan B.B.P,. twee groote tenten h 
£26 per stuk . ~ OJ • I ~ • • • • • • • • • 

• • er • • • • • • • • • • • • • • • • • Woens. 6 Nov. Holden sliep in het kamp. Ontving 
twee telegrammen van Dr. J. • . . Foley··· 
arri veerde met brief van do . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . :-. . . 
No. 14. 

White, 
Mafeking. 

V.ERTALING. 

14 Nov., 1895 •. 
Jameson 

Oharter, 
Kaapstad. 

Grey zal u doen weten wanneer aUe mansohappen 
aangekomen zijn. Het globale getsl is 160 zsdels en 
uniformen. Ik zend u een compleete lijst met de post varl 
morgen. Gosling 38 man, het grootste deel der B.B.P. zal 
zich met genoegen bij ons voegen. 

Uit het telegramboek gevonden in de trommel van R. White. 

Vergelijk hierbij volgend aittreksel uit.het dagb:»ek valiA 
R. White. 

Pag",'uu ] 26 en 126. 
9 Nov, , , ~ • • Of 01. .. '. • • ... " • • • .-• 

... 'ft·.,··.········ .... ·~ 
Om 1:1. Holden getelegrafeerd. Van Dr. J ames6n 

gehoorcl, dat hij naar aIle waarschijnlijkheid omtrent 100 
manschappen tegen einde van de maand senden zal en S. 
paarden met iederen trein, welke van Kimberleyaankomt .. 
.. British Beohuanaland Polioe. KoloneI Grey had claarvan toeD. bet bevel • 
... Een van Jameson's oflicieren. 
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Sohreel aan Dr. om gang van zaken te rapporteeren, ook 
Ban Boo. U.S.A. Co. • Kaapstad.. • . • • • • • • . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 
No. 10. 

001. Rhodes, Stevens, 
Johannesburg. Charter, Kaapstad. ' 

Vraag Dr. Jameson waarheen wensoht gij 200 paardent 
zullen worden gezonden, wij moeten morgen nemen.· 

(w.g.) COL. RHODES, 
Con~ol. Gold Fields. 

Overgelegd door Hoofd Tel. Dept. Pretoria, op de tereohtzitting van A.pril 27 
1806. 

_\ndries J aoobus Brink, blijkens diens getuigenis alge .. 
legd in het vool'loopig onderzoek op 13 Yaart, 1896, heelt 
verklaard, dat hij in dienst was der firma Heys & Co., 
postoontraotanten tussohen Heidelberg en Btanderton, en 
op 11 December jl., 130 paarden gebraoht heert naar 
HaHway House \halfweg Pretoria en Johannesburg) op 
order van zekeren George, die hem dit namens Dr. Wolff 
gelastte. Later braoht deze getuige, op last van dienzelfden 
persoon, daar nog 1~O paarden, terwijl de kosten gedragen 
werden door Dr. Wolff. Deze paaJ.'den waren van Heys 
gekooht en werden vervolgens naar Mafeking opgezonden, 
en onderweg gestud op de plaats Doompoort.: Uit de 
oheques in het voorloopig onderzoek op 12 Maart, 1~96, 
overgelegd door den getuige W. F. Fairly, aooountant der 
Bank of Afrioa te Johannesburg, blijkt dat Dr. Wolff san 
de firma Heys & Co. betaald heelt op 4 November, 1895, 
£2.00 en op 18 November, 1895, £6,400. 

VERTALING. 

Contract van koop en verkoop aangegaan te Johannesburg, 
in de Zuid Afrikaansche Republiek, tussohen 1. E. MeN ess, 
handelende hierin aIs agent en ten behoeve van George 
Heys t Co., post oontraotanten aan den eenen kant, en 

• British South Africa Company. 
t ZieNo. 16. 
t Zie !loot bij No. 26. 
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Henry W 01:0: aan den anderen kant, allen van Johannesburg 
voormeld, onder de volgende termen en conditien, namelijk : 

1. De gezegde George Heys & Co., verkoopen mits deze 
&an den gezegden Henry Wolff, die hierbij . van hen koopt 
ean zeker santal koets-paarden in getal tusschen de 260 en 
280 nu in gebrnik bij den gezegden George Heys & Co., 
op de Natal-Johannesburg koetsdienst. . 

2. De gezegde Goerge Heys & Co., hebben het recht 
van de vermelde paarden nn gebl'uikt in den koetsdienst, 
S spannen uit te houden, welke spannen niet uitgezocht 
mogen worden. maar moet-en zijn eenige drie spannen nn 
in dienst als boven. 

S. De gezegde Henry W oift zal levering van gemelde 
paarden accepteeren op of na deB 17 den dag dezer maand 
bij de verschillende stallen langa gemeiden weg waar de 
paarden gestationeerd zijn, en zal voor de paarden zooals 
hij dezelve ontvangt £l~ per paard kontant betalen. 

4. De gezegde Henry Wolff zal aIleen zulke paarden 
nemen, die in goede conditie en geschikt voor dienst mjn 
en zal niet verplicht zijn mIke te nemen, die niet bruik
baar of voor den dienst ongeschikt zijn. 

5. De gezegde Henry Wolff zal bij het teekenen hiervan 
deponeeren een bedrag van £200, te worden betaald aan 
den gezegden George Heys & Co., als waarborg van goede 
trouw, ontvangst waarvan hierbij erkend wordt doot 
gezegden George Heys & Co., ala afbetaling op rekening. 

Aldus gedaan en o,oereengekomen tusschen de vermelde 
partijen, op dezen den 4den dag van November,1896, in 
tegenwoordigheid der ondergeteekende getuigen. 

(w.g.) J. E. lioNESS. 
" Hmmy WOLPP. 

Getuigen: 
(w.g.) M. K. MoLEA. 
" WX. Ewu. 

Wij bekracll tigen bovenstaande. 
(w.g.) GBO. HEYs & Co. 

Getuigen: 
(w.g.) W. KEITH. 

" S. J. G. .ADoocx~ 
Pretoria, {) November, ] 895. 

Ter hand gesWd door de finna.~HeJB & Co., Pretoria. 
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N~ 16 ... 

Stevens" 
Kaapstad. 

A.ANHA.NGSEL. 

14 Novembe:r, 1895 .. 

Col. RhodeS,. 
Giovano, 

JohannesburgII' 

Dr. Jameson zegt dank voor brieven, maar heeft paarden 
Diet l\oodig voo~ B. 8, A. Coy .. Polioe; wij denken dat gij 
u'lieve~ van koop moet afmaken. dadelijk zij, het ook met 
vedietl. Dr. Jameson zal vandaag vertrekken naar Johan
nellburg. 
Overgelegd door Hoofd Tel. Depart. Pretoria op de tereohtzitting. van 27 AI-ril, 

1896, 

No. 1.'1. 

Wa,rde Bobbie, 

VERTALING. 

:Buluwayo, Matabeleland, 
18 N ovemoer, 1895. 

Hiermede komen Hamilton en Grenfell de eerste als 
ka{)itein-ohirurgijn; natuurlijk moet Farmer de eerstEf in 
rang zijn van de twee wanneer zij te zamen zijn, d.aar hij 
langer in dienst van de B. Z. A. Maatsohappij is.. Hamiltons 
bezoldiging is £500's jaars, ingaande heden, hij zal natuur
lijk de gewone Feiskosten van 15s. per dag genieten, totdat 
hij ~ij het kamp gekomen is. De jonge Grenfell wenscht 
gesecon.deerd te worden, daarom hah jk applioatre VOOl' hem 
gemaakt. Ik weet'niet of hij van veel nut zal wezen, bij 
is zeef jong en een beetje verwaand, in elk geval ZM hij als 
miter goed voldoen, geoi.-uik hem zooals gij. bet best Zult 
oordeelen en maak hem geschi~t; zijn soldij is op dit 
oogenblik sleohts 10 she per dag, ingaande heden.t Waarom 
schrijft gij mij niet en meldt mij al wat gij doet. lk wilde 
dat giJ dat met iederemail deedt. De Dokter $eint <4t-~ 
alles m orde. is, en dat hij sohikkingen maakt voor aIle 
uitrustingen en paarden, en dat wij 600· man met inbegrip 
Tan de B. B. P. zullen hebben en zegt mij gee~ mansohappen, 
paarden of uitrustingen te zenden ; de sterkte van de politie 
nu op weg is 260 man met 297 pawen. . Ik _beb 150 oom1 

• Zie.l1O. 20 en 78. 
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pleete uitrustingen uit King Williamstown besteld., en ik 
theb 150 Z()O goed als compleete uitrustingen van Jq.er 
verzonden, zoodat \Vij bij elkaar genoeg hebben behalv~ 
van het volgende, waarvan wij slechts .hebb~n 400 zad~ls, 
l89 bandeliers, 215 geweren, 297 paarden (waarvan 
·sommigen zaker zullen sterven1 400 eetbHkken, ~50 

.tt\Voederzakken, 100,000 Lee Metford Blook en Maxim 
.ammunitie en ongeveer 36,000 voor Martini Maxjm ; weet 
gij of hij geweren, bandeliers enz, van beneden zendt voor 
1600 man; we zullen minstens 700 paarden noodig hebb~, 
is hij bezig er nog 400 bij te krijgen? Ik zou gaarne naar 
u toe komen, maar hij wil mij nog niet laten optrekken; 
denkt gij en 1Iarry er om de mansohappen door en door te 
oefenen in voorpostengevecht, schermutselingen, eDZ. Ik 
.rial Kinoaid of Llewelyn spoedig naal' u toe zenden. Ik 
llQop dat gij het weI maakt. 

'No. 18. 

(Prtvaat.) 

Waarde Booby, 

Altijd de U we, 
(Get. ) JOHN WILLOUGHBY. 

VE"RTALINt:t. 

Kimberley-Club, 
}rimberfey. 

Ik telegrafeer U dat Foley morgen 'Vertrekt om moo fin 
het kamp bij U te voegen. Gebrttik hem en houd ~hem 
.daar. Frank· sohrijft mij, dat hij niet met bpzet msil" 
uit onnoozelheid te veel heeft gepraat en dat is de reden, 
waarom zij hem naar mij hebben opgezonden. Holden is 
hier .en doet goed werk. Hij is een uitstekende kerel. JIk 
lteb Foley gezegd dat aangezien gij iemand nt>odig heht en 
JIolden niet weg kan, hij In zijn plaats moet gaan; als .gij 
"lfliets met hem kunt doen, zend hem dan met een boodsohap 
naar Johnny.. Alles schijnt goad te zullen gaan-vooral 
voor zooveel Gardner Williams·· aandeel betreft. Ik 
... ertrek van avond weder en zal U nit de Xaap berichr. 
.zenden. 

Uw, 
(Get.) L. S. J AMBSON. 

"'Col. F. w. Bhoc1ea. -Zie Bijlage 0, D en E en DO. 69. 
GevoncleD iD de aommeJ. van R. White. 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



xx.ii AANBANGSEL. 

No. 19. Aan 

Van Jameson. Sir John Willoughby, 
Buluwayo. 

Datum bepllald is 28 Deoember te vertrekken van hier, 
heb niet noodig kleine Lee Metford geweren. 

Gevonden in portefeuiUe van Dr. Jameson, en in beslag genomen Mn het Statima 
te VloreeDiging. 

Vergelijk hierbij, no. 12 en 20. 

No. 20. 

(Privaat.) 

Waarde "Bobby, 

VERTALING. 

Johannesburg, 
19 Nov. '95. 

Ik hoop ~t als gij dezen ontvangt gij onze manschappen 
in het kamp zult hebben--evenzoo omtrent honderd van 
Stevens - en ik zal nog eenigen van Grey nemen aIs ik 
over omstreeks veertien dagen of ietslater aankom. Het is 
bijna zeker dat de datum. zal zijn 26 Deoember. Volgens 
Willoughby's telegram aan mij moeten er ] 50 complete 
uitrustingen op weg naar ons toe zijn-het zou goed zijn 
als gij van hem uitvondt wanneer deze waarsehijnlijk mllen 
aankomen, maar ik heb aan Willoughby getelegraleerd, dat 
hij geen manschappen of iets anders moet zenden, daar de 
menschen daarginds aan het" babbelen zijn geweest en men 
hier DOg altijd brieven over het onderwerp krijgt; daarom 
telegrafeerde ik san WIlloughby om aIle oefeningen te 
staken, aIle paarden eDZ. uit te deelen. W. zelf moet eerst 
veellater hierheen komen, hoewel ik: weet, dat hem dit 
Diet bevalt. Ge moet dan weten, dat de troep ongeveer 
zas-groot moet zijn, zoo er nog zadels te kort mochten 
ziln, nadat al die welke Grey in reserve heeft voor den dag 

l ziln gekomen, zeg dan aan Stevens, dat hij ze ginds moet 
zien te krijgen. Ik zie niet in, dat gij nog meer uniformen 
of paarden noodig kunt hebben, dooh indien dit tooh zoo is, 
zullen liij ook van Stevens moeten komen. Een voldoende 
sterkte en een behoorlijke uitrusting zijn natuurlijk van 
groot belang-, maar wat van veel meer belang is, ~a waar 
feiteJijk alles van afhangt, is dat op geenerlei wilze sus
pieia wordt verwekt. Ik ga Vrijdag naar de Kaap en zal 

• J. A. Stevens, Assistent-Secretaris der- B. s. A. Co., Kaapstad. 
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daar een week blijven, alvorens naar Maleking te komen, 
tenzij er onverhoopt gebabbeld wordt, als wanneer wij 
misschien de zaken zullen moeten bespoedigen. Wolff zal 
u de rest mededeelen. 

Uw 
(Get.) L. S. J. 

Gevonden in cle trommel van R. White en in het ha.ndschrift van Dr. J ameSOD 0 

Vergelijk hierbij het volgende uittreksel uit het dagboek 
van R. White. 

Pag.na 138. 
Noy. 25. Plaate uitgezocht voor transport-kamp en 

kaffer-Iocatie. Eerste bevelen VOOl" kamp geschreven-dat 
feitelijk heden begint. 

CODtract vau Weil begint beden-Harry arriveerde van 
Mafeking-Dr. Hamilton, Grenfell, Bruce M.M.P. am-
veerden met koet8 van Buluwayo .......... Van Dr. 1. 
en J. Willoughby bericht ontvangen. 

No. 21. V ERTALINCI. 

Kaapstad, 19 November, 1895. 
Majoor R. White, 

Mafeking. 
Waarde Heer, 

Onlangs heb ik U een zeker aantal manschappen van de 
D.E.O. Vrijwilligers gezonden, welk regiment zijn hoord-

·kwartier te Kaapstad heeft. Hun kolonel kwam heden ... 
morgen bij mij, en zeide, dat wij sommige van de beste 
mjner manschappen hadden weggenomen, doch ik veme
kerde hem dat de manscbappen een schriftelijk verlol van 
hunne officieren hadden getoond. 

Hij schijnt onder den indruk te zijn, dat sommige van 
die manschappen ozijn weggegaan, zonder hun uitrusting 
temg gege~en te hebben, en is daarover bezorgd, daa.r hij 
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Vfl"antwoordelijk is tegenover het Gouvemement. Zon ik 
·U beleefdelijk mogen verzoeken zoo goed ie willen zijn een 
·onderzoek in te stellen of de manschappen die onlangs bij 
-de D.E.O.V.R.- en nu onder U dienen, hun uitrusting 
"bebben afgeleverd voor zij vertrokken en zoo niet, wilt gij 
"hen dan verzoeken de noodige schikkingen te dien aanzien 
te maken! daar kolonel Spence daarover een weinig bezorgd 
is. Wij zijn onder den indruk dat de leden van de 
D.E.O.V.R. die naar U gegaan zijn hun uitrusting hebben 
afgeleverd voor zij vertrokken. 

Ik ben waarde Heer, 
U W dienstwillige 

(Get.) J. A. STEVENS, 

pp. H. P., 
Waamemend Becretaris.·. 

00, vOllden in de trommel van R. White. 

iNo. 22. 
Van 

Jackt 
Mafeking. 

20 November, 1896. 
Aan 

Octroit 
Johannesburg. 

'Z81 van daag vertrekken, arriveer Zaterdag, zou graag 
Dr. Jameson zien, de zaak is zeer dringend. 

No. 28. VERTALING. 

Majoor R. White, 
Kaapstad, 13 November, 1896. 

Waarde Heer, 
Mafeking. 

ODze agent bier heeft aan den heer Stewart, onzen 
Te,teJtenwoQrdiger te Mafeking, drie gemakkelijk dr~ag-
1>3.lgJmaximbnonnen met tuigen en compleet .toebehooren 
.~ezonden; eveneens 125 kisten bevattende 250,OOQ speolole 
Rau~nen v?or deze bizondere kanonnen • 

• ) Duke of Edinburg OWD Volunteer Rifles. ..) Van de British South Africau 
oCompaoll,.. • 

.... J8()k is volgena B-1 White'. dagboek H.l. White, een der ot1lcitftD. 'Van Dr 
..Tame8OD ~ S. W. Jameson. to 

,.. f mMmde. in dW trommel van R. White. 
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Wilt gij zoo goed zijn deze zending v~f!.en peer Stenrt 
in tontvangst te nemen en dezelve te b~waren tot de 
aankomst van Dr. Jameson. De kisten zijn .naat' ik meen 
geadresseerd naar Bulu'Tayo. 

Wees zoo goed en geeft den heer SteW81t de noodige 
instructien. 

Ik ben, waarde Heer, 
Uw dienstwillige, 

(Get.) ~ J. A. STEVENS, 
Waarnemend Secretaris. 

• Volgens telegram aan Stewart 26 1.1. werden deze am 
Gardner Williams teruggezonden. 

(Get.) R. \T. 
Gevonden in de trommel van R. White. 

No. 24. VERTUING. 

24 N ov~mber, 1895. 
Jameson, Majoor White! 

Kaapstad. Mafeking. 
Neem uit de B.p.P.t Stores lijst, waarvan gij de 

speciftcatie gezOliden hebt, de uitrusting voor het aantal 
manschappen zooals we u geschreven hebben door Dr. 
W oUf. Denk er aan, dat B. S. A. Co. Politie en de D. B. 
Folitie die wij ovememen, geheel uitgerust ~jn. Zend 
deze stil naar Pitsani Maohluki. Ik zie, dat ~r 143 
militaire zadels zijn. Zend die allen weg met de bijbe
hoo;rende velleB. 

Gevonden in de trommel van R. White. 

No. 25. 

Bobby White, 
Mafeking. 

VERTALIlJfi. 

27 Nov., 1895. 
Jameson, 

Ch.aI1er, 
Kaapstad. 

In v~le gevallen hebben B.-B.P. private betrekkingen 
aangenomen, zeggende dat zij onze voorwaarden niet 

• D~e -.,nteekening ill met potloocl op den 1mef geschreven. 
tlje B. B. P. werd door de B. S. A.. Co. overgenomen den 14ideD December, 

t1~96. 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



xxvi AANlIAlfGSEL. 

wilten. Ik ben van oordeel, dat gij voorwaarden definitief 
moet opgeven aan bevelvoerenden o:f6.cier. U we tegen
woordigheid zeer gewenscht, tenzij bepaalde voorwaardeu. 
aan B.B.P. door verantwoordelijken agent alhier kunnen 
"7orden aangeboden. 

Uit het Wegramboek gevonc1en in de trommel van B. White. 

No. 26. VBRTALING. 

29 November, 1895. 

Vm Am 
Wolff, Liesching,-

Grand National, Dixons, 
Johannesburg. Mafeking. 

Rekening geopend Zeerust, gij kunt trekken cheques tot 
drie honderd. Houdt mij volledig op de hoogte per draad 
van toestand van zaken met betrekking tot wagens en 
gebouwen. 

(w.g.) H. A. WOLFF. 
Overge1egd door Boold van Telegraaf Departement Pretoria op de terechtzitting 

d.d. 27 April, 1896. 

Tot recht verstand der vraag wie Dr. Wolft, lid van het 
Reform. Comit~ en thans voortvluchtig, is, diene het 
voJgende. 

Volgens verklaring door den getuige W. F . Fairly, 
accountant van de Bank of Africa, in het voorloopig onder
zoek d.d. 1,2 Maart, 1896, afgelegd, had genoemde Dr. Wo11f 
aldaar eene rekening en werden op die rekening, blijkens 
de deposito slips door diAn getuige overgelegd, inbet&ald 
door het New Concession Account, Francis William 
Rhodes op: 

4 November 1895 

7 " " 
19 " " 
21 December " 

... £5,000 
10,000 
10,000 

8,000 

£28,000 
• T. A. G. Liesohin!r, em vln ile personen, die de tooht van Jo.meMon hebbeD 

medegemaakt en. te DOOl'Ilkop zijn gevangen genomen. 
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Voor de verhouding van de British Southl Africa (i,.>. 
tot de New Conoession Account, Franois William Rhodes, 
zie aanteekening bij No. 34 en Bijlage (G.) 

Genoemde Dr. Wolf! liet W. P. du Plessis in November, 
1895, te Johannesburg ezels en wagens, koopen, die met 
hout, ijzer, sohroeven en veri geladen werden, tenrijl deze 
Du Plessis in oheques op de Bank of Africa werd uitbetaald. 
Volgens de getuigenis van W. P. du Plessisafgelegdinhet 
voorloopig onderzoek, d.d. 12 Maart, 1895, en die van W. 
F. Fairly van dienzeHden datum, benevens de bij dat 
onderzoek door dazen laatsten getuige geproduceerde 
cheques, blijkt, dat op 7 November £820, op 8' November 
£600 en £100, op 14 November £400, op 15 November 
£600 en £50, en op 18 November £400 door Dr. Wolft 
aan getuige Du Plessis betaald werd. 

De genoemde wagens werden door I. J. de Villiers, 
blijkens diens getuigenis in het voorloopig onderzoek d.d. 
1~ Maart, 1896, afgelegd, op last vangenoemden Wolft 
naar Mafeking gedreven. terwijl de goederen die ,daarop 
waren (zinkplaten,. hout, sohroeven en bouten voor stores) 
werden afgeladen op versohillende plaatsen langs het pad 
en weI bij een zekeren MoArthur, 8 mijlen van Malabooh
stad, waar een store gebouwd werd van 70 bij 40 voet op 
24 November, verder bij Malmaniesoog bij zekeren 
Strijdom:a ongeveer zeven uur van Mafeking, op den weg 
Baar Krugersdorp en eindelijk bij Vlaldontein, ongeveer 
zeven nur van Mafeking. Uit de oheques door den getuige 
Fairly overgelegd blijkt, dat aan den getuige De Villiera 
door'genoemden Wolf! op 20 Deoember, 1896, is uitbetaald 
£20. 

Genoemde Wolff had bovendien gekooht in het laatst 
van N()v~mber, 1895, van Abraham Bayer, diena winkel~
bouw en de daarin aanwezige winkelgoederen ~ Doom
poort, voor £160 en £288 lOs., (blijkens de verklaring van 
dien getuige afgelegd in het voorloopig onderzoek dd. 12 
Maart en· de oheques door den getuige Fairly overgelegd 
dd. 26 November, 1896, groot £160, en 16 Deoember, 1895, 
groot £288 lOs. geteekend door genoemden W olft aan de 
order van genoemden A. Bayer), en tussohen :ao en 30 
November te VlaJdontein de firma Rudolph eo Boldin 
opgedragen, om ala zijne agenten tegen oommissie mielies 
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havergeJVen pte. in te koopen en die te bergen in de stores 
\Vermeld,flqor .getuj,ge De Villiers. Aan deze firma werd 
uit~otaaid door JJ:r. W oift per cheque ~p de Bank of Africa 
£8L qs."op 2() November, 1895. Op 81 Deoember heeft 
'fam~,on, ~pc,n deze .met zijne troepen daar voorbij trok, bij 
.g~t¢ge SolcUn de sieuteis dier store laten halen en daaruit 
~OO a lAOO garven gehaald, (blijkens de getuigenis van 
}>aul ~()ldin, afgelegd in het voorloopig ondE'rzoe~ dd. 12 
"*aal1)· 

£t}~e Dr. W olft handelde ook a1s het Rand P10duce and 
'fflpd.ing Syndicate, - zoo als men zien kan uit de getuigenis 
'yltD &9Idin, die verklaarde, dat de persoon die bij hem 
JI1p.mcns Jameson .om paardenvoeder kwam halen, hem vroeg 
cvf Jrlj voeder had behoorende aan het Rand Produce and 
'Trading Syndicate, en die van J. A. Anderson, eveneens 
8Efhoord in het voorloopig onderzoek d.d. 19 Maart, die 
~por Dr. Wolff namens het Rand P,oduoe and Trading 
~y:qdioate, ala bestuurder van den door getuige Bayer 
gr,noemden winkel, was aangesteld, en van Dr. W olfi de 
l8eldeo tot den aankoop van haver eDZ. kreeg.. Bovendien 
ltcyeft de getuige C. Bertie. die Secretaris van het Rand 
.Pfoduoe and Trading Syndicate was, in het voorloopig 
oDderzoek d.d. 18 Maart, 1896,. ,"erklaard, dat dit Syndicaat 
;geen bankrekening had, en ook geen boeken hield, daar de 
ladmiuistratie geheel door Dr. W oift werd gevoerd, dat hij 
Dr. W olft als de eenige persoon die iets met het Syndicaat 
te doen had, had gekend en door dezen betaald werd, ter
"}Viji die betaliDgen ophielden, toen de rekening van Dr. 
Wolff iu beslag genomen werd. Uit de cheques door Dr. 
WoJ:ff op de Bano of Africa afgellteven en door getuige W. 

1'01\ Fairly 1~ Maart, 1896, overgelegd, blijkt, dat genoemde. 
Dr. Wolff aan den getuige BerJie betaalde £20 op 7 
November, 189G, £20 op 16 November, 1895, £20, op 28 
November, 1895, £50 op 80 November, 1896, £100 op 19 
Deoember, 1896, £100 op 21 December, 1896, £100 op 21 
,Deoember, 1895 en £25 op 30 December, 1895. "olgena 
verklaring van dienzelfden getuige, afgelegd in het voor
J...Qopig onderzoek dd. 17 Maart, werden deze betalingen 
gedaan ter bestrijding van uitga ven gedaan voor het .Rand 
~~oduce and Trading Syndicate, en uit de door den getuige 

-;Ben 8Aheskraat van dit 8yndicaat ward in de trommel TaD. R. White gevonden. 
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Fairly overgelegde rekening van Dr. W oUf blijkt, dat deze 
daarmede is gedebiteerd gewordeo. Uit de verklaring van 
denzelfden getllige Bertie (dd. 17 Maart) blijkt ook, dat de 
reeds genoemde stores door het Band Produce and ~ing 
Syndi9ate met goederen werden voorzien. 

Vergelijk hierbij de aanteekenin~ bij .Nos. 15, 35 en 
Bijlage H. 

VERTALING. 

Speciale Volmack!. 

Ik de ondergeteekende, Henry Albert Wolff, VaD. 
Johannesburg, Zuid-Afrikaansche B~publiek, stel. bij dezer 
Frederic A. G. Liesching van Johannesburg, Zuid-Afrikaan 
sche Bepubliek, met maoht van substitutie, tot mijn wettige~ 
gemachtigde en agent aan, om in mijn naam cheques tEf 
teekenen en geld te trekken op mijn bankrekening in de 
takbezigheid te Zeerust van de N ationale Bank der Zuid" 
Afrikaansohe Republiek en in het algemeen om voor 
bovengemeld doel, alles wat ;noodzakelijk zal zijn, zoo 
volledig en voor ane doeleinden afdoende te verriohten of 
doen verrichten, als ik zelf zon of kon gedaan hebben, 
indien ik persoonlijk tegenwoordig geweest en handelend 
opgetreden ware, terwijl,ik hierbij goedkeur.en bevestig en 
beloof te zullen goedkeuren en bevestigen al wat mijn.. 
gezegde gemachtigde of agent uit kraeht van deze aetel 
wettiglijk zal verriehten o~ doen verrichten. 

Gegeven onder mijn hand te Mafekingr dezen 25sten. 
dag van November, 1895. 

Als getuigen ': 
(Get.) J A.S. A. ANDERSON. 

(Get.) G. WHITE. 

(Get.) H. A. WotFF. 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



xxx 

No. 27. 

Van 
Zevenblad.-

AANBANGSEL. 

SO November, 1895. 

Aan 
Dr. Jameson, 

D£' Beers, 
Kimberley. 

'SO' B.B.A.M. politic aangekomen, volgende trotlpen 
Maandag, volgende Dinsdag. Zij hebben geweren (Lee 
Metford) en volledige uitrusting. Nieuwe mansohappen 
aangekomen, zij hebben geen zadels, geweren (Lee 
lIetford) en uniformen, heb Grey gevraagd om zadels, ala 
resultaat van zijn zoeken daarna geweigerd om reden geen 
autoriteit Imperiale RegeeriDg. Hij heeft getelegrafeerd 
aa.n. Imperiale Regeering, heb tot nu toe nog geen telegram 
ontvangen.· Het volgende ontvangen van Moses. Begint. 
160 uitrustingen, verzonden 30 Oct., met uitmstingen Vool 
paarden maar geen Lee Metford ge~eren, Charter weet van 
uitrustingen, King William niet. Eindigt. 120,000 
ammunitie geweren (Lee Metford) met troepenangekomen. 
Besohouw het zeer raadzaam voor u dadelijk te telegra
feeren volle autoriteit van Imperiale Regeering om van 
stores alhier te verkrijgen, geweren (Martini Henry), 
tuigen, uniformen, ammunitie voor 160 nieuwe man
sohappen, aIs het van belang is, dat gij haast maakt. Het 
is zeer twijfelachtig of afzending van Moses in tijd zal 
aankomen. Harry zegt onmogelijk te oefenen zonder 
adels. 

(Get.) RoBERT WHITE. 
Uit bet Wegramboekje gevonden in de trommel van R. White. 

Vergelijk hierbij het volgende telegram: 
VERTALING. 

Van 
Jameson. 

Kaapstad, 8-8 t. 
Aan 

Majoor White, 
Mafeking 

• 
Gelieve Col. Grey mede te deelen, dat wanneer. al zijne 

manschappen te Mafeking zijn aangekomen om hun 
• :Bob~ White. Zie Bi~lage A. 
t OndUldelijk, vermoedelijk 3 December. 
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entslag te krijgen, ik zal opkomen en beslissen, wie van de
genen, die genegen zijn om in ODZen dienst te traden, wij 
noodig hebben. De Imperiale secretaris deelt mij mede, 
tla\ vcScSr dat tijdstip niemand zal worden ontslagen. Gelieve 
ook aan 001. Grey te vragen hoeveeI zadeIs en uniformeu 
hij heeft, buiten en behalve degene, die nn door den troep 
gtilruikt worden. . 

No. 28. 

Vo 
Liesching, 

Mafeking. 

Gevonden in de tromme1 VBIl R. White.: 

--
VERTALING. 

2 December, 1896. 

Aan 
W oJJf, Grand National, 

Johannesburg. 

Slechts gedeelt8 van zending aangekomen zal telegra-
feeren wanneer wagens vertrekken. . . 

Overgelegd door bet Roofd van het Te1egraaf-departement Pretoria, tGp de 
tereohtzitting, dd. 27 April, 1896. 

Vergelijk hierbij nos. 22, 26. 

No. 29. 

Van 
Liesching. 

VBRTALING. 

S December, 1890. 

Aan 
W oIft, Grand National, 

Johannesburg. 

Vijl wagens ge1aden, meer goederen aangekomen. 
Overgelegd door bet Hoofd van Telegraaf-depa.rtem.ent Pretoria op ae 

tMechtzitting d.d. 27 April, 1896. 
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Yd. SO. 

Van 
Jameson, 

Maleking. 

AA.NttANG8EL. 

VERTAt'ING, 

4 IDeoem1idr, 18s/B.Oj 

.Aan 
G. Williams, 

Kimberley. 

J uist, en wees zoo goed om J 00 kisten en 350 bandeliers 
ta senden. 

Uit het telegramboek gevomlm1n 118 trommel van R. White. 

Vergelijk hierbij de aanteekening bij no. 18. 

No. 31. 

Van 
Liesohing, 

-:Hafeking. 

VERTALING. 

5 December, 1896. 

Aan 
Wolft, 

Grand National, 
Johannesburg .. 

Ben bezig tweede partij wagens op te laden. Goederen 
nog niet aangekomen, geen faoturen ontvangen, verwaoht 
dagelijks. 

Overgelegd. door bet Hoofd van het Telegraa.f Depa.rtemant Fretoria, op de 
tereohtzitting d.d. 27 April, 1896. 

No. 32. VERTALWG. 

N ordines Store. 
Waarde Heer Liesching, 

Ik heh een anderen wagen met 8 muilen teruggezonden 
om te Malmanieoog te waohten op den wagen met 16 
muilen die van Mafeking terugkomt. 

Laat no op de twee wageDs de rest van de provisies laden 
verdeeld op de wijze ala aangegeven in het papier, dat ik u 
door Woodroffe heb toegezonden en kom dan hier heen. 
Ik denk, dat het het best zal zijn wanneer gij zelf persoon-
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lijk hier en bij MacArthur's magazijn toeziet, dat zij de 
goede artikelen afladen.. De rest kan, dan doorgaan naar 
Doornpoort. Ik vertrouw dat gij deze week eenige duizende 
garven good voeder te Malmariieoog zult bekomen. 

De Uwe, 
(Get.) H. A. WOLFF. 

GeTonden in een pa.kket in bealag geuomen. in het station te Johannesburg. 

No. 33. 6 Deoember, 1895. 
Vm ~ 

White, Willougbby, 
Mafeking. Buluwayo. 

Dokter wensobt, dat gij ge6ft uw code aan Bpreckley, 
wanneer gij vertrekt, alsook te zendenaan Newton, Mafe
kink, 45 zadels, tooman, paardenuitrusting compleet in mil 
voor het geleende. 

(w.g.) ROBERT WHITE. 

Uit telegram.boekje gevonden in de tromme1 TaD R. White. 

Vergelijk hierbij Nos. 43 en 93. 

No. 84:. 
7 December, 1896. 

V~ ~ 
Charter, 001. Rhodes, 

Kaapstad. Johannesburg. 
O. J. Rhodes zegt: zend documenten* hierheen, zoodat 

Brit. Z. A. Maatschappij'sprocureurszichkunnenovertuigen 
omtrent de juistheid, waarna gij kunt trekken voor bedrag ; 
gelieve te zenden tegelijkertijd lijst aandeelhouders • 

• J. A. stevens, Al!8istent-Seoretaris B.S.A. Co., werd geda.gvaard om. de documen
ten, bedoeld in dit telegram en in DO. 98, ter terechtzitting te prodUC8PJ'Nl, dooh 
bleelr: Diet aanwezig te zijn, toen hij op de terechtzitting van 27 April, 1896, ward 
opgA1'08p8D.. 

A.6A.-'96, JAMESON STBOOFTOOHT. D 
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Blijkens de kopie re'kening van het New Concession ao
co~t, overgelegd door den getuige J. Bulgen, accountant 
van de Standard bank te Johannesburg, in het voorloopig 
onderzoek dd. 12 Maart, 1896, werd deze rekening 
gedebiteerd op; 

]8 December 1895 met 
6. J anuari 1896 met 
9 Januari 1896 met 
9 Januari 1896 met 

~... £10,000 
10,000 
10,000 
10,000 

welke bedragen blijkens ~e deposito slips door dienzelfden 
getuige in het voorloopig onderzoek op 10 Februari, 1896, 
geproduceerd, op die data in die bank werden betaald ten 
faveure eener rekening genaamd het "Development Syn
dicate," die aldaar 16 December, 1896, werd geopend door 
Francis Rhodes, 1 Qhn Hays Hammond, Lionel Phillips en 
F. Percy Fitzpatrick. 

Ret verdient verder vermelding, dat dit Development 
Syndicate blijkens de deposito slips geproduceerd door den 
getuige B. H. McCarthy,. accountant van de African 
Banking Corporation, in het voor1oopig onderzoek op 12 
Maart, 1896, aan het Reform Comite, dat aldaar op 3 
Januari, 1896, eene rekening opende, betaalde op: 

3 Januari 1896 £8,000 
6 

" " 
10,000 

7 
" " 

8,000 
g 

" " 
7,300 

9 
" " 

6,000 
9 

" 
,., 5,000 

Volgens de getuigenis in het voorloopig onderzoek den 
12den Maart, 1896, afgelegd door J. Bulgen, had Colonel 
Rhodes aldaar twee rekeningen, eene private rekening, en 
een genaamd 'c New Concession Account, Francis William 
Rhodes." 

Blijkens de deposito slips door die bank overgelegd, 
werd de laatste rekening 'Op 18 en 19 December, 1895, 
gecrediteerd JIlet ~10,OOO en £7',000· in wiesets op die 

• Zie DO. 62. ~ie ook BijIage B en BijIagen F en G. 
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data getrokkeu op de Britsoh South Afrioan 00. Bovendien 
w~rd deze rekening gecrediteerd· met wissels op de B. S. A. 
Co. getrokken op : 

24 October 1895 
I) November " 

7 " " 
19 " " 
30 " " 
10 December " 
14 
21 
27 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

makende een totaal bedrag van 

No. 35. 

, .. 

£1,000 
600 

10,000 
6,000 
1,000 
1,000 
1,000 
3,000 
1,000 

£41,00.0 

7 December, 1895. 

Van Aan 
Bobby White, Col. F. Rhodes, 

Mafeking. t Johannesburg. 
Wanneer kan ik Dr. Wolff verwachten.. ;Dr. Jameson 

wenscht ham zOQ spoedig mogelijk hier te zien, telegrafeer 
zoo spoedig mogelijk. 

(w.g.) RoBERT WBITB. 
Overgelegd door den Verautwoordelijken Klerk van het Telegraa.f.Departement 

dar Ka8.pkolome op clfJ tereclltzitting. d.d. 27 A.rril, 1896, 

Vergelijk hierbij hat volgende uittreksel uithet dagboek 
van R. White. 

VlIB.TALmG. 

Pagina 142. 

Maandag 2 Dec. J. Stracy en Dr. kwamen van het 
zuiden. Dyke's troep 64 mansohappen, 44 paarden, kwanl 
van Buluwayo ; zoo ook Bowden's troep, art. 32 mansohap
pen, 42 paarden. 

Dinsdag 8 Dec. ; Te lIafeking, Sprak met Grey en legde 
hem de zaken uit. 

D2 
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xxXvi UNHANGSEL. 

7' Dec. Te .Mafeking. Telegrafeerde a8n Frank- om 
Wolff. Gaberones· troep kwam te Pitsani, verloor 1'eertien: 
zadels en kwam aan op den. . . . ~ . . 
No. 86. 7 December, 1896. 

Vo ~n 
001. F. Rhodes, Bobby White, 

Johannesburg. Mafeking. 
Dr. Wolf! verlaat Kaapstad naar Kimberley van avond 

zeg Dr. L. S. Jameson de Polo wedstrijd bier is uitgesteld 
voor een week, anders ZOll die in botsing komen met ren
week. Gelieve zoo spoedig mogelijk ontvangst van deze te 
erkennen. 

(w.g.) FRANCIs RHODES. 

~ad dOO1' het Hoofd van het Telegraaf-Departem.ent, op de terechtzitting 
M. 17 Afril, 1896. 

No. 87. 8 December 1896. 

Van ~ 
Zevenblad, t Zebrawood,=t: 

Mafeking. Johannesburg. 
U w telegram van gisteren ontvangen, hoop uitstel, § 

veranderl niets, tenzij bij hooge noodzakelijkheid volgens 
oorspronkelijke afspraak; aanmerkelijke suspicie a] reeds, 
daarom zou eenig uitstel hoogst nadeelig zijn. 

(w.g.) RoBERT ·WRI1'E. 

• Uit bovenstaand telegram blijkt dat met Fmnk wordt bedoeld 001. F. W. 
Rhodes. 

f Bobby W'hite. Zie Bijlage A. 
t 001. F. W. Rhodes. Zie Bijlage A. 
§ Dit gedeelte van het telegram schijnt door den ontvanger niet goed hngrepen 

te zijn zoosls blijkt uit no. 60. 
qvergelegd door D. StephOIllJ, Klerk Telegraa.f Departament. Kftnpflt.ad, op de 

, terechtzitting van 27 April, 1896. 
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No, 38 9 Deoember, 1895. .. 
Van Aan 

W oIft, Liesching, Dixons, 
Kimberley. Mafeking. 

Zal Woensdagmorgen aankomen, ontmoet mij Woensdag
morgen bij Dixon, zijn zij bezig met het bouwen van hat 
magazijn op de plaats van Nordin, of te Oog? Hebt 
brij Nordin gezien, is alIcs in orde bij hem, waar Zijll de 
timmerlieden, is er plaats op de wagens, koop dan nog zes 
dozijn ontbijtbeschuit bij Weil en twee zakken fijn z~ut. 

Uit eon pakket, gevonden a&D het station te J ohannesbl1rg. 

No. 39. VBBTALING. 

LIJST van ingesloten documenten, ,die bij Spreckley 
gelaten zijn.-De brieven moeten enkel afgeleverd 
worden op een telegram van J. W.· 

AI. Den Thesaurier, Salisbury, re goedkeuring van 
uitgaven. " 

B2. Den Civielen o ommissaris , Buluwayo, re de vrij
willigers, die opgeroepen worden op last van Napier en 
Spreckley. 

03. Den Waarnemenden Administrateur te Salisbury re 
vrijwilligers, opgeroepen op last van Napier, eDZ. 

D4. Private bri~f aan Napier (indien aanwezig) re corn
mando vrijwilligers, zoo die opgeroepen, worden. 

E5. Memo instructies, als de vrijwilligers op~eroepen 
worden. 

F6.. Rapporten over de wegen van Maogwe oaar 
Macloutsie. 

G7. Rapporten over de wegen van Buluwayo naar 
Mangwe. 

H8. Rapporten over de wegen van Macloutsie naar 
Gaberones. 

A. Regulaties, die~ gepubliceerd moeten worden in volg
orde, zooals bepaald in E5, M.emo 'Van instructies. 

(Get.) J. W. 
, Gevonden in de tromm.ol van R. White. 

,. Waarsohijnlijk Sir John Willoughby en in dUma handschrift. \ 
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No. 40.- VER1'ALING. 

Buluwayo, 9 Dec., 1890. 
Aan den Chef Thesaurier, Salisbury. 

Mijnheer, 
Ik heb de eer U te berichten, dat, voor net geval het 

gedurende mijne afwezigheid in Engeland noodzakelijk 
mocht zijn de Rhodesia Horse voor een oefenings-kampe
ment op te roepen, totdat. hetzij de Lt. Kolonel H. F. 
White en Heyman of Majoor Heany terug ziin, kapitein 
Napier, of in zijne afwezigheid kapitein Spreckley, volle 
macht zal hebben om alle regelingen te maken en al wat 
noodzakelijk is voor de mobilisatie der troepen te bestellen. 
De bezold.iging van ieder lid ran de troepenmacht zal1ps. 
per dag zijn met de kost zoolang onder de wapenen. 

Ik hob verder de eer U te verzoeken om, ingeval hot 
Mashonaland regiment met het Matabeleland regiment 
wordt opgel"Oepen, aIle noodige uitgaven, zooals voor trans
port enz., te willen bekrachtigen. 

No. 41 .. 

Ik heb de eer te zijn, Mijnheer, 
Uw gehoorzame dienaar, 

(w.g.) JOHN WILLOUGHBY, 
Lt. Kolonel Commandant R. H. 

Gevonden in do trommol van B. White. 

V.ERTALING. 

Buluwayo, 9 Dec., 1895. 

Am den Civ. Commissaris, Buluwayo. 

Mijnheer, 
Ik heb de eer u te berichten, dat, voor hot geval de 

Rhodesia Horse wordt opgeroepen tot een oefeningskampe
ment bij afwezigheid van Kolonel Heyman en Majoor 
Heaney, Kapitein Napier ten volle gemachtigd is om al 
wat benoodigd is te besteIleD, en aHe regelingen te treffen. 
Mocht Kapitein Napier afwczig zijn, dan zal Kapitcin 

-Nos. 4:0 tot en mat 46 mjn copieen in het handschrift van SIr John Willoughby. 
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xxxix 

8prec~ley gelijke macht hobben. Ik h~b daarom de eer 
u te verzoeken aan ieder dozer officieren aIle mogelijke 
aSl3istentie te verleencn, ingeval de Rhodesia Horse mocht 
worden opgeroepen. 

Ik heb de eer te zijn, Mijnhecr, 
Uwe gehoorzame dionaar, 

(w.g.) JOHN WILLOUGHBY, 
Lt. Kolonel Commandant R. H. 

VERTALING. 

Buluwayo, 9 Dec., 1895. 

Aan den Civ. Commissaris, Buluwayo. 

Mijnheer, 
Ik heb de eer u fe berichten dat gedurende mijne afwe

zigheid elil. totdat Kolonel Heyman teruggekecrd is, Kapi
tein Spreckley door mij gemachtigd is om aIle quitantic~ 
voor de g~wone loopende uitgaven van de Rhodesia .Uorse 
in Matabeleland te teekenen, geen extra. uitgavcn Mogan 
worden gedaan zonder uwe speciale bekrachtiging. 

No. 42. 

Ik heb de eer te zijn, Mijnheer 
U we geho~rzame dienaar, 
(w~g. ) JOHN WILLOUGHBY, 

Lt. Kolonel Commandant R. H. 
Gevondtm in de trammel van R. White. 

VERTALING. 

Buluwayo, 9. Dec., 1895. 
Aan Z. E. den waarnomcnden .A.dministr~teur Salisbury. 

Mijnheer, 
Ik heb de eer u mede te deelen, dat, ingeval Dr. 

Jameson het geraden mocht achten de Rhodeaia Horse op 
te roepen voor een oefenings-kampement, ik: of het woord 
"Salisbury" of "Buluwayo"· aan kapitein Spreckley 
zal telegrafeeren. Het eerste woord zal beteekenen: loep 
de Rhodesia Horse van Mashonaland en Matabeleland op, 

• Vergelijk hierbij No. 90. 
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het laatste woord zal beteekenen : roep aIleen het 'Matabele .. 
land-regiment Ope De oudste oflicier in rang, die op dat 
oogenblik in het land zal zijn, waarschijnlijk kapitein 
Napier of kapitein Spreckley, zal in dat geval machtiging 
van mij hebben om aIle schikkingen te treffen en aIle 
noodzakelijke uitgaven fe bekrachtigen. 

No. 43. 

Ik heb de eer te zijn, 
Uw gehoorzame dienaar, 

(Get.) JOHN WILLOUGHBY, 
Lt. Kolonel, Commandant van de R. II. 

Gevonden in de trommel van R. Whioo. 

VERTALING. 

Buluwayo, 9 Dec., 1895. 
Matabeleland. 

Waarde Napier, 
lk zal waarschijnlijk aan Spreckley een ·van te voren 

afgesproken woord moeten telegrafeeren, hetwelk zal be
doelen, dat Dr. Jameson de Rhodesia Horse onmiddeUijk 
wil opgeroepen hebben voor een oefeningskampement, dit 
zou eerst alleen voor een demonstratie zijn, doch zou er toe 
'kunnen leiden, dat zij iets later naar het zuiden zouden 
trekken. Wanneer gij op dat oogenblik in het land zijt, 
zult gij natuurlijk de oudste officier in mng en helast met 
het commando zijn en bevoegdheid hebben om alIe regelin
gen te inaken en alle noodzakelijke uitgaven te doen. Ik 
heb generale instructies voor u gelaten bij SpreckIey, die 
het commando zal voeren, indien gij afwezig zijt. Ik ben 
niet in details getreden, ik meen dat dit bcter aan u of hem 
kan worden overgelaten. Ik zou gaarne deze zaak met u 
besproken hebben, doch dit kon ik niet zonder daartoe 
gemachtigd to zijn door Dr. Jameson. 

Geheel de uwe, 
(w.g.) JOHN WILLOUGHBY. 

Gevonden in de tromme1 van R. Whioo. 
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No. 44. VERTALING. 

MEMORANDUM: van instru,:ties voor Spreckley, voor het 
geval de vrijwiUigers worden opgeroepen. 

Indien de vrijwilligers worden opgeroepen. 

1. Geef kenms aan den Waarnemenden Administrateur 
met verzoek om in het offioieele nieuwsblad of andere 
geschikte organen een behoorlijke advertentie te plaatsen 
waarbij zij worden opgeroepen, en telegrafeer aan de 
verschillende 0.0.· detachementen. 

2. V oorwaarden 10s. per dag en de kost, zoolang zij 
onder de wapenen blijven. Beisgeld verstrektaan degenen 
welke van eenigen afstand komen. Bezoldiging van den 
permanenten stat als gewoonlijk. 

3. Zend muilwagens naar Gwelo, Selukwe (aan Kapitein 
Harrell), en ook naar Belingwe en Gwanda (am Kapitein 
Laing); om de vrijwilligers te halen. 

4. Stel Carden of Gibbs aan tot adjudant, en B. O. t of 
Beal wanneer aileen het Matabeleland-regiment wordt 
opgeroepen, of eenig ander persoon die daarvoor de best 
gesohikte is. 

5. Laat Kapitein Molyneux kwartier- en kampmeester 
zijn, en laat een of meer van zijn klerken achter om het 
beheer te voeren over het algemeen magazijn. 

6. Wanneer ik het woord "Buluwayo," telegrafeer, roep 
dan alleen het Matabeleland regiment Ope 

Wanneer ik het woord "Salisbury," telegrafeer, roep 
dan ook het Hashonaland-regiment Ope 

7. AlIe paarden, behalve die voor den permanenten stal 
en 12 andere goede paarden en die welke te zwak zijn, 
moeten aan betrouwbare vriJwilligers, die er om vragen 
met tuig worden afgegeven, wanneer het kampement 
opgebroken wordt. Geweren moeten zoo mogelijk niet 
worden uitgegevell. 

8. Wanneer ik. het woord "Belukwe" telegrafeer met 
een datum er achOOr, moet gij aan Reuter en" andere 
nieuwsagenteI1 in het zuiden telegrafeeren, dat op dien 
datum de Rhodesia Horse ommiddollijk naar het zuiden 
trekken. 

• O:fficers in Conmuma. 
t SubalteJrn Of1ioer. 
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9. Gebruik voor aIle andere telegrammen, die gij ont
vangt de speciale code.-

10. Schrijf tenders uit voor levensmiddelen. (lk geel 
Weil en B. T. A. aan de hand als de beste). 

11. Veldui~stingen te bekomen aan het magazijn en 
tcrug te geven aan het einde van. hat oefenings-kampemont. 

12 .. Tijd voor het oefenings-kampement 14 dagon, 
welke zoo noodig verlengd kunnen worden overeenkomstig 
de regulaties van de vrijwilligers. 

13. Mocht het voor R.. H. noodzakelijk zijn naar het 
zuiden te trekkeD, zoo moeten speciale regulaties gemerkt 
a bij wijze van dagorder gepubliceerd worden, en natuur
lijk moeten al diegenen die bereid zijn te gaan eene door 
den rechter goedgekeurde overeenkomst teekenen. Extra 
bezoldiging vast te stallen door Dr. Jameson zal gegeven 
worden aan hen, die buitensIands gaan, doch zoo dit 
absoluui noodzakelijk is, kan tot 3 maanden extra salaris 
(£45) beloofd worden. Tijd van verbintenis om buitens
lands ts gaan mag 4 maanden niet te bovengaan met vrije 
passage terug, zoo dit verlangd wordt. 

14. De muilwagens tA gebruiken in het oefenings-kampe.,. 
ment en om naar het zuiden te trekken, moet zij zoo noodig 
100 muilen van Zeederberg zien te krijgen, genoegzame 
levensmiddelen voor 700 man, en 400 naturellen .zijn in 
depots langs den weg te 1 Mangwe, 2 Fraser's Farm ( op den 
weg naar Sunokwe), 3 Macloutsi, 4 nabij Elebe, 5 bij den 
Krokodilrivier, halfweg Pallah, 6 Pallah, 7 halfweg Gaber
ones, 8 Gaberones, 9 Aasvogelkop, 10 Pitsani Maklukie. 
Het is mogelijk, dut er te Mangwe geen mieIies is. Voor 
informatie betreffende den weg zie Coope en Lindsoll's 
rapportcn. 

Deze instructies zijn slechts algemeen, en mogen 
gewijzigd worden, zoo dit noodzakolijk geacht wordt. 

(Get.) J. W. 
Gcvond.en in do trommol van R. White en in hot lumdschri:ft van Sir John 

Willoughby. 

• Zi. No. 33 an Bijlage B. 
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xUH 
No. 45. 

'VERTALING. 

DIVERSE INemuOTIEs. 

Instructies voor hot informatie-departern,en,t zn comlm,u/fI,do dar 
voorposten (spflcia.1e troep). 

1. Een troep van 12 uitgezochte manschappon zal 
gebruikt worden voor patrouillc dienst in de voorhocde. 

2. Kapitein Lindsell zal het· commando hebben. Ze~ 
man zullen worden gebruikt en hem vergezel1~n, tenzij 
meerdere noodig zijn. 

3. Kapitein Lindsell's troep zal steeds vertrekken bij dag 
1ft uur en bij nacht~/, uur, voordat de troep marchcert., 

4. Hij moet zich aanmelden bij 0.0. troep voor hij 
vertrekt. 

5. Deze troep marcheert onafhankelijk van de hoofdtroep 
en zal ongeveer 5 mijlen per uur a:fleggcn. 

6. De troep zal rust houden op de plaatsen aangewezen 
door den commandeerenden Ofticier. 

7. Een man van den troep zal omstreeks 100 yards 
voomit marcheeren en een 100 yards achter. 

8. Een gids zal den troep vergezellen. 
U. De commandeerende officier moet beproeven al de in

formaties in te winnen, die hij verkrijgen kan betrekkelijk 
den weg vooruit, en zal alle winkels van de aankomst der 
troep verwittigen, zoodat veevoeder en voedsel gereed kan 
zijn ale de colonne komt. ffij moet alle pemonen, die hi~ 
mocht tegen komen zeggen, dat, zoo zij zich stil houden, ziJ 
op geenerlei wijze Iastig zullen worden gevallen en dat de 
troep geen vijandige bedoelingen heeft tegen de inwoners 
van het land. Ingeval van eenige vijandige demonstratie 
moet hij terugtrekken eD tevens een boodschap zenden met 
vollcdige inlichting omtrent de natuUl" daarvan en aIle be
langrijke inlichtingen betreffende eenige beweging van 
gewapende troepen, moeten ook dadelijk teruggezonden 
wordennaar den commandeerenden officier, vermeldende of 
de inlichtingen verkregen zijn van hooren zeggen of anders
zins en van wie. 

lJe boodschap moet den juisten tijd vermelden, de plaats 
waar die van daan komt, zoo mogelijk in geschrifte. 

Doze trocp bchocft geen 'YOorpostendicnst tc docn op de 
flanken, daar dit gedaan zal worden door de voorhoede7 
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maar aUe omziohtigheid moet in aoht genomen worden bij 
het naderen van cen dorp, helling of eenig moeilijk punt in 
het veld. 

Onderzoek hoe het met het water staat, hoe ver, en hoe
veel paarden to gelijker tijd gedrenkt kunnen worden en 
laat water kolren voor kome, etc. 

Memorandum van instructle8 voor kwartiermee8ter. 

De kwartiermeester vergezeld door den Assistant
Kwartiermeester en aIle helpers bij het uitdeelen van 
levensmiddelen, zullen te zamen met de voorhoede 
opmareheeren. 

2. Bij het naderen van een winkel zal hij vooruitgaan 
naar de voorhoede en bij aankomst bij een winkel zal hij 
dadelijk arrangementen maken voor het uitgeven van den 
winkelvoorraad en het voeder en zal zien dat thee of kome 
gereed is. 

S. V oor ongeveer 800 paarden zal omtrent 1,200 bundels 
voeder benoodigd zijn en eten vaar 600 mansohappen. 

(w.g.) J. WILLOUGHBY, 
Luit.-Col. 

Bevelvaerder der Rhodesia Column. 

Zoo mogelijk zal de kwartiermeester het paardenvoeder 
.uitleggen in rijen 40 treden lang, 15 tot 20 treden tussohen 
dA rijen op de geschikste plaats bestemd voor hE:\t halt 
houden der kolonne, ter rechter of ter linker zijde van den 
weg vaar of nabij een winkel. Hij zal navraag doen waar 
het water is, hoe ver af, en aan hoevele paarden tegelij ker 
tijd water gegeven kan worden en dit mpporteeren aan den 
commandeerenden officiar bij diens aankomst. 

Hij zal arrangemec.ten maken indien mogelijk voor 
gonoegzaam water bij de winkels voar kofIie etc., voor de 
gohcele macht. 

Memorandum van in8truct-ie8 voor Ma/oor ViZZier8. 

L Majoor Vil1iers zalstafofficier zijn toegevoegd aan den 
commanaeerenden ofIicier van de M.ashonaland Mounted 
Police. 

2. Op marsch, als troop en · in de Hank uitgestuurd zijn 
.zal hij het oommando hebben van de linkervleugel halve 
seetie en zal toemen, dat zij ver genoeg van den hoofdtroep 
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blijven en da.t er- genoegza.a.m ruimte tusschell de halve 
sectje blijft. 

3. ffij zal.8.a.n de linkerflank ma.rcheeren ver .~genpeg om 
de troepen ill de :flank te controleeren en ongeveer op een 
lijn met het middenpunt va.n den hoofdtroep. 

4. Ais de troep halt houdt, za.l hij zien, da.t de halve secties 
in de :flank op de beste stellingen ala voorposten geplaatst 
worden en de ha.l ve secties van iedere sectie formeeren tot 
een verloren post . 
. 5 .. In zeer open veld zal hij alle halve secties, die niet 

noodig zijn, temgroepen en hen terugzenden naar den 
hoofdtroep. 

8. Hij zal toezien, dat aIle belangrijke informatie dade
lijk naar de Colonne van den Commandeerenden oflicier zoo 
mogelijk in geschrili worde gezonden dool" de troepen in 
flank, die de inlichting verstrekken, en deze moet den tijd 
en het aantal bevatten. 

9. Hij moet twee uitgelezen mannen hebben om hem te 
helpen in mjne functie en om de inlichtingen ove:.: te bren
gen, die door de troepen in flank werden gezonden. 

(Get.) J. WILLOUGHBY, 
Bevelvoerend Officier der Colonna. 

In8tru~tie8 'OO()1' den intendance-officier. 

1. Luit. Jesser Co ope zal het bevel voeren o-ver de Kaa.p
scbe kanen en schots-karren en wagens, behoorende aan 
M.M."P. en B.B.P.~ en zal zien dat zij behoorlijkin het gelid 
komen bij de halten, en dat de spannen zoo spoedig mogelijk 
hun voeder krijgen bij de winkels. 

2 .. Hij zallanga de karren marcheeren en zal dadelijk 
aan den officier, die het bev.el voert over de colonne, kennia 
geven van het braken of beschadigen van iets of van eenig 
oponthoud. (Om de paarden te sparen zal zulke informa.tie 
mondeling overgebracht worden van man tot man langs de 
colonne.) 

3. 80 pond haver reserve voedsel zal vervoerd worden op 
elke kar, deze aIleen te worden gebrnikt, waar men geen 
winkel heeft, waar paarden en muilen gevoed worden. 

4. Hij zal Dames en 2 manschappen hebben totassistenten. 
5. Voor korte halten van een uur om te voederen, zullen 

de spannen niet uitgespannen worden, de hoofdstelleo. 
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xlvi .uDANGUL. 

zullen aIleen losgemaakt worden en de stangen zullen afge
haald worden. 

6. De M.M.P. karren zullen voor een halt van meer dan 
~~n uur bij dag opgesteld worden als voIgt: No.1 kar I) 
yards op de reehter zijde en halfweg tussehen de 2 troepen 
van de voorhoede M.M:.P. hoofd kolonne. No. 2 kar 
tussehen en 5 treden ter rephter zijde van de troepen v~ de 
2de kolonne. No.3 kar dito, naar de zijde van D 1 troep. 
No.4 dito naar de zijde van en tuBsehen de 2 rijen hand
paarden. No.5, 20 traden ter rechter zijde van kar No. 2 
B.B.P. kanen op een gelijke wijze ter liIik.er zijde van de 
B.B.P. De Kaapsohe k.ar die vooruit zal rijden 20 treden 
ter ree~ter zijde Tan No.1 br. Voor een korte ha.1te bij 
dag om te voederen mIlen de M.M.P. kanan optrekkeJ\ 2 
tangs elkaar 20 treden van elkaar, twee karren omtrent 5 
yards ter reehter zijde van elke voorste troep van de hoofd
maeht M.M.P. De B.B.P. op dezeHde wijze links van de 
B.B.P. Voor een oponthoud van een UUl of langer '8 

naehta mllen de karren daar opgesteld worden aan iedere 
zijde van den weg links van de kanonnen, zoo dicht moge
lijk bij elkaAr .. 

7. AIs voor 10 minuten halt gehouden wordt, moeten 
zij halt houden, zooals zij staan. 

8. In geva1 van aanval moeten de karren in ~en Hjn 
opgesteld worden, 5. yards tussehen de karren links van de 
reserve kanonnen met de reserve. Behalve in geval van een 
aanval in de flank bij naeht, als wanneer de kanan twee 
lijnen moeten vormen, een op iedere zijde van den weg 
zoo dieht mogelijk aehter de reserve-kanonnen. 

9. De karren zullen optrekken in een enkele rij la.ngs 
den weg links van de kanonnen bij dag en links van de 
M.M.P. paarden die geleid worden bij naeht. 

10. Voedsel. "Een van de assistenten van den Trans
portoffieier zal optreden' als uitdeeler en zal met de voor .. 
hoede optrekken, onder de orders van den K wartiermeester 
zal hij voeder voor de bespanningen nemen en rantsoenen 
voor de drijvers bij iederen winkel. Zoodra de paarden 
uitgespannen zijn of uit hunne tuigen zijn zuIlen de trans
portrijders onder bevel van een transportofficier naar den 
uitdeeler gaan voor voedsel. 

~vonden in c1e tromme1 van R. White. 
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No. 46. VERTALIS'G. 

Buluwayo, 9 Dec., 1895, 
Waarde Gibles, 

Ik moet overhaast voor zaken van mijne maatschappij 
naar Engeland gaan en das.r beide kolonel White en 
Heym8.ll afwezig zijn, schrijf ik u een enkel woordje om u 
te laten weten, dat de oudste officier in het land en niet 
met verlof van de Rhodesia Horse is kapitein Napier en bij 
diens ontstentenis kapitein Spreckley. Zet de zaken in
tU8schen voorf, zooals tot nu toe gebeurd is, en maak geen 
onkosten die niet strikt noodzakelijk zijn. Ik zou gaame 
zien, dat gij in communioatie bleeft met den waamemenden 
8. S. O. alhier, zoodat een verslag van al wat gij verricht 
in het hoofdkwarlier kan worden gedeponeerd voor mijne 
informatie bij mijne temgkomst. Wanneer er gedurende 
mijne alwezigheid eenige kwestie ontstaat, handel dan maar 
nq,ar uw beste weten of waoht met handelen tot de terug
komst van mij of van kolone! White. 

De Uwe, 
(Get. ) JOHN. W ILLOUGHJ)Y. 

Gevonden in de trommel van R. White. 

No. 47. 
Van 

Zahlbar.-
Am 

Stevens, 
Charter, 

Capetown. 
Zeg Mr. Rhodes F. J. Newton t zal u zooveel mogelijk 

helpen, heeft de vnrige wensch uitgedrnkt met ons mede te 
gaan of via. Kaapstad Dl;\al J ohanne~burg wedrennen, 
daarom was verlof noodig. Alles is zeer bevredigend ook 
gereed hier, de geheele reis neemt 21 dag. 

(w.g.) L. S. J~ 
Uit telegramboekje gevonden in trommel. van R. Whit.e. (Afgezonden waarllCbijn

lijk 10 December 1895.) 
• Dr. Jameson. Zie bijlage A. 
t F. J. Newton, Resi~t Oommissioner BritiAh 13eohuanaJand. Zie No. 61 en 85, 
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No. 48. 

Van 
Zebrawood (Col. Rhodes), 

Johannesburg. 

11 December, 1895. 

Aan 
Zevenblad (Bobby White), 

Mafeking. 

Zeg aan Dr. Jameson niet meer heiden te zenden v66r 
Januari, geen plaats VOOl hen. Ik zend Captain R.M. 
Heyman, naar Grahamstown voor volgende 14 dagen. 

(w.g.) Col. RHODES, 

Charter Service, 
O. G. Fields. 

Overgelegd door bet lIoofd van. bet Te1egraaf Departm.eat te Pretoria, op de 
terecht.zittiDg van 27 April, 1896. 

Vergelijk hierbij Nos. 19, 20, 36, 49. 

No. 49. 

Van 
Zahlbar, (Dr. Jameson). 

12 December, 1895. 
Aan 

Stevens, 
Cha.rter, 
Kaapstad. 

Zend volgend telegram aan Col. F. Rhodes begint: 
zware suspicie is ontstaan; denkt gij zeker dat wedrennen 
van all~rgrootst belang mjn v.ergeleken met groote kansen 
van ontdekking, dagelijks verwacht, waardoor onder daze 
omstandigheden het noodig zal zijn eerder te undelen; 
laat J. H. IJ"ammond zwakke vennooten informeeren meer 
uitstel meer gevBar; Dr. Wolff zal volledig uitleggen 
redenen om liever te vervrot'gen dan zaak uit te stellen, 
doe al wat gij kunt om voltooiing der werken te verhaasten. 

(w.g.) ROBERT WHITE, 
Uit telegramboekje gevonden in de tromme1 van R. White • 

.. 
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No. 50. 

Van 
~ahlbar, (Dr .. Jameson). 

xlix 

12 December, 1895. 

Am 
Col. Rhodes, 

Johannesburg. 
Reb alies gereed hier, hoop, uw telegram gisteren 

ontvangen. Bobby White bedoelt geen uitstel· want 
eenig uitstel zou hoogst nadeelig zijn. Dr. Wolff verlrekt 
morgen zal uitleggen. 

(w.g.) RoBERT WHIt,. 
Uit telegramboekje gevonden in de tromme1 van R. White, de telegram zelf werd 

overgelegd door Hoofd Tel. Dept. :Pretoria. 

'Vergelijk hierbij het volgende uittreksel uit het dagboek 
Van B. White. 

Pag",;,a 146. 
12. Deca Wolff kwam hier aan en wij gingen door alle 

bijzonderheden van . • • • • • • . . • • • • 
(zie later). Alles gereed. Zag mullen S6 in de 6 maxims 
gespannen. 

13 Dec. W. & ik naar Mafeking. 
56 patarden uit~ezonden door Grenfell naar Pitsani. Zag 

G~ met· VI, en IT. 
Onaangename geruchten Heliograaph. Gal G., bart 

T8.D den weg en maakte de marsch"lorder gereed. Foley 
ziek. 

N,"o. 51. 

Van 
Zahlbar, (Dr. Jameson). 

12 December, 1895. 

Am 
Ste"vens, 

Charter, Cap~wn. 
Majoor Raleigh Grey gaat met ons daarom zal niet noodig 

hebben F. J. Newton.t Gij kunt hem toelaten D8~ wed
rennen te gun. 

(w.g.) ROBERT WBl'l'E. 
Uit telegt'amooekje gevonden in de trommel vim R. Whit.e. 

• Zie No. 37. 
t ZieNo. ~7. 

A.. 6.\.-'96. JAKESON STROOPTOOHT. B 
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