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Er is zeker niemand in Zuid-Afrika die nog niets heeft gehoord van den sluiptocht in de 
Tr-J.nsvaal op den :!()sten December, 1895. Deze onverwachte inval, die allen die er van hoorden 
van verbazing en verontwaardiging deed verstommen, wa~ niet het gevolg van de onbedachte 
opwelling van een oogenblik, maar het voh·oeren van een wel doordachte en nauwkeurig overlegde 
samenzwering. Het eerste punt dat zich voordoet is :- • 

.JOJIA:SNESI!Clt\< I :S JLET MIDLIEX YA>." 18~J.l. 

De brieven van den heer Lionel Phillips. uittreksels wa.·u·v;m verschenen zijn in het tweede 
groenboek over deze zaak uitgege,·ell door de Tran~vaalRche regeering. bewijzen ten duidelijkste 
dat er in .Juni 1894- reeds spmke was onder de millionairs van Johannesburg van een plan 
om de Traus.,aalsche regeering om,·er te werpen. Het is echter zeer wa.'lrschijnlijk dat het plan uit
gesteld werd voor een onbepaalden tijd omdat men oordeelde dat de tijd nog niet gekomen was 
om handelend op te treden. Het vuur bleef echter Mn het smeulen, totdat het komplot dat 
zijne ontknooping vond a.an het eind van het afgeloopene jaar ge,•ormd werd. De brieven 
'an den heer Phillip;; werpen een heltler licht op de kapitalisten mu .Tohannesburg. Gemeen er. 
oneerlijker, verrotter boel kan men zich nauwelijks voorstellen, doch wij laten den heer Phillip~ 
zelf spreken. 

l'llTLLfl'S F.'li llllODF.~. 

Op 10 Juni, 18!1-l, schreef Phillips aan Beit : " Jk weet niet wat onze volgende stap zal zijn. 
De regeering is klaarblijkelijk onder den indruk dat zij veel goeds voor de industrie heeft ge
daan, en onze oppo8itie zal natuurlijk den ouden Kruger kwaad maken. De oude man is echter 
in geen geval een vriend v:m de indu. trie. heeft de meest verkeerde ideei>n omtrent stMthuis
houdkunde, ·vernumlt dat wU ulle1t 8amen.spaumn met zijn rvovl.sten teyenst(lnder C. J. R., ziet denk
beeldige amalgamaties in het ,·er:;chiet en het land opgekocht door Rhodes, enz., enz. 

Birkenruth en kapt. Rhodes hebben beide mij a.'lngespoord naa.r Kaapstad te gMn o/11 11/l'l G. 
J. R .. ocel' de poHitie Pit on;,, !JPÛI'II{J~liiu /i· mwlplt'f/''11." 

Zes dagen later schrijft hij weder : " De heeren van de Gold Fields drongen er bij mij op 
aan, om naar KMpstad te gan.n en de zaak met Rhode · te bespreken. Ik was genegen om dat 
te doen. mMr twee overwegingen hielden mij terug : (1) Zoo het voor een oogenblik ver
moed werd dat ik m[j met Rhodes in verbinding stelde, zou ik mij den bittersten haat van de re
geering op den hals halen en mi schien te recht. (2) Zou het verstandig van mij zijn in den 
raad mn Rhodes te gelooven :> ...... Als g[j Rhodes vertrouwt en telegrafeert' zie Rhodes' zal 
ik ga.'ln. Mjjn eigen meening is om nog te wachten en uit te zien en wat geld te besteden 
om te beproeven den rMd te verbeteren." 

In een brief geschreven op 15 Juli, 1894, schrijft Phillips aan Beit : " Zoo even uw 
kabelgram ontvangen, luidende' zie Rhodes niet' enz .. en hierover ben ik verblijd." 

Men ?.iet, van begin af Mil was het oog de1· kapitalü;ten te ,Johannesburg ge.,estigd op den 
machtigen C. J. Rhodes. den premier der Ka.<tpkolonie, den bestierenden direkteur der Gechar
terde maatschappij, die de macht h:td solrhten onder zich te hebben, eersten direkteur der 
De Beers maatschappij. die ook het recht heeft soldaten aan te houden, en voorts was h[j de 
eerste man in een der voornaamste goudmAAt cbappijen te Johannesburg. De tijd was nog 
niet gekomen, doch toen hij dam· was kwammen naar den speculeerder der di:unantvelden , 
die zich niet tevergeefs liet aanspreken zooals de verdere geschiedenis leert 

Rilt flEXRY LOCII EX llE K.\1'1'1'.\LISTJo:X. 

In Juni, 18!14, bezocht sir Henry Loch, de hooge commissaris van dien tjjd, de Tr~nsvaal 
in verband met de commandeer-kwestie. N'adat deze brieven publiek g mankt werden heeft 
lord Loch de beschuldigingen in het "Hou~e of Lords " ontkend, doch de ontkenning 
heeft niets bewezen en weinigen bevredigd. 



Op den lsten .Juli schrijft Phillips aan Wernher (een compagnon ,·an Beit): "i::lir 
Henry Loch (met wien ik twee lange ge·prekken alleen bad) heeft mij eenige zeer positieve 
vragen gedaan, zooals bij,·ourbeeld: hoe vele geweren w[j in Johannesburg hadden, of de 
bevolking zich voor zes dagen kon verdedigen totdat hulp zou komen, enz. Hü deelde mü 
verder mede, op eene veelbeteekenende wiize, dat zii de Swazie-conventie voor zes maanden 
hadden verlengd, en zeide dat hjj veronderstelde dat Johannesburg tegen dien tijd heter 
voorbereid zoude ziin, met andere woorden, indien de zaken wat meer zeker zljn zullen wü 
actief optreden." Phillips zegt ,·erder dat hij sir Henry overreedele niet naar Johanne~burg 
te komen. '• De regeering heeft een schrik gehad, en weet dat het eerJSte ~chot zon
der redenen door de burgers gelost, Eng_r:Z.~che inlr iTPI/lie Z()ll udr'rl:cnen. l'lt het "er
z;, ., r·wt rlf' o~trr(hullkPl:j/.;heid 1:rut rle ,·ppubl idB." Hebben wfj hier niet mitischien den sleutel van 
de moeilijkheid boe men gehoopt heeft de Britsche regeering in de zaak te brengen '? 
v\'as het ideé niet o.m cle burgers te tergen en te dwingen Johannesburg a..1.n te vallen, en dan 
de hulp van Eu~land in te roP.pen '? 

YElWETEI!E:-1 \'.\~ tiE~ H.\.\ll. 

Een ~er -b~akligingen tegen de Trausmalsche regeerit~g, die men nooit moede \Yordt 
te herhalen, is dat de administrn.tie corrupt is. De heer Uharles Leonard drong zeer op dit 
punt aan in zün welbekend manifest van December 18!15. \Vij hebben hier niets met 
de roerieten dezer beschuldiging te maken, doch laten wjj eens zien hoe deze kapitalisten 
over deze dingen denken. Op den lGden Juni, 189-l-, schrijft Phillips aan Beit: " Het 
plan is om een goede som gelels te besteden om een beteren raad te '"erkr[jgen, maar ik 
moet u er aan herinneren dat het besteden van geld b\i verkiezingen bij de laatste wet 
tot een crimmeel misdrijf gemaakt is en dat de zaak dus voorzichtirr moet worden aa.uoe
pakt.". "Mijn eigen meening is om nog te wachten en wat g~ld te besteden om 
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beproeven den raad te verbeteren." Op den 15den Juli, J8tl-l-, schrijft hij weder: '·Onze 
troefkaart i een fonds van !:10-15,000 om den raad te verbeteren." Op den :llsten 
August u~ weder : '· Indien het besteden van geld geen hervorwing brengt, dan is het 
eenige alternatief gPweld, fll d.at ::nl u;P{ in l!jtl kmne,r." 

Deze zelfde man ~cbreef. 25 ,Juli, 1894, aan W ernher : '· De~e regeering is totaal verrot 
en wij moePea. _hel"'orrning hebben. Het alternatief is re,·olutie of Engelscbe inmenging." 
'.Vat denkt men van ;mike hPtTnr·llw·.~ ? Zjjn zfj de lui om met Rteenen te werpen 't GemE>eue 
hoel, voorwaar ! 

Toen men zag dat de troefkaart niet zoo veel vermocht als men wel gehoopt had, begon men 
aan andere plannen te denken. Op den :.!lsten AuguRtus, I 8!14, Phillip~ aan Beit : "Ik zal ook 
zien of het niet mogelijk is, zonder onuoodige n-em; hier te verwekken of actief optreden te 
Pretoria te veroorzaken, de maat~chappijen o,·er te halen zich van eenige geweren, enz. te ,-oor
zien. Eén ding is zeker : de clapperheid der hoeren is erg overdreven sedert zjj onze troepen 
een pak slaag hebben gegeven. ten in den ::\In.laboeh oorlog hebben zij r.icb onderRcheiden <loor 
het contingent -vfl.n Prutoria al het gevaarlijke werk te doun -verrichten, en schjjnen zij onn· bet 
aloemeen zich slecht te hebben gedragen. Indien :r:ij wisten du.t er zoowat :l,OOO goed gcwa.
p:nde man ch;tppen hier waren, zot1de er IVat minder gesproken worden-in elk geval min
det· werkelijk gevuar zijn om .Joh;tnnesbnrg !Jij gehenrteni~sen als onlangs plaats vonden weg te 
vegen. Hierbij komt nog, dat men nooit zeggen kan, wanneer er verwikkelingen kunnen ont
staan en deze plaats behoort wel gereed te zjjn om het ten minste een paar dagen te kunnen 
uithouden." Iloe deerliik hebben de kapitalisten zich niet vergist aa"'"gan.nde de dapperheid der 
boeren! Toen Jameson eenige miilen van Johannesburg door een aantal boeren bestookt 
werd, waao-den de ,J ohannesburgers het niet hem te gaan helpen. Maar misschien is ons 
oordeel op 
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dit laatste punt te harrl, immers ket is reeds duir'teljjk gebleken dat de zoogena..1.m(ie 

revolutie niet uit <le be,·olkiRg kw:tm, mMr vepvaardigd werd rloor geldzuchtige wolven <iie 
;;.!echt::. op eigen voordeel bedacht wareu. Hoor een.- w;lt Phillips zelf hiervan :r:egt. 

PIH.I"l'lEKB ltECIJTEX, 

10 Juni, 18U4-Phillips ttan Beit: '' lk wil mij natuurl j,j k niet met politiek bemoeien en wat het 
.~/Puuecht brtt·r:ft, fJPlfH!l ik uit'/ dal r·ele11 em blauwe duit Pi' oob gr-reu." Op 16 .Juni: ''Ik mag hier 
zeggen, dat, zooals gii n:<tuurljjk weet, ik rren VPI'lortqm !.·oestl'!' U.Ct(IJ' ji(}litir/ce rP1·litrn [wat 
d:tn ?] en ik geloof dat de bevolking in haar geheel genomen, in dit opzicht niet eerzuchtig is." 
Niettegenstaande deze feiten ''"il men ons nog gedurig wijsmaken dat het komplot gevormd 
werd om de .Jobannesburgers te gaan belpen het stemrecht te verkrijgen! Het doel wa>~ de 
Transva..'l.l~che regeering omver te wet·pen en dit omdat men het hebeer der goudvelden in eigen 
handen wilde hehben. Voeg bij al deze oneerljjke, onoprechte voorwendsels het gezegde v:m 
Phillips aan Beit (lG .Juni): "natuurljjk moet alles wat wij doen door middel mn anderen 
gedaan worden,·' en ge hebt een beeld van de innerlijke werking der ·'revolutie." 

Op deze walgelijke wijze moet men zjju voortgega.an-nn ~nel clan weder langzaam-totdat 
het komplot in L895 gevormd wer,l. 
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u. 
Zóó smoorde het vtmr voort tot in de laatste helft van het afgeloopen jaar toen het komplot 

tusschen de ,Johannetiburgsche ,kapitalisten en de verantwoerdelijke bestierders Î,ll Zuid-Afrika 
der Bdtsch Zuid-A.frika;msch~ m<~.atschapp[j gevormu wenl. 

" Het is moeilijk een datum vast te stellen >oor den aanvang van het komplot dat tot deu 
iuvalleidde, ofschoon het betrekkel[jk gemakkelijk is om de eerste stappen op te 1·olgen, die deze 
plannen tot een praktisch emde moesten brengen.' ' Zoo zegt het select comité. Yoor wij dezt
voorbereidende stappen nagaan, die in 't begin van October, 1895, een arrnmng nrrmen, is het 
noodig in het kort kenni8 te maken met de voornaamste samenzweerders. 

nE SAMENZWEElWEn · J-:l\ 11\Jl\:\E 1[.\:\DI.A~GEilS. 

De samenzweerders waren van de rijkste en machtig ·te personen in Zuid-Afrika. Aan geld 
heeft het hun nooit ontbroken. En toch heeft deze geschiedenis weder geleerd dat geld 
niet almachtig is. De eeuwige beginselen van recht en gerechtigheid staan vast als de 
bergeu, en z[j die deze beginselen veronachtzamen-al zijn zij ook millionairs-blij1·en nimmer 
ongestraft. 

De Gecharterde maatschappij werd in de eerste plaats 1·ertegenwoordigd door den heer C. J. 
Raom:s, des tijds den premier dezer Kolonie. "Aangaande den edelen heer C. J. Rbodes kan uw 
comitt~ tot geene andere gevolgtrekking komen dan dat hU in zijne capaciteit als bestunrder de;· 
drie groote a.andeelenma.a.tschappiien : de Britsch Zuid-Afrikaan~che maatschappij, de De Beer;< 
Hecon~olideerde mijnen, en de Gonclvelden van Zuid-Afrika, de combinatie bestierde en 
1 egelde, die zulk <:lene daad al~ den Jame~on-:duiptocht mogelijk maakte. [Rapport van het 
~.-omité.J 

''De •h·ie maat~chappijen in o,·ereenRtemming werkende: de B.Z·-A. maatschappij. de De Beer~ 
l!U&&tschappjj, en do Ut>~udYeluen rnaat~ehappij, waren de machinerie waardoor dit schema mogelijk 
gemaakt werd, en aan hun hoofd was er slechts de ééne man (Rhodes) die hen kon bestieren, en 
die hun .lot in zijne handen h<td.'' [Speech van den heer Rchreiner op het voorstel dat het 
meerderheids rapport door het lagerhnis worde aangenomen.] 

Dan had men ook den heer BErT, een millionair direktenr rler Gecharterde maatschappij en dr. 
J.um~o:-., administrateur van Rhodesia, en dr. H.umrs, secretariti der Gecharterde maatschappij. 
Deze hat~te twee uamon een dnbbelzinnige positie in, ten deele waren zU slechts d<J. nitvoerder~ 
der plannen mn andere hoofden, doch dan komen zij ook >oor al raadgevers en lPidende gee ten 
in bet komplot. 

De hoofdperHonen in de Johannesbergsche kliek waren de vijf onderteakenaars >an den 
invitatie-brief:-

(1) LJ<JNEJ, PIIIJ,Lli'S, hoofd van bet Huis van Ecksteiu en voorzitter van de kamer 1•an 
koophandel. Hij bestiert rneer kapitaal dan eenig man in Zuid-Afrika. Hij was de voorzitter 
van het " Reform Comité." 

(;,!) JOHX HAYli H.'l.mwxn, een burger der Vereenigde Staten van Amerika. Op het gebied 
van gouddelverij is hij misschien de grootste dt;Jskundige in de geheele wereld. De deep-levels 
op den Rand hebbeu hunne ontginnli1g grootendeel ·· aan hem te danken. 

(~) Kolonel F. \V. RIIOIJE~, Lroeder van C.J. Rhodes, wa- aan het hoofd ,·au de Goud1·elde:n 
van Zuid-Afrika, een der grootste maat ·chappjjen in Zuid-Afrika. 

(4) GEoRnE FAHRAl{, waarschijnlijk de grootste persoonlijke gondmijn-eigenaar in 7J!!.id
Afrika, on op den Rand beeft hij meer werkslui direkt onder zich dan eenig ander individn 

(5) ÜLLAitLES {;JW;IfAlW, procureur, voorzitter der nationale unie, en thans voortvluchtig in 
Ec:geland. 

De ecr~:~te 4 hebLen schnldig gepleit aan hoogverr&'td tegen de Transvaalsche regeerina. 
Behalve dezen had men nog ue andere !iU leden van het Reform Comité, doch in hoeverre zij vt~l 
de samenzwering JU!•t den hoer Rhodcs geweten hebben is niet recht duidel[jk, meer dan 
een sch[jut uiet veel meer gedaan te hebben dan zijn naam to hebben geteekend. 

De voorna.amHtc handlangers en uit1·oerders waren: majoor BoBBY \YUJTE, een officier va u 
dr. Jamoson, die ua.ar .Pit·ani Pothlngo gezonden werd om het kamp in orde te brengen. Ziju 
naam zal altijd in gedachteni~:~ gebonden worden, da.o'tr hij de man was die zjjn dagboek en andere 
kostbare doenmenten in een zwarten trommel met zich nam en ze onbeschadigd liet vallen in tl .... 
handen der Lurgcr~ op hev slagveld te Doorn kop. Hij wo>rd gentngengenomen te Doornkop J l<L 

de oYurgave van rlr .• JameRon, en is door het B1·itsche gerechtshof veroordeeld tot :~ven maanden 
tronkst.:-af, ..:oudur lmrden arheid. • 

Kolonel <lJtioY was de aanvoerder der Britsch Bechuanalandsche politie die -ran 
Mafeking H!rtruk geliJktijdig met dJ:. Jameson en deze te Malmani ontmoette. Hij wu·Ll 
op dezelfde wjjze behandeld al!-l de andere officJeren 1'<\ll dr. J ameson. Hii krr•eg vijf maanden 
tronkstraf. 



Su· Jou:-< Wli.J.OCGllBY, ook een officier van dr. Jameson. H[j bleef achter te Bulawayo 
tOen Je troepen vertrokken, en kwam te Pitsani aan kort voor den inval. Hij moet tien maanden in 
de gevangenis zitten. 

J. A. STEVE~S, waarnemend sec!·eta.ris der Gecharterde maatschappij, te Kaapstad, in de 
afwezigheid van dr. Harris. H[j ondu:teekende de meeste telegrammen die in \'erband met deze 
11:aak gewisseld werden tusschen Kaapstad en de andere plaatsen. 

Dr. H. A.. WoL~·~·, die te zorgen had voor de le\·ensmiddelen langs den weg van Pitsani Potb
Ingo naar Johannesbnrg. 

Kapitein HoLDEN had opzicht over het inpakken van hP.t oorlogsmateri:tal te Kimherley en het 
verrenden er van over onze spoorwegen. 

In den loop der geschiedenis zullen nog een paar namen Yoorkomcn doch die zijn van min
der belang. 

III. 

!IET DOEL DEI: SA.M I::XZWE!mllEJ:S. 

Het is niet onze Lcdoeling een lang betoog te schrijven over de Yerschillende drijfveeren 
der samenzweerders. De tüd is nog niet gekomen deze dingen uit het bloot historisch oogpunt 
te beschouwen. Wü leven nog in den nagalm der ontploffing, onze gedachten zün nog bedwelmd 
door de onverwachte gebeurtenissen , onze oogen zjjn nog te beneveld door de opstuivende 
stofwolken die in de lucht zijn geworpen. De tijd alleen zal deze gebreken wegne
men. De gevolgen der gebenrteni en kunnen nog niet met zekerbeid bepaald worden. 
Dit overzicht zou echter onvolledig zijn zoo wij niet in een paar woorden melding maak
ten van i'.e versebillende oorzaken die van tijd t.ot t[jd aangegeven worden als de basis der sam~<m
zwering. 

Het doel der samenzweerders was om de tegenwoordige Transvaalsche regeering van haar 
positie te zetten. Dit is de uitspraak van het select comité in hun rapport dat met algernaene 
stemmen werd aangenomen. Zelfs sir Thomas Upington die alleen het minderheids rapport 
onderteekende zegt : "De meest volledige getuigenis zou noodig wezen om tot het besluit te 
komen, dat de ex-premier verantwoordelijk was voor de onbezonnnen da.'l.d van dr. L. S. Jame
son, want niet alleen zou zulk een gevolgtrekking beteekenen, dat de e,J;-premÏI'?' rvorbed{l(',htelijk 
[f"pland lwft om dP mwjfwnkelijldwül d''r Zuid-Afrif.,aau8ell.e Re.pubfid.; te cer<voatell, doch ook " ...... 
Tot op dit punt zjjn allen het eens. Welken regeeringsvorm men in de pla.'l.ts der tegenwoor
dige regeering wilde plaatsen is een andere vraag. Sommigen beweren dat de bedoeling was 
de republiek te behouden, anderen roeenen dat men de Britscbo vlag wilde h[jschen, Ama
juba wilde wrceken, een Vereenigd Zuid-Afrika, met onschuldig bloed gekocht. beoogde. Wij 
zullen later zieu dat de samenl6weerders waarschijnlijk nooit over deze vraag gedacht heb
ben, en dat dit overzicht een der redenen kan zijn geweest waarom er op den 26sten Decem
ber een misver tand ontstond Jat het plan, v•)ur het nog ten uit~oor werd gehmcl-tt, den dood
steek gaf. 

Nu komen wij echter tot eene verdere vraag : 'VMrom wilden de samenzweerders de tegen
woordige regeering weg hebheB ? Het antwoord moet, zooals wc reeds getracht hebben aan te 
toonen, noodwendig onvolledig zijn. Zonder een oordeel te vellen zullen wij de veri'!Chillende 
punten in het kort op~ommen. 

De samenzweerders bestaan uit twee groepen : Zij die in verband staan met de Gecharterde 
maatschappij, en zij die te Johannesburg hunne belangen hebben. Deze twee groepen kunnen 
best afzonderljjk beschouwd worden. 

Twee redenen worden genoemd waarom de Gecharterde groep de Transvaalscha regeering 
wenschte omver te werpe11 :-

(a). Men heeft bevonden datergeene betaalbare goudmjjneH in RhoJe~uL zijn, en tenzU de 
maatschappij op de eene of andere wijze gered wordt moet ze Hpoedig b:mkroct gaan. De Trans
vaal heeft ontzaggelijkrijke mijnen, en zoo men dat land onder beheer der Gecharterde maatschap
pij kon k:rügen, dan zou de mislukte Rhodesia speculatie toch eeu succes worrlen. De toekomst 
van Rhodesia en hare goudmijnen zal dit argument of rechtvaardigen of logenstraffen. 

( b ). De beer Rhodes, de eerste man in deze groep, de toonaangever der geheele bewegiug had 
een I!Olitiek doel. Hii streefde naar een vereenigd Zuid-Afrika en had het geduld niet de na
tîînrfüke ontwikkeling der maatschappelijke toestanden af te wachten. Hij droomde groote droo
men, doch werd telkens in zjjne zoete mijmeringen gestoord door het monster- president Paul 
Kruger-dat de onafhankelijkheid zjjner volk boven alle antiere dingen plaatst en wMrdeert. 

Van dit monster wilde hij ontslagen zijn al koste het ook stroomen onschuldig bloed. Was 
bij dan onbekend met de geschiedenis van ZuiJ-Afrika ? Wi~o hjj dan niet dat bet nog geen 16 
jaar geleden is dat het Afrikaner hart met denzelfden pol~slag sloeg van Tafelberg tot aan de Lim· 
popo ? Het wordt algemeen erkend fiat hij de eeuwige beginselen van recht en gerechtigheid op 
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snoodste wijze onder den voet heeft vertreden. De heer Schreiner besloot zijn speech wa:.mnede 
hij de aanname van het meerderheids rapport in het lagerhuis voorstelde met deze woorden : '' Hij 
zou zich nimmer er toe laten brengen te veronderstellen dat de motieven van den heer Rhodes laag, 
gemeen of geldzuchtig waren ............ Het doel van den heer Rhodes was hoog; hij wenschte 
dat het ook rechtvaard1g was." 

Is het doel om met een samenzwering een bevrienden Afrikaansehen staat te on.:lermijnen 
hoog ? Kan een doel dat bereikt moet worden door immoreele middelen hoog genoemd wor
den? 

Waarom hebben de samenzweerders die groote belangen in de Transvaalscha goudvelden heb
ben zich in dit komplot gemengd? Was het b[j hen een groot-e speculatie waarbij z[j veel konden 
winnen, doch ook veel konden verliezen ? Dat de kapitalisten zelf niet veel om de voorgewende 
politieke rechten der uitlanders gaven is duideliJk uit de brieven van Lionel Phillips, die wij reeds 
hebben behandeld. De heer Schreiner zeide in de speech hierboven aangehaald : '" Hij geloofde 
dat de J ohanneshurgsche beweging, wat ook al geda.'tn werd, niet stilzwijgend werd a.'tngenom.en, 
doch dat men er veel van heeft gemaakt. Hij kwam tot dit besluit na het lezen der feiten. Er 
werd veel van gemaakt." 

De volgende redenen z[jn genoemd :-
(n) De bewaarplaatsen kwestie. Deze zaak wa.s hangende in het hooggerechtshof en zoo de 

uitspraak ten gunste der regeering gegeven werd, beteekende het een groot verlies voor de goud
industrie. Had men de regeering in eigen handen dan was deze moeil[jkheid dadelijk uit den 
weg. 

De heer Lionel Phillips schreef op 16 Juni 1894 aan Beit : "De bewaarplaatsen-kwestie zal 
-naar ik meen-ten onze:a faveure worden beslist, maar ten koste van zoowat .C25,000. 

( b) Het uitgeven van claims per loteriJ. De vorige wet was deze : zoodra de regeering een 
goudplaats als een delverij geproclameerd had, werd een dag bepaald waarop de claimlicenties 
,,ullen worden uitgegeven. De licentiehouder die dan het eerst op de plaats, is kan zijn claims het 
eerst afpennen. Deze wet gaf aanleiding tot vele ongeregeldheden. De groote maatschapp[jen 
spanden zamen, bezetten vroegtijdig het licentiekantoor met hunne handlangers, hielden rijpaar
den in gereedheid om de licenties naar de plaats te brengen1 alwaar een ander aantal bandlangers 
gereed stonden om de claims af te pennen. Op deze wijze werd het publiek totaal uitgesloten. 
Daar stoorden de kapitalisten zich echter niet aan ; integendeel dit was juist naar bun zin. Om 
deze ongeregeldheden te verhoeden, bracht de regeering een ander stelsel in waarbij de claims ge
nommerd en dan uitgeloot worden. Sommigen roeenen dat dit een der grieven der kapita,listen 
tegen de regeering der Transvaal was. 

(c) De cyanide en dynamiet monopoliPs. De heer Lionel :Phill1ps schreef 10 .Juni 1894:
"''Ik weet met wat onze volgende stap zal z[jn. De regeering is klaarblijkelijk onder den indruk dat 
.zij veel goed voor de industrie heeft gedaan, en onze oppositie [waar tegen ?] zal natuurlijk den 
ouden Kruger kwaad maken. De oude man is echter in gePn geval een vriend der industrie en 
heeft de meest verkeerde ideeën omtrent staathuishoudkunde." In den brief van den 16den Juni, 
1894, wordt over beide monopolies gesproken. In een P.S. aan den brief van den :?8sten derzelfde 
maand zegt hij : "Indien de Britsche regeering zich kon (of wil) bemoeien1met een cyanide mono
polie moet zij zich, met gelijk recht, ook t~<gen een dynamietmonopolie verzetten. De onder
,.;teuners van NQbel zullen zich thans natuurlijk tegen hunne inmenging in bet dynamietmonopolie 
\"(lrzetten !" Ja, de samenzweerders waren millionairs geworden, doch wilden nog meer profijt 
hebben I 

( d) De onzekerheid van vast eigeiidom. Sommige beweerden dat er in de TransYaal geen 
.zekerheid van vast eigendom was. :M:en scheen, ten rechte of ten onrechte, in sommige kringen 
bevreesd te zijn dat iemand onverwachts van re~eeringswege kon verneman, dat wat hij als zijn 
wettig eigendüm had beschouwd hem niet toebehoorde. In hoeverre dit een algemeen gevoelen 
was, willen wjj niet op ons nemen te zeggen. 

(1:) Het manifest van den heer Charles Leonard, voorzitter der nationale unie. In dit rnaui
fust werd een lange reeks van grieven bij een geraapt, velen waarvan enkel denkbeeldige waren, 
<J.a. de corruptie der publieke kantoren, de Hollander kwestie, gebrek aan ondersteuning voo1· 
het onderwiis van niet-Hollandscb sprekende ouders, de stemrecht kwe tie, enz. Aangaande het 
geven van het stemrecht aan de uitlanders, me1men wij dat de eisch der Transvaalsche regeering
<>prechte loyaliteit aan de republiek-eene uiters billijke is. Heeft de Transvaal niet bet recht hare 
duur met bloed gekochte en lang gezochte onafhankelijkheid te laten vr[jwaren? 

Nog eens, we achten den tijd nog niet g11komen.over deze zaken finaal een oordeel uit te spre
ken. Het is echter klaar en duidelijk dat de kapit;tlisten op eigen geldelijk voordeel bedacht 
waren, dat ze in de samenzwering gebracht werden door hunne verachtelijke geld- en zelfzucht. 
De samenzweerders in het algemeen maakten gebruik van de onemdig vergroote politieke grie
Yen (indien er al wezenlijk grieven waren)-grieven die in de verste verte niet al eene recht· 
vaardiging voor een geweldadigen opstand beschouwd kunnen worden-om hunne verraderlijke 
P.l.annen tegen de regeering der Zuid-Afrik:mnsche Republiek den schjjn van gerechtvaardigd te 
zon te geven. 



"Wij hebben nu kennis gemaakt met de voornaamste pensouen die een part ge ·pceld 
heuben in deze schandelijke geschiedenis en kunnen nu overga.u.n tot het beschouwen der 
toebereidselen. Het plan ,\·erd haarfijn uitgedacht, geld werd niet gespaard om de voor
bereidselen zoo Yolledig mogelijk te maken, alles was gereed. sncceR schitterde reeds in d<' 
nabijheid. doch de Bestierder der lotg-evallen Yan individuen en volkeren sprak het rnaebt 
·woord: "Tot hiertoe en niet Yerder." en zie, het kaartenhuis tuimelt in een, de bonw
nwe~ter" T-ij11 Yerstrooid en smaken de bittere vrnchtcn lmnncr hooze tladell. 

"De geheele beweging werd grootendeels bekostigd en bestierd van buiten af. en i u 
heide gevallen waren enkelen der directeuren cu ambte11aren der Gecharterde maatsch. >n.n 
H. Z.A. gednrig actief werkzaam." [Rapport van het select comité]. 

De bankiers der samenzweerder;:, waren de Standard Bank vu,u 2uid-Aft-ika. 
Al het geld besteed voor het komplot werd geplaatst op vier verschillende rekeningen : 

"Se,..,- eonce::.sions account," in de bocken der G-echarterde maats.. Kaapstad; •· Develop
mcnt ~yndicate," geopend met de Standard Bank >::tn Znid-Aft·ika te Johannesburg; "Relief 
Fund." geopend op den 31d<'tJ Dt>cember. 189.). ook te Johauuesbuq~ en "Pitsani CamJ> 
Account," geopend in de boeken der Gecharterde maatschappij gedurende de maand 
Januari. De Gecharterde maat>:chappij gaf ook ~eld direkt aan dr. R. A. Wolff en kolonel 
R. White. Deze sommen wet·den later geplaatst op de rekening van den heer C. J. Rhode,.,. 
1Vij zullen nu deze ver chiliende r1~keninget1 meer in 't bijzouder Hagaan. 

"N.E\1" C'OXC.ESSIOX ACCOUNT." 

Hoc werd deze t•ekeniug begonnen ~-De g<'tu i gen is \·an de heeren '1'. Bcrry euJ. A. Steven:
i~ Yangroot belang op dit punt. 

De Yom·zitter Yan het selec-t comitt~.J Wat is uwe betrekking iu deB. Z A. Maatschappij:> 
-Ik (Herry) ben de teller (accountnnt). 

DP hr'Pr MerrittU111.] Herinnert gij n 1lat Kol. lUwdes in October, 189-i, geld trok op uwt• 
lllaatbchapptj ?-Ja. 

Op deu 24 OctolJer trok hij el.OOO ?-Ja. ik geloof het was zooveeL 
·wat was he~ totaal dezer wisseb?-Meer dau .Bö1,000. 
Op welke rekeuing werden ze geplaat~t?-Tk plaatste ze op de •· New Conce;;siom

Aecouut." 
Gi.i hadteen rekening onder dien naam in uwe boeken i'-Ja. 
"-ie gelastte u zulks te doen?-lk ben niet geheel zeker, mi · ·chion de waarnemende secn·

tm·i~ of misschien dr. Jame!'on. 
Dr. Jamesou was toen niPt hier ?-Ik ontving instruktie:;. 
Yan wien P-Ik m$ ze ontl-angeu hebbeu van den waarnemenden secretaris, doch ik zrm 

111' ..zeker zijn. dat het niet -nm dr. Jamesou was." 
\\ïe betaalde de'· Ke11· Cou~e:;: ions Account ~-De ~tandard Bank. 
lJe heel' Innes.] Wt:lk recht zou dr.Jt~meson gehad hebben om LL iustt-ukties te geven met 

betrekking tot uwe rekeningen ?--Wel, dr .. Jameson verstaat niet hoc een rekening te openen. 
Doch gij zoudt uwe in:-;trnkties niet van hem outvangen he u beu als hij hier was i'-A.ls dr. 

Jame. on in de stad is als administrateur van Rhodesia, zon ik bc1·elcn Yan hem ontntngen. 
Doch dit bad niets te doen met RhodeBia. Roe kunt gij uwe instruktie:; van dr . 

• J amc:--on ontvangen voor wissels die van de· 'I' rausvaal komen:--Ik ben niet b cel zeker wie mij 
de imtrukties gaf. 

"\Vel, zoudt gij uieL un nagedacht te hebben zeggen dat de. Jame;-:on ze niet gaf?
\\'aat•schijnl\jk zou ik mijne in::;trnktie>< gekregen hebhen V<tll den Hecretttri;:; of den 
waarnemenden secretaris. Het is niet waar dat ik ze van dr. Jamcsou ontviug, doch ik mrtg 
zijne inHLmkties ontvangen hebben met betrekking tot een afzonderlijken wil-;sel. 

lJr hPer FnlJe,·.J l>r .. Jamc:-;on heeft alt ij cl een plaats op heL kantoor als hij in Kaapst1~d 
i~. en was in den regel daar. was hij niet ?-Ja. 

lJe ht'PF SclweitteT.] Illet betrekking tot welken wissel krcegt gij uwe imstrukties van <11-. 
Jameoon ?-Ik beu niet zeker dat ik ooit instrnkties ontving. 

Dl! ln'''' J(lnes.~ Hebt gij bij n het kontant-bock en chcquc-IJoeken tlcr maat~chappij i' -.lH. 
ik leg ze voor ter inspectie aan het comitt-. 

]),, he~·,· .JIPNirnrrn.] De eer:-;tc wi~~el il' gedateerd :!-4· October. UPbt gij z • hier P-.Ja, ik 
o1·erhandig de wi. :;els. 

"rie gaf u order de·· Kew Concc~ ions Account" te open '11 ?-Ik knn niet zeke1· zeggen 
d<Jl'h ik denk ze kwam door deu 'marnemcndcu KetTetari~. . 

IJ,• hef?' Sclm-ine,·.j Gij ope11t zeker roch geen rekening zmHler definitieve inHtrukties Hm 
iemand?-lk denk de rekeuing moe:-;t geplaatHL z0n op <len 11aam van Kol. JtlwdeH. 

IJ,, heer1lle1'1'iawtt.] Gij zegt de ~tnncl:tnl lbnk betaalde tle rekening aan uP-J.-. 
Ho!' vrerd bet geld gedeponèerd ?-Het werd op on~ trC'diet gcplantKL. 
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Op welke wijze, door een verplaatsing in uwe boeken ?- Ja. 
Zijt gij er zeker van ?-Ik ben. 
Op welken datum ?-Op den 15den Januari. 
De heer Inn es.] Hoe vondt gij het uit dat de Standard Bank het geld op uw krediet 

geplaatst had ?-Het werd ons verteld. 
Wie vertelde het u ?-De Standard Bank. 
Werd het mondeling of per brief gedaan ?-Het mag per brief geweest zijn. 
Waarlijk een betaling van .B61,000 zal niet gemaakt worden zonder een brief?-Ik beu niet 

zeker dat het niet per brief gedaan wel·d. 
Indien er een is zult gij hem voorleggen ? -Ja. 
Wij zijn nu zoo v-er gekomen dat op den 2-!sten October 1895, een wissel op de 

Gecharterde Maatschappij, KaapRiad, werd getrokken door kol. Rhodes. Later werden no~ 
meer wissels op dezelfde manier getrokken en ze werden allen geplaatst onder één hoofd in d" 
boeken der maatschappij. De heer Berry wist niet of wilde niet zeggen op wiens order zulk~ 
gedaan werd. 

Maar .-oor een wissel uitbetaald kan worden moet de trekker een kennisge,-iug (advice) 
zenden aan den persoon op wien hij trekt. Dus moest kol. Rhodes op den 24sten October, 1895, 
eene kennisgeving gezonden hebben aan de Gecharterde Maatschappij te Kaapstad. De getui
genis van den heer J, A. Stev-ens den waarnemenden secretaris, werpt veellicht op dit punt. 

DE KEKJ\'f~GEYISGEX DER WISSELS. 

Vraag 2,258. De hem· Sch1·einer.] llcbt gij (J. A . Stevens) nu eenige kenni~ge,-ingen in 
uw bezit met betrekking tot de sommen op de "N ew Concessions Aceount" in antwoord op 
de dagvaarding heden overhandigd ?-Ik heb geen een van hen in mijn bezit. 

In wiens bezit zijn ze ?-In primat bezit. 
In wiens bezit zijn ze ?-Ze zijn niet in mijn bezit. 
ln wiens bezit zijn ze ?-Moet ik dit antwoorden? 
Ongetwijfeld.-Zult gij mij tijd geven ? 
Neen beantwoord de vraag, in wieus bezit zijn ze ?-Ik meen ze zijn pri·mtc documeutl'IL 
[De heer Schreiner moest adem halen, en de heer Merrim::m kreeg een >r:.:.ag in.] 
De heer .Jierriman.] Dus zijn ze in uw bezit ?-Ze zijn niet in mijn bezit. 
De heer 8ch1·einPr.] In wien~ bezit "do.n ?-Indien gij mij tijd geeft tot morgen zal ik z • 

brengen. ' 
Zeg ons nu en hier in wiens bezit ze zijn ?-(G~m:d). 
Da heel' Fulle1·.] Zijn ze in uw kantoor ?-Neen. 
De hee1· Sch1·eine1·.] Wij hebben ze tot hij u gevolgd. A.an wien hebt gij ze gegeven? - Ze 

zijn in 't bezit van de Standard Bank. (Geluk!). Ze zijn printLC documenten. 
Aan -Wlt:n in ae "Standard Bank hebt gij ze gegeven ?-Aan den heer Mitchcll. 
·wanneer ?-Heden morgen. 
Was dit vóór of na gij de dagvaarding ont,-ingt ?-Vóór dien tijd. Ik heb de dagvaarding 

pas ontvangen. Ik beschouwde ze private documenten. Ik denk niet dat ik ze moet ol·cr
handigcn. 

Wat zijn ze?-De kennisgevingen va.u die wissels. 
Van allen ?-Al de kennisgevingen zijn daar, of ik geloof bijna allen. 
Allen die gij ontvangen hebt ?-Ja. 
Gij noemdet al de kennis.gevingen met beLrekking tot de "New Concessionti _\.c

<lount" privaat. Zult gij een explicatie geven waarom ze priva<J.t zijn ?-Zij werden aan mij 
ter bewarinl,? gpgeven, en ik moest ze houden. 

·wie gat ze aan u ?-Ze kwamen per post. 
Wie gaf ZP aan u, waren ze aan u geadresseerd ?- Ik vcrondet·stel dat ze naar 111 ij kwanwn. 
Naar tevens, Chn.rted'-Zc zijn privaat. 
Hebt gij persoonlijk belang er bij ?-Geen hoegenaamd. 
Pl'ivaat voor wien dan ?-Ik bedoel dat een brief aan m ij geadresseerd behaoren zou 

aau----
Uwe llfaatschappij? Nier, noodwendig aan de Maatschappij . 
Ä<tn wien dan ?-A.an Kolonel Rhodcs. 
Gi j zegt zo waren p1·i va te documenten van Kol. Rhodes ?-Ja. 
In dezen zin noemt gij ze privaat i'-J a. 
En zoo was de" ~ew Conce:;siotl Accotmt" privaat ?-Ja. 
Zoo beschouwt gij het slechts in de?.cn zin privaat. Gij hadt geen ander idée IYa.,u·om 

ze privaat waren ?- Neen. 
De" New Concession Account" is in de boeken, doch de kennisgevingen beschouwt gij 

nog u.ls privaat in den zin dat de" ledger account" privaat is ?-Ja. Indien gij mij gela,;t de 
kennisgevingen te ge1·cu moet ik het doen. 

Gij z~jt reeds hel'lta:dd.J malen gela:t alle doenmenten op te geven ?-Deze zijn de een i ge 
documenten die ik uog heb. 

Hoevele kennisge,·iug"n hebt gij aan de Standard Bank gegeven?-Vijf of zes. Ik zal 
ze bre11gcn net zooals ze zi jn. 
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Zijn ze in een verzegelde en>eloppe ?-Het is een gesloten enveloppe. 
De voorzitt<n·.] Voor wiens rekening hebt ge ze in de bank geplaatst?- Voor een private 

rekening. Ze zijn private documenten. 
Y oor wiens rekening hebt gij ze daar geplaatst, wat hebt gij op het verzoekbriefje 

geteekend ?-Ik heb verzocht dat ze privaat zouden zijn. 
V oor uwe eigene rekening ?-~een. Ik zeide dat ze het eigendom waren van den heer 

Rhodes. 
De hee1· Schreiner.] Gii gaaft ze voor de rekening nn den heer C. J. Rhodes ?-Ja. 
Zoodat de bank ze nu in bezit heeft als een deel zijner documenten ?-Ze zijn de eenige 

documenten die ik overhnndigd heb. 
Dl' hee1· Me1'i·iman.] Ze kwamen naar den heer Rbades en werden aan de bank over

handigd als het privaat eigendom van den heer Rhodes ?-Ze kwamen naar mij. Ik wensch 
en uitleg te geven, men heeft mij gezegd dat ik geene private documenten behoef te over

handigen. en ik dacht deze waren priYate documenten. 
Doch indien ze aan u gead'!'e:; eerd waren, hoe kunnen ze privaat zijn ?-(Geen antwoord). 

JOB'~ GEDl.:LD EX S.\.LO:IIO's WIJSHEID. 

Gemakkelijk was het zeker niet iet uit deze getuigen te krijgen. Doch wat nog veel 
er~et· is ze hielden zich niet altijd aan de >alle waarh~id. Bij het licht van de getuigenis die 
wij hierbo>en gege>en hebben i· het duidelijk dat de heer J . .A.. 'tevens geweten heeft van 
de •· -Tew Couce ·sion:; Account," en toch >inden wij dat hij een geheel andere t~al sprak 
Toor hij in 't nauw gebracht werd, en voor de boeken door het comité uit Rhode ta. waren 
terug georderd. 

Yraag 2." . De heer Schreinn aan den heer J . .A.. Ste>ens.] Op den 20"ten December, 1 9.:>. 
telegrafeerde harwood (privaat secretari. van Kol. Rhodes) van Johannesburg aan Stevens. 
Charter. Kaap:;tad: " Kolonel Rhode · trok cp Charter T<'Or tien duizend pond op den 1 den 
eu zeTcn duizend pond op den 19den, dezelfde rekening als tot hiertoe, kennisgeTing den 
Tolgenden dag gepot." Dit is op den dag na den 1 den en l!lden December ?-Ja. 

~-u. wat wordt; bedoeld door" dezelfde rekening ah; tot hiertoe" ?-Dt'. Harris was 
toen hit>r. 

Doch gij hebt vroeger betaald, zooal gij on reeds verteld hebt, in de afwezigheid van dr. 
Harri~. -u wat werd bedoeld door" dezelfde rekening"? Op de wi .. el , m~en ik, zou staan 
voor de "new conce ·si ons account," en dit zou zijn voor kolonel Rhodcs rekemng. 

Gij wist >an de "new conce ion account." Hadt gij in uwe boeken een reken in~ 
genaamd de" new conces:ion account"?- Teen, in de boeken was bet aan kol. Rhodes. 

"·a. ze in de boeken &::"merkt "new conces ·ions account" ?-Ik kon het niet zeggen. 
·wij hebben om de bockeu gezonden. . 

Vraag 1474. Dt hur 'du···iwr.] Kunt gij de kennisgeving van den wt :el van den 
2Usten December, nu ~even ?-Ik zal onder de rekeningen zoeken. 

Denkt gij dat de kennisge>ing daar i· ?-Deze vraag kon aan den teller gezet worden. 
Wel, de teller kwam later voor het comité en werd aangaande dit document ondervraagd. 

. Vraag 2129. ;], he• r Jr:mes aan T. Berry.J Hebt gij de kenni geTing waarva~ s~rake .. is 
lil het telegram van harwood, 20:ten December ?-Ze is privaat. Ik heb ze met m mtJn 
bezit. 

D• lteer Jferriman.] "'ie heeft ze in bezit ?-Ik zou Terkiezen niet over pri>ate 
documenten te ant\'i'oorden. 

Doch gij zijt verplicht, aLjeblief ?-Ik ben iemand in wien Tertrouwen geteld wordt . 
. De t:O(frzitter.] Weet gij wie de private kennisgevingen heeft ?-1k heb ze niet in mijn 

bezit. 
De heer • "ch.-eine1·.] Mijnheer Berry tracht toch niet de vraacn te ontduiken. Wie heeft 

de kenni~gevingen 7-(Geen antwoord.) ' 
De voor::itter.] Heeft; dr. Hatri · ze ?-lk heb een ingewortelde objectie iets te zeggen 

aangaande private confidentieele zaken. 
De zaak heeft betrekking op het onderzoek en gij zijt verplicht te antwoorden ?-(Geen 

autwoord). 
]),, he~t !rmes:: Zij~. de kennLgevingen meer privaat dan de wi .. el· zelf?-Ze zouden 

private kenmsgevmgen ziJn. 
De heet ~.'91treint?T::J Ik ~oet u h~t telearam voorlezen .... Gij ziet, dit is geen privaat. 

telegram. GIJ ze!!t gt] hebt dte kenm»geving niet ?-Ik heb ze niet. 
\V ie heeft ze ?-t Geen antwoord). 
(Tij moet deze vraag an woorden ?-(Geen antwoord). 
]Je roor~itter.] Heeft de Heer Rh ode. of dr. Harri ze?- Ik verkies een nnaa omtrent 

111-ivnte docu~ent~n n~ct te be_antwoord~n. .. 
Dl! heer :..;clmnner.J Het l"__geen prtTate documenten en gij speelt een gevaarliJke rol door 

te weigeren te antwoorden. GIJ zult noeger of later te antwoorden hebben, en liever vroeger 
dan later ?-Ik kan ;erder onderzoek doen. 

~Teen, gij moet nu antwoorden?- (Geen antwoord). 
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De hee1· Merrit1tan.] Had de heer Rhodes deze private kennisgevingen ?-Ik denk niet 
zoo. 

Had dr. Harris deze private kenni geving ?-Ik gevoel mij waarlijk niet gerecht.-aardigd. 
De Voo;·zitter.] ·wat is het nut van ze te verbergen. Indien de heer Rhode ze niet had 

moest Harris ze gehad hebben. Gij zoudt niet zulke sommen uitbetalen zonder de kennis van 
dr. Harris, den ecretari uwer maatschappij ?-(Geen antwoord). 

Indien gij >olhoudt te weigeren moet gij de ge>olaen staan. Het zaluoodig zijn het feit 
van uwe weigering te antwoorden aan het huü, ccrapporteeren, en gij moet dege•olgen staan? 
-Ik zou verder onderzoek kunnen doen. 

De heer Sclu·einer.] Gij werdt gen·tu.tgd eeu direkte naaa te beantwoorden: wie heeft die 
kennisgeving. In de eer te plaats hebt gij die kennisgeving zelf gezien ?-Ja. 

Al een telle:o moest gij ze gezien hebben ?-Ik heb ommigen der kenni.gevingen gezien. 
Hebt gij de kennisaeving met betrekking tot de tien duizend en zeven duizend gezien~

Ik ben er niet heel zeker van. 
Als teller moest gij die kennisge•ing gehad hebben als uwe instruktie ?-Ik ben niet zeker 

of er een kennisgeving was. Bedoelt gij in verband met de laatste wis~els? 
Ik spreek van de twee wi seis genoemd in het telegram van harwood op den 20sten Decer.l

ber. Hadt gij die kennisgeving voor u in 't opmaken van de "N ew Conce::.'ions Account"?
Ik had eenigen voor mij, ik ben niet geheel zeker welken. 

den. 
Wie gaf n die kenni ge~ing ?-Wel, ik ben niet zeker of alle wi::;sel kenni gevingen had-

Wie go,f n die kennis~e.-ingen?-Ik heb enkele kennisgevingen gezien. 
\Vaar hebt gij ze gezien ?-In het kantoor. 
Nu, sedert gij ...-au het noorden zijt terug~ekeerd? Waarlijk, ik ge.-oel mij niet gerecht

vaardigd dit te zeggen, kan ik niet op deze wiJze antwoot·den aa ik onderzoek zal doen en zal 
·vragen? 

Gij moet antwoorden. Gij hebt die kennisgevingen gezien edert gij terug zijt •an bet 
noorden ?-.}a. 

En gij liêbt ze gezien in het kantoor der Gecharterde Co. te Kaap tad i'-Ja. 
In bezit van den heer 'teven· ?-"\Vaarlijk, ik zou verkiezen niet te zeggen. 
Dan wot·en ze in beztt van den heer te'l'en ?-IK zag ze in het kantoor. 
De heer ~'teveu:> ~af ze aftn u ?-(Geen antwoord.) 
Ze zUn nu met in nw bezit ?-.~:Teen. 
En de docnmenLen die ~ij gezien hebt lui~en in de kenni ·geving waarvan ge. proken 

wordt in het telegram van 20 Decembet· ?-Ik weet niet. Ik ben niet zeker van eenige kenni • 
geving van den 20~ten December. 

Hoe >el(' kcnni ·gevino-en met betrekking tot deze zaak hebt gij gezien edert uwe terug-
komst ?-Ik zou niet het getal kunnen zeggen. 

Een groot getal ?-Ik heb een paar gezien. 
Tien!'-Ik weet werkelijk niet. 
Meer, meent gij ?-Ik kan waarlijk niet zeggen. 
Minder P-Ik kan niet zeggen. 
Een aanzienlijk getal in elk ge·ml ?-(Geen antwoord.) 
In bezit van den heer tevens ?-(Geen antwoord.) 
De kennii'ge>ing van Kolonel Rhode aan Cl~arter met betrekking tot de'· Xew Conce ~ion 

Account" ?-Ze waren kennisge>ingen van de wis els. 
Met betrekking tot de "N ew Conces ions Account" ?-Ja. 
Van Kolonel Hhodes ?-Ja. 
De herr Jones]. \Vaarom hebt gij ze niet opgege>en toen gij kenni · kr egt ze beden >oor 

te leggen ?-Der den is dat ik ze beschouwde al· pri>ate documenten. 
n~ hert Sclmdw•r]. Zet uit uwe g dachte bet id é dat gij hier zijt om te oordcelen '1\-at 

private documen~. ·u ~ij u. en wat niet. Gij zijt h~;r op bevel der ~~·et om documenten op 
te geven, zooals gtJ duar dte boeken hebt gege>en, en gtJ moe t zeg 1·cn r-Ik zal na-vraag doen. 

Du hrt'l' Jvnts]. Zijt gij onder den indruk dat (tij vrij gelat n zijt de documenten die 
gij -verkie. top te geven, n niet die welke het comité noodig h cft ?-lk wa ·altijd ouder d n 
indruk dat private document n privu t zijn. .. . . 

De h('f"'' Jf, triman]. Is het lPdger d r )fa lt~chnpptJ prtvaat :'-Het ledger i· niet confiden
tieel. Wij hebbeu on prim t lcdgcr. 

l\!eent gij dun dat de rekening in het ledger niet privaat is. maar da de kenni~geviugcn 
vnn die rekening pri-vaat zijn P-Ze zijn niet de kenni gevingen der Gechar rde ::\laat .~ze 
zijn privaat. 

Waaro~1 Hch:ijft g1j ze dan in het lcdger der l!I~atscbnppij. ~V elk een gekheid te zeggen 
dat de kenm. gevmg -van een document een confidentteel document 1. n dat d 0 tcekening- >an 
dat document (geschre.-en in uw ledger) niet confidentieel is. Dit i. het comit ·te gek maken: 
-Ik h ·b niet de minste bedoelillg met het comit ~ de gek te eh er n. 

In zijn getuigenis hier boven zeide de heer J. A. te-ven dat hij de kennisgevingen n de 



Standaru B::mk had gege>en in een gesloten enveloppe. Hij werd toen na~r de Bank gezonden 
om de erweloppe te halen, die hij den voorzitter o\·erluuuli~de. 1~1· op stond ge~clu·even · 
"Mr. Rhod :;." De enveloppe werd in aller tt>genwoordighüd geopend. Er waren acht 
kenni;;ge>in"'en in doch die >an den 20,ten Decèmber was er echter niet bij. 

Hier is cle kennisgeving van den ecr::;tcn wi~sel : 

P.K., Bus ö7. Telegraaf adres : "Gio>ano." 

De Geconsolideerde Goudvelden van :r.uid-Afrika, Beperkt. 

Johannesburg, 21 Octohct•, 1 9.5. 

J .. \. t<'ven~, E'rh Britsch Zuid- A.frikaan~che Co .. Bcpt., Kaapstad. 
Waarde heer,-Volgen~ de overeenkom:t met mijn hJ'OPncr·, clen heer Creil Rhode~;, heb 

ik op de Gechartrrde Co .. >oor de som van tl,OOII. op 1.icht. getrokken . tP wonlt>n g-cpla:tt t op 
de rekening van de ~~ew Concessions afc. HonorePt' de wiss<'l, als 't u belieft, hij presentatie. 

Geheel de nwe, 

(Get.) FR.\XC rs RnonEs, 

De anderen zijn in denzelfden vorm,-ViPt' zijn geteekentl door kolonel Rhodes de 
andere vier door A. J. harwood, den pri>aten ·ccr·etaris van kol. RhodPs. 

Deze eerste kennisgeving is van zeer groot belang. Ze toont dadel ijk dat de " ... -ew Cou
ce~.-·ions account" geop nd werd >olgens een afRpraak met den heer C. J. Rhodcs. Het i~ <.lu~ 
duidelijk dat de ex-premier >an begin af aan in de samenzwering is gewec ten niet maar bij 
een <~:ijtleur is ingekropen, zooal · . ommigcn wel hebben willen <.loon \'er:-;taan. X een. de heer 
C. J. Rhode.· was zonder twijfel een der Ol'igineele .·anH'UZwPerrler«. 

Het bedrag Yan deze rekening zooale opge eekend in de bocken der Geehnrterdc maat
schappij, Kaap tad, i, f:6l..'J.:i0. [Bhmwboek, aanhangsel R.] 

Ju het Groenboek [Bijlage G.] komt deze rekening ook voor zooals overgelegd rloor <lm1 
heer J. Buigen. accountant der Standarel Bank te Johannesburg, in het voorloouig onderzoek 
te Pret0ria. De ~om daar genoemd is t71,0110. Het ver~Schil in deze twee gt-talleu ontstaat 
daardoor, dat de som >an den i!:lsteu No\'ember op de eerste rekaning ,-oorkomt als t;.)OO, op de 
tweede al· i:!),OOO. De laatste :-om werd te Johannesburg op den fldcn Januari getrok ken. 
doch het >-chijut of die wis~cl nooit naar de Ktmp~tad ÎH gezonden, daar zo niet op deze laatste 
rekening voorkomt. 

De wissels wa:w>an hierboven gesprok,,n wordt, w:tren in <lcn volgenden Yorm :-

22 OctolJer, 1 '!J!.i. 
:BlOOO. Op zicht betaal op ordet· van de • 'taudard Bank nm 7 ui.l Afrika, Bpkt., de som 

van é.Su duizend pond, waarde outnwgen, hetaalhaar i11 Brit~che :-;terling. 

(Get.) 
Aan de Britsch Zuid-Aft·ikaarLche Co. Bpt. Kaapstad. 
Oe;;,!clotseurl :-Voor r.leu Kaap ·tad ·chcn Tak v:tn de Standard Bank van Z uid-Afrika 

Bpt." 
G. D. Burrell , >oor _\.sst. Teller . 

H ierop werd de -volgende cheque op de Standar·<l Btwk uitge:;chreven door de Gcchar· 
terde :Maatschappij :-

No. 321 De Brit:-;ch Zuid-A.frikaansehe Uo. 

Bpt . 

Kaapstad, 2 October, 1 95. 

De 'tandard Bank vat• Zuid-.Afr·ika, Bpt. 
Kaap'tad. 

Betaal tandard Bank, of order, l>én duizend ponu stg., .ln ,OOO. 

(get. ) J . A. I TE\EXR, 
"\\·aarn • • 'eet. 

(Deze cheque moe t geëndorseerd worden door den pCl"OOn aan wien ze betaalbaar is.) 
c"z,,.tlo,-see.-cl :- Voor den Kaap ·tadschen Tak van de tandard Bank van Zuid-Afrika . 

J. PooLTOX, >oot· teller. 
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WISTEN DE DIRECTEURE:s' TE LOKDON VAN HET KOMPLOT? 

D~ ." New Concessions Account" werd geopend in de boeken der Gecharterde maat
schappiJ op den 28sten October, 1895. Indien copijen der boeken van tijd tot tijd naar 
London gezonden worden dan moest men in het kantoor aldaar iets gemerkt hebben van wat 
er gaande was. De heer T. Berry werd op dit punt ondervraagd (vraag 2028:. 

De hee'r .lfeJ"''iman.J Gingen al deze rekeningen (Now Concessions Act.) naar uw 
Lond~r:tsche kantoor?-Neen, deze zijn niet verzonden. 

ZtJn deze rekeningen nooit naar London gezonden ?-Neen, wij zenden slechts onze 
"ledger accounts" jaarlijks naar het Londensche kantoor. 
. Zou het Londensche kantoor niet geweten hebben van de "New Concessions Account" 
m uwe boeken ?-Ik zou niet beslist willen antwoorden, omdat wij nog niet onze jaarlijksche 
rekeningen naar England hebben gezonden. 

De heer Fuller.] Wat zendt gij aan 't eind des jaars?-Wij zenden den staat van balance. 
De lwe1· Merrimun.] Zendt gij niet maandelijksche rekeningen naar uw Londensche 

kantoor?-Wij zenden een " tissue " van het kontant-boek. 
De heer Jones.] Dat is een copij van de inschrijvingen in het kontant-boek P-J a. 
Later, De hem· Merr·iman.] Zult gij ons zeggen of gij een afschrift van uwe Januari 

rekening, dat gij een" tissue" noemt, naar uw Londensche board hebt gezonden ?-Ik ben 
niet heel zeker dat het werd gezonden. Ik geloof weL-

Hebt gij een afschrift elke maand naar Londen gezonden ?-October en No>embf:>r zijn 
zeker weg, doch ik wil niet beslist zijn omtrent Januari, wij hadden veel te doen sedert 
Januari. 

En hebt gij geene vragf\n uit het Londensche kantoor gehad wat de " N ew Concessions 
Account" beteekent ?-Ik weet van geene vragen. 

De heer S~!~reiner.] Noch laatste jaar noch sedert dien tijd? Men heeft nooit navraag 
~edaan naar miJn konta.nt-boek. Het zenden van de rekening naar he~ Londensche kantoor 
1s een~ bloote form, daar de boeken hier gehouden worden. 

Utt deze getuigenis blijkt het dat de Londensche direkteuren wel degelijk geweten 
konden ~~bben van het bestaan van deze rekening. Het kan echter gebeurd zijn dat deze 
maandehJksche opgaven door een ondergeschikten klerk werden ontvangen en aangeteekend 
w~rden zonder dat de aandacht der direkteuren bepaald werd bij de" N ew Concessions Account." 
D1t punt zal echter ouderzocht moeten worden door het Britsche Select Comité. 

DOOR WIEN WERD DEZE REKENING BETAALD p 

Het antwoord vindt men in de getuigeni:; van den heer L. L. Mitchell, algemeen bestierder 
der Standard Bank. [Vraag 2433]. 

D e hee1· ilfen·iman. ] Wij hebben vernomen dat in Januari, omtrent hot midden, eene som 
van .C61,550 aan de Brit eh Zuid·Afrikaansche Co. betaald werd, met het doel een zekere 
rekening af te betalen. Zal u zoo goed wezen ons te zeggen op wiens autoriteit ze aan de 
Gecharterde Co. betaald werd en door wien ?-Daar ze genoemd is in de dagvaarding die ik 
ontvangen heb om hier te verschijnen, heb ik naar de boeken laten refereeren en ik vond dat 
een cheque vom· .C61,.'550 geteelcend doo1· den heel' Rhodes, belartlil w e1·d ·voor het c1·ediet der Gechal'· ._.._ 
t&rde Maatschappij. 

De heer Schreinel'.] Kunt gij den datum geven ?-Het was op den liiden Januari, meen ik . 

WAT WERD MET HET GELD GEDAAN p 

De heer W. F. Fairley overlegde in het voorloopige onderzoek te Pretoria de rekening van 
dr. H.A. Wolff in de Bank van Afrika, Johannesburg. [Groenboek, bijlage H.] Volgens 
d.eze rekenin~ werd .Cl9,250 14s. lld., van de New Concessions Account, gebruikt voor de 
voorbereidselen in verband met het oprichten der magazijnen tusschen Johannesburg en Pitsani 
Pothlugo. Het groot te gedeelte van het o>erige werd door Kol. Rhodes ovet·gebracht op het 
"Development Syndicate." 

HET" DEVELOPM:ENT SYNDICATE." 

Deze rekening werd geopend in de Standard Bank >an Zuid Afrika, J ohannesburg, op den 
13 December, 189!i, in den naam van Kol. Rhodes, J. H. Hammond, Lionel Phillips en J. P. 
Fitzpatrick. [Groonboek, bijlage F.] Dit werd gedaan door den beruchten Schumacher op 
de volgende wijze:-

Aan de gezamenlijke bestuurders, 
~tandard Bank van Z.-A. Bpkt. 

J ohannesburg. 

Het" Development Syndicate." 
Johaunesburg, 13 December, 1895. 

Waarde Heeren,-Ik open heden met uwe plaatselijke tak·bezigheid eene rekening in 
naam van bovenvcrmeld syndicaat. 

Alle cheques zullen door mij als secretaris en door twee direkteuren geteekend worden. 
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Er zijn op dit oogenblik vier direkteuren, nl. kol. Rhodes en de heeren J. H. Hammond, 
Lionel Phillips, en J. Percy lfitzpatrick, wier handteekoningen aan den voet dezes zijn ge· 
plaatl';>t. 

i:10,000. Uw dw. dienaar, 
(Get.) R. vV. SCHUMACHElt. 

Hierbij leze men den volgenden brief van de direkteuren : 
Aan de Standard Bank, Bept., 

Johannesburg 'l'ak 

Wij, de ondergeteekenden Francis Rhodes, John Hays Hammond, Lionel Phillips en J. 
Percy Fitzpatrick verzoeken u hierbij een rekening voor ons te openen te worden genoemd 
." Development Syndicate" en, totdat schriftelijk keuuis is gegeven van het tegenovergestelde, 
die rekening te debiteeren (hetzij op crediet, overtrekking of anderszins) met alle cheques daar
op getrokken, mits deze door twee van ons zijn geteekeud en gecontrasigneerd door R. W. 
Schumaeher als secretrais. 

En wij verklaren ons gezamenlijk en afzonderlijk aansprakelijk voor alle zoodanige cheques 
en dat in geval van overlijden, insolventie of uittreding van één of meer onzer, degene van ons 
die overblijven, de algeheele beschikking zal hebben over alle gelden, die als dan en daarna op 
het. crediet van de gezegde rekening zullen staan. 

Geteekend dezen 16den dag van December, 1895 

(Get.) FRANCIS RJJODES, 
J. PERCY FITZPATRICK, 
LIONEL PHILLIPS, 
JmrN HAYS HAJIDIOKD. 

Deze rekenir:g bereikte de som van .t120,000. Men weet eigenlijk niet veel van deze 
rekening. Volgens de . verklaring van den getuige R. vV. Schumacher, secretaris van het 
syndikaat, afgelegd in het voorloopige onderzoek, 10 Februari 1896, zijn de cheques op deze 
rekening getrokken, spoorloos verdwenen en werd het cheque boekje van het syndikaat door 
hem verbrand. Volgens hem werden geen notulen of boekeu (behalve een aanteekonings
boekje, dat ook verbrand werd) gehouden en bezat bet syndikaat geen statuten. 

Uit de boeken van de bank blijkt het dat dit geld te Johannesburg besteed werd. Waar
schijnlijk werden de verdrukte (!) uitlanders, die het niet langer onder het juk der 
Transvaalsche regeering konden uithouden er mede betaald om naar de wapenen te grijpen! De 
verdrukte Johannesburgers kregen eene betaling van 2ls.j per dag indien zij lawaai wilden 
maken en een geweer ter hand nemen! Eene som van ;1;;10,000 werd overgebracht op het 
"Relief Fund." 

llET " RELlEF FUND." 
Deze rekening werd op dezelfde manier geopend als het " Developmeut syndicate," door 

de heeren Lionel Phillips, Francis Rhodes, George Farrar en A.. Sheard (secretaris). Volgens 
de boeken van de Standard Bank bedroeg deze rekening .t63,554 8s. 4d. [Groenboek, bijlage I.] 

DR. WOLFF's UITGAVEN. 
Wij hebben reeds gezien dat dr. Wolff meer dan ;1;;19,000 uit de "New Ooncessions 

Account" van Johannesburg kreeg. Hij kreeg echter ook geld direkt van de Gecharterde 
maatschappij. De getuigenis van den heer J. A.. Stevens daaromtrent is van belang (Vraag 
2444): 

De heer Merriman.] Er was een rekening vap. dr. vVolff, waarvan een copij aan het 
comité gegeven moet worden, die o.a., toont dat ;1;;1,000 op zijn crediet te Mafeking p;eplaatst 
werd op den 9den November, 1895. Welke autoriteit was er zulks te doen ?-Dit werd gedaan 
voor zoover ik mij kan herinneren, en ik meen dat de heer Berry tegenwoordig was, op 
instrokties van dr. Jameson. 

Was hij toen bier in de stadP-Rij ma.~ hier geweest zijn op dien tijd. 
Bij den heer Rhodes gelogeerd? Hij logeerde gewoonlijk daar. 
Gaf hij u in den regel instrukties over financi· ele zaken?-Wij moesten >an hem instruk

ties ontvangen toen hij hier was. 
Hij was echter Rlechts administrateur van Rhodesia ?-.A.l zijne bevelen hadden wij te 

gehoorzamen. 
Om geld op het crediet van eenig persoon te Mafeking te plaatsen ?-Indien de a.dmini

strateur zulke instrukties gaf, zouden wij geene navraag doen. 
Niet eens indien het was om geld op het crediet van eenig persoon waar ook al te 

plaatsen ?-(Geen antwoord). 
De heer Innes.] Zelf:; indien bet niets te doen had met Rhodesia ?-Ik zou den admini

strateur laten begaan. 
Zelfs indien gij zaagt dat hot niets met Rhodesia had te maken ?-Hij zou verantwoorde

li,jk zijn. 
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Zoudt ~ij dan willen beweeren dat dr. Jameson inderdaad bestierend direkteur der 
maatschappij was? 0, neen, zeker niet. 

De heer Schreiner.J Welk verschil maakt gij dan ?-Hij heeft de volle macht een rekening 
-te openen. 

In den volsten zin ?-Hij had een tamelijk wijde macht. 
Hoe kreeg hij die machtP-Ik weet het niet. 
Werd u gezegd dat hij die macht had ?-Neen. 
(De heer T. Berry, de accountant, werd ook omtrent deze zaak ondervraagd:) 

~ De heer Merriman.] Hebt gij geen rekening met dr. W olff ?-Ja, doch ze is een private. 
Hoe komt gij een private rekening met dr. Wolff te hebben ?-Ze is gemerkt dr. Wolff. 
Wees zoo goed deze rekening op te slaan en het bedrag te geven ?-Het is ~1,458. 
Tusschen welke datums ?-Tusschen 30sten September en 31sten Januari. 
Hoe werd deze- som terug betaald ?-Ze werd geplaatst op de 1·ekening van den hee1· 0. J 

.Rhodes. 
Wanneer ?-Ik weet den juisten datum nu niet, waarschijnlijk omstreeks 't midden van 

Januari. 
Op wiens instruktie werd zulks gedaan ?-Mogelijk die •an Dr. Harris. Ik ben er niet 

·zeker van. 
De heer Rchreiner.] Was de heer Rhodes toen niet in Kaapstad ?--Ik kan den datum niet 

precies bepalen, doch het werd in Januari gedaan. 
'i'V aar lijk, ge moet u herinneren, het is niet zoo lang geleden, wie heeft gezegd de som over 

te brengen?-Voor zoo ver ik mij kan herinneren was het de secretaris. 
De heer Jones.] Gij bedoelt dr. Harris ?-Ja, zoo ver ik mij kan herinneren. 
De heer Schreiner.] Wist gij waarvoor het geld noodig was ?-Neen. 
In Januari werd uwe maatschappij voor deze en andere sommen betaald door den heer 

Rhodes ? - Ja. 
Zeg mij rechtuit, heeft de heer Rhodes zelf u gelast zulks te doen ?- Neen, ik zelf had 

geene communicatie met den heer Rhodes. 
Daarom had Dr. Harris. Gij zoudt het niet gedaan hebben zonder instrukties. Gij 

.zegt gij ontvingt geene instrukties van den heer Rhodes, was er dan iemand in h.aapstad die 
u zulke iustrukties kon geven behalve dr. Harris? Ik denk neen. 

Daarom ~af dr. Harris ze ?-Ik meen het was dr. Harris. 
De rekemng van majoor Wbite, werd ze op dezelfde wijze gesloten als die van dr. W olff? 

-Ze is ge;plaatst op den naam van den heer Rlwdos. 
Wat IS de som P-~316. 
De heet· Me1-ri11~an ?] En de" Pitsani Camp account" ?-Die moet nog afgesloten worden. 
De " Pitsani Camp account" i eene rekening (~25,900), geopend in de boeken dee 

B.Z.-A.M. gedurende de maandenJanuari en Februari van dit jaar, waarop werden overi?edr:J,
gen gelden verschuldigd voor ko ten in verband met de expeditie, als ook de verschiJlende 
:sommen betaald aan ontvluchte ruiters die door Kaapstad gingen. 

Dan werd er nog een ~39,000 direkt uitbetaald door het reform comité [Groenboek, bijlage 
K.] 

OPSOMMING. 

• Indien wij nu al deze rekeningen bijelkander zetten dan krijgen wij de volgende tafel 
Daar de eene rekening gedeeltelijk in de andere loopt is het moeielijk de juiste som te 
bepalen. Deze rekeningen zijn aan 't licht gekomen, doch het is wel de vraag of er niet nog 
veel meer geld, waarvan het publiek niets weet, door deze millionairs is uitgegeven ter bevor
dering van de samenzwering. 
New Ooncessions Account (Johannesburg) :-

Dr.Wolff(circa) ... ~19,000 0 0 
Aan "Development Ryndicate" ... . .. ... ... ... 52,000 0 0 

"Development Ryndica.te" (.tlil0,000-~52,000, overgebracht vanNew Conc. act) 68,000 0 0 
"Relief Fund" (t:63,000--~10,000, O\'ergebracht van Dev. synd.) 53,000 0 0 
"Pitsani Camp Account" (onlietaald) ~5,900 0 0 
"Reform Comité betalingen " .. . 3~,000 0 I) 
Dr. Wolff's Pitsani uitgaven 1,500 0 I) 

~258,400 0 0 
De samenzwering heeft dus, voor zoover ·wij weten, meer dan -} millioen ponden sterling 

gekost! Daarvan heeft de heer C. J. Rhodes ~63,000 betaald en indien hij de "Pitsani Camp 
.t;\.ccount " ook betaalt zooals hij met de " N ew Concessions Account." gedaan heeft zal 
zijn aandeel maar zoo eventjes f:88,500, wezen, d i., bij"La -} van de geheele som. 

Als men al deze ingewikkelde geldzaken nagaat dan krijgt men een vrij duidelijk be~rip 
van den grooten om wang der samenzwering. Maanden lang werd het plan overdacht en uit
~ewerkL. De heer Rhodes, de door de Afrikaner partij vertrouwde premier dezer Kolonie, was 
al dien tijd bezig in het duistere van zijne eigenaardige positie gebruik te maken om de regee
ring der Transvaal omver te werpen. Hoe kan men verwachten dat de republieken ooit den 
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heer Rhodes of zijne ondersteuners en verdedigers zullen vertrouwen? Ja, hoe kan men 
verwachten dat de Afrikaners ooit weder vertrouwen in eenig Engelschman zullen stellen? 
Verstaat men deze vragen recht dan zal men beginnen te beseffen boe oneindig veel kwaad 
de heer Rhodes in Zuid Afrika gedaan beeft door zijne snoode, onheilige samenzwering. 

V. 

PITSANI J>OTHLUGO. 

De troepen der Gecharterde Maatschappij die bestemd waren de Trans>aal op den bepaal
den tijd in te trekken vergaderden te Pit ani Pothlugo, 28 mijl ten noorden van Mafeking. 
Deze plaats was het eigendom van een kaffer, Silas Molema, en werd door majoor R. Wbite 
van hem gekocht voor de Gecharterde Maatschappij. ir idney Sheppard, vroeger adminis
trateur van Britsch Bechuanaland, gaf hem (White) een introduktie aan Ikaneng, die beloofd 
had zijn invloed te gebruiken. De brief is als >olgt, [Groenboek, Ko. 9.] :-

Aan Ikaneng, 
Hoofd van de Bamalite 

Ramoutsa. 
Mijn Vriend! 

Kimberley, 3 October, 1895. 

Betrekkelijk de afspraak, tus chen ons gemaakt te Ramoutsa, op den 24 ten j.l., heb ik het 
genoegen u te introduceeren den majoor den Hon. R. White, van harer majesteits Royal 
Wel h Fu iliers, die voornemens is namens de British South Africa Company een zeker stuk 
grond o>er te nemen op de plaats "Lekholoboto " genaamd, die aan Kolonel Rhodes, D.S.O.~ 
en mijzelf werd aangewezen, om daar een kamp en een zetelplaats voor den magistraat te 
vestijl,'en. 

\Vees zoo goed om aan majoor White gidsen mede te geven om hem de plaats aan te 
wijzen. Alle hulp, die gij anu hem verschaft, zal ten zeerste gewaardeerd worden door uwen 
vriend. 

SIDNEY SIIEPPARD, 

Resident Commissaris. 

De samenzwerin~ nam dus reeds in September, 1895, een aanvang, Sir Sidney heppard 
beeft verklaard dat h tj niet wist dat dit kamp te Pitsani aangelegd werd met eene bijbedoeling. 
om dicht bij de Tran vaalsche grenzen te zijn. Pit ani Pothlugo beteekent eigenlijk" water
put" en was dus uit tekend beschikt voor het doel der samenzwering. 

Op den 3den October telegrafeerde Reuter aan de nieuw bladen het volgend bericht : 
"De edelmoedigheid van den heer Rhodes heeft zich tot "'ilas Molerna uitgestrekt, daar 
Kolonel Rhodes te zijnen behoeve schikkingen gemaakt heeft om hem in ruil voor zijn eigen 
plaat· in het Protekt01-aat bij Kowie tweemaal de uitgestrektheid land in Bechuanaland te 
geven; de plek kan door hemzeiven uitgezocht worden." 

Deze edelmoedigheid, hoe on>erklaarbaar ook des tijds, is nu zoo duidelijk als iets ter 
wereld. Kolonel Rhodes ging de plaats eerst inspekteeren ingezetschap van den administra-
ucur van Bechuanaland, dien een rad voor de oogen werd gedraaid, en toen moest majoor ~ 
\Vhite het plan gaan uitvoeren. Aan 't eind van Januari l.l. schreef Ons Land over dit 
onderwerp en noemde het: "Edelmoedigheid met een doel en een staartie.'' 

Majoor White kocht later nog twee plaatsen zooals aangateekend in zijn dagboek : "30 
October. Zag Silas Molema., neef van den kapitein Montsioa. Deze man geeft ons de plaats 
Maliete, nabij Pitsani, in ruil voor twee plaatsen, welke aan hem gegeven zullen worden en 
beloofd zijn door sir . Sbippard . . . . Naar Montsioa. geweest. Hij is een zeer oude man 
(omtrent 83), en met hem een onderhoud gehad. Hem verzekerd van de goedgezindheid 
van B. . A. Co., en hem verteld, dat wij van plan waren een dorpje te Pitsani Pothlull,'o aan. 
te leggen en eenige politie daar heen te sturen om de orde te bewaren. Hij zeide dat hij 
hoopte dat wij allen in vrede zouden leven, en vroeg of wij hem tegen vijanden aan den 0. 
grens zouden beschermen. Ik antwoordde, dat wij geene vijanden daar hadden, daar wij in 
vrede leefden met alle menschen. Gedurende dit onderhoud was ik de eeuige persoon die zijn 
hoed ophield. De andere kapiteins namen alle hun hoed af. " 

\Vat zou er in bet gemoed van majoor White zijn omgegaan toen de kaffer kapitein hem 
verzocht in vrede te leven P Ziin antwoord was een onwaarheid, want hij moest geweten heb
ben dat hij bezig was voorbereidselen te maken voor een inval in de TransvaaL 

Volgens hetzelfde dagboek 1 November. "Dr. Jameson arriveerde met de coach (van 
Bulawayo) van 5 v.m. en wij reden uit om naar de plaats bestemd voor het kamp te gaan kij
ken, welke zijne volle goedkeuring wegdroeg. We reden terug en arriveerden te Mafeking om 
11·30. Ging Kol. Grey zien met den dokter en sprak over vooruitzichten of de Britsch 
Bechuannaland Politie zich met ons zoude vereenigen. Radedadi (een kaffer opperhoofd P) 
had onderhoud met dokter, die hem zeide dat hij zich tusschen Mangwe en Tati kon vestigen 
Dokter vertrok om 10·10 n.m. mar Kaapstad." 
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Wij zullen dr. Jameson nu niet op zijne reis naar de Kaapstad, waar hij de samenzwering 
ging bespreken mflt den bestierenden direkteur zijner maatschappij, den heer C. J. Rh odes vol
gen, doch eerst zien hoe de troepen verzameld werden. 

VI. 

DE TROEPEN DER SAMENZW F.ERDERS. 

"In den avond van den 29sten December, 1895, trok dr. Jameson, de administrateur der 
·Gecharterde Maatschappij aan het hoofd van meer dan 500 bereden rnacsehappen en een sterke 
macht van artillerie, ten volle to·egerust, de Zuid-Afrikaansche Republiek binnen. De expe
-ditie bestond uit twee partijen, waarvan de eene van het kamp te Pitsani Pothlugo, waar zij 
langzamerhand was bijeengekomen, afreisde, en de andere van Mafeking, in Konaniaal grond
gebied." [Rapport van het select comité.] Vanwaar kwamen deze troepen? Wanneer 
werden zij aldaar vergaderd P Hoe kwam het dat men niets ..-an het eigenlijk doel dezer 
troepen vermoeddeP Deze vragen kunnen besL bt>handeld worden indien wij de twee partijen 
waarvan hierboven gesproken wordt afzonderlijk behandelen. 

HET PITSANI DEEL DER BENDE. 

Op den 19den October werd een proclamatie te Bulawayo gepubliceerd waardoor een dee 
van het Bechuanaland Protektoraat onder het be~tier der GecharLerde Maatschappij werd 
geplaatst. Koning Khama was in Engeland geweest en was er in geslaagd, ondersteund door 
het handgeklap der nieuwsgierige Engelschen, eene schikking met de imperiale regeering 
te treffen waardoor hij het beheer over zijn volk behield, doch een strook lands langs de 
grenzen der 'l'ransvaal voor den spoorweg van Mafeking naar Bulawayo aan de Gecharterde 
Maatschappij moest afstaan. .:il"a majoor R. White in 't begin ..-an October de plaats Pitsani 
\OOr een kamp had verkregen ging hij naar Bulawayo waar hij op den 13den aankwam. Den 
volgenden dag schreef hij in zijn dagboek [ Groenboek No. 13] : "Voorbereidselen worden 
gemaakt om de politie morgen te doen vertrekken" ; doch op den 15den schreef hij : "Politie 
niet vertrokken. Proclamatie niet gereed." Men moest voor de proclamatie wachten om een 
voorwendsel te krijgen voor het afbrengen der troepen zooals later zal blijken, 

Dadelijk nadat de proclamatie aangekondigd was vertrok de eerste troep van Bulawayo. 
Op den 20sten schrijft Bobby White: "Eerste Lroep Mashonaland bereden politie (ill.M.P.) ver
trokken-80 man, 2 maxims, 3 wagens, om 5.30 v.m. Sir J. \V.(illoughby'~) wagens met 12 
muilen22 zakken mielies. De heer Straker heeft het bevel." Den volgenden dag: "Tweede 
troep M.M.P. vertrokken. Insp. Dyke bevelhebber; 79 man, 22 zakken mielie ·, 3 wagens." 
Later vertrokken nog meer manschappen in zijn geheel 250 man. Dr. Jame~on en majoor 
White vertrokken kort daarna en kwamen te Mafeking op den lsten November aan. Zij gin
gen toen het Piusani kamp inspekteeren en later vertrok dr. Jameson naar de Kaapstad. Sir 
John Willougbby bleef nog een tijd lang te Bulawayo en schreef van daar den volgenden brief 
[Groenboek, No. 12] gevonden in den trommel van Bobby WhiLe :-

Bulawayo, 31 October, 1896. 
Waarde Bobbie.-Ik heb u met potlood geschreven briefje uit Mangwe ontvangen .... 

Ik heb mij afgemaakt van uw contract voor 50 zakken mielies en 50 kafferkoorn, daar de man 
• het kom·n en de mielies door elkaar gemengd had. Ik hoop dat Weil die wagens zal 

kunnen terugzenden. Er zijn nu op pad 250 politie, 293 paarden en 168 muilen, 6 maxims, 
twee veldkanonnen (beha! >e een kanon, alleen wagen en. . . . , twee paarden voor u en 
een voor Harry. Het eerste detachement met drie wagens moet aankomen 23 ~ovember, het 
tweede 24 November, het derde !artillerie) 27 November en het vierde 28 :November. Zij 
hebben eenige mannen onder weg aangeworven. Ik zend Cooke naar u toe met de laat:ote 
coach, zal Keunedy de vol~ende week zenden : onder ons gezegd hij is hier aan het drinken 
geweest en op het oogenblik onbruikbaar, laat hem in Mafeking den boel nieL te veel in den 
war sturen. Ik neem hier een afwachtende houding aan en verwacht aanstaanden Dinsdag 
instrukties. Ik heb 5 ''agens met uitrusting voor ongeveer 150 man naar u toegezonden 
<mder opzicht van Dahm, hij heeft ook 24,000 Martini maxim patronen, zij moeten den 4den 
December aankomen. Ik kan geen spoor vinden van een snelvurend kanon, mi~ chien is bet 
te :à{a:feking verlegd geworden, zoudt gij dit kunnen uitvinden zonder naar het kanon te 
nagen? Ik hoop dat gij het wel maakt en bezig zijt de zaken in orde te brengen. 

Steeds de uwe, 
JOIIN VVILLOUGIIBY. 

Het verveelde sir Johu te Hulawayo. Hij wilde naar Pitsani komen om de werkzuam
lleden te helpen regelen. Op den 9den November schreef dr. Jurneson uit Johannesburg aan 
majoor 'Vhite te Pitsani :-" Willoughby moet eerst veellater komen, hoewel ik weet dat hem 
dit niet bevalt." Hij schreef, 18 November, aan White :-

Bulawayo, 18 No•ember, 1895. 
Waarde Bobbie,- Waarom schrijft gij mij niet en meldt gij mij nieL al wat gij doet? De 

dokter seint dat alles in orde is, en dat hij schikkingen maakt voor alle uitrustingen en 
paarden, en dat wij 600 man met inbegrip van deB. B. P. (British Bechu.1naland politie) 
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zullen hebben en zegt mij geen manschappen, paarden of uitrustingen te zenden; de sterkte 
van de politie nu op weg is 250 man met 297 paarden. Ik heb 150 complete uitrustingen uit 
King Williamstown besteld, en ik heb 150 zoo goed als complete uitru~tingeu van hier ver
zonden, zoodat wij bij elkaar genoeg hebben behalve van het volgende, waarvan wij slechts 
hebben 400 zadels, 189 bandeliers, 215 geweren, 297 paarden (waarvan sommigen zeker zullen 
sterven), 400 eetblikken, 550 voederzakken, 100,000 Lee Metford Block en maxim ammunitie 
en ongeveer 36,000 voor Martini maxim ; weet gij of hij geweren, bandeliers, enz., van beneden 
zendt voor 600 man; we zullen minstens 700 paarden noodig hebben, 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 Harry er aan de manschappen door en door te oefenen in voorpostgevechtan, 
schermutselingen, enz. ? Ik hoop bet gaat u goed. 

Steeds de u we 
JOliN WILLOUGl03Y. 

Het is dus duidelijk dat ongeveer 250 man van Bulawayo kwamen ten volle toegerust en 
gewapend. Willoughby maakt ook melding van overige uitrustingen bestemd voor man
schappen te worden gezonden uit de Kaapstad. 

DE MANSOllAPPEN AANGEWORVEN DOOR DR. JA)IESON. 

Dr.Jameon verliet Mafeking op den 1sten Nov. en ging naar de Kaapstad onder anderen 
om meer manschappen aan te werven. Hij moest de stad op den 14den dier maand verlaten 
om de zaken te Johannesburg te gaan bespreken, doch liet het werk in handen van den 
heer Stevens, waarnemendensect·etaris der Gecharterde Co. Deze schreef op den 19denNov., 
1895, aan ma) oor Wbite, Mafeking; •· Onlangs heb ik u een aantal manschappen van de Duke of 
Edinl.mrg Own Vrijwilligers gezonden, welk regiment zijn hoofdkwartier te Kaapstad heeft. 
Hun Kolonel kwam hedenmorgen bij mij, en zeide, dat wij sommige van de besten z\jner 
manschappen hadden weggenomen, doch ik verzekerde bem, dat de manschappen een schrifte
lijk \erloï van hunne officieren hadden getoond. De Kolonel klaa!?de verder dat de Vrijwilli
ger· vertrokken waren zonder hunne uitrn:,;tingen terug te geven.' 

Op dienzelfden dag schreef dr. Jameson uit Johanne burg aan "\Vhite; ·'Ik hoop dat als 
gij dezen ont\angt gij onze (die uit Bulawayo) manschappen in het kamp zult hebben-even
zoo omtrent honderd -van Stevens en ik zal nog eeuigen van Grey nemen als ik over omstreeks 
veertien dagen of iets later aankom. Het is bijna .zeker dat de datum zal zijn 26 December." 
(Do bedoelde datum is die waarop de inval gedaan zou worden.) 

Behah·e deze D.E.O. Vrijwilligers verzekerde dr. Jameson nog de diensten van een aan
tal gewone nijwilligers die naar Pit11ani gezonden werden onder het voorwendsel dat ze tegen 
de naturellen moe ten gaan vechten. Allen vergaderden te Pitsani zoodat er in bet kamp 
aldaar ruim 350 man moet zijn gewee~t. 

DE BECliUANALAND BORDER POLITIE. 

De imperiale regeering had een Bechuanalaud Border politie om de grenzen van het pro
tektm·aat te beschermen. Onder de schikking met Khama gemaakt moet de Gecharterde 
Maatschappij een groot deel van die grenzen beschermen en zoo werd een groot deel van de 
politie door de imperiale regeering ontslagen, doch in dienst genomen door de Gecharterde 
Maatschappij. De heer Chamberla.in, minister >oor Koloniën in EngeLmd zegt hieromtrent 
in zijn dépêche aan Sir Hercules Rohinson, 4 Februari, 1896. [Imperiaal Blauwboek, Recent 
Disturbanc<:Js in the South African Republic, No. 220.]; -

"Door deze overeenkomst ging dat deel >an het Bechuanaland Protektoraat dat niet 
gegeven werd aan de drie hoofdmannen, o,·er onder de direkte administratie der B. Z.-A. Co., 
die rondom de grensrnaebt werd. Het werd derhalve onnoodig de B. B. politie aan te 
houden, aan den anderen kant, de maat chappij gaf te kennen dat deze vermeerdering in hot 
grondgebied waarin ze verantwoorrlelijk is voor het handhaven der orde cene evenredige 
vcrsterking harer politie noodig maakte, en verklaarde dat zij gaarne de diensten van die 
B. B. P. wilde -ver ekeren die niet zou overgaan naar de Kaapkolonie, of die uiet ontslagen 
werd. Ik gaf mijne toestemming, en deB. B. P. verspreid over het veld, werd naar Mafeking, 
hun hoofdkwartier, geroepen, met het doel uitbetaald te worden of ter inspektie door dr·. 
Jameson, den admini ·trateur der maatschappij, opdat hij die kon uitzoeken welke gereed 
waren in den dienst der maa.~schappij over te gaan, en die hij wilde aannemen. Ik meen dat 
omtrent 600 politie op deze wijze vergaderd werd, waarvan ten minste 120 door dr. Jameson 
in naam der maatschappij werden O>ergeuomen.'' 

.Aangaande de overname dezer politiedienaren geeft de heer G. J. Boyes, de magistraat te 
:Mafeking, de volgende getuigenis :-

De heer Jierriman.] Was er in December een buitengewoon verzetten van de politie der 
Gecharterde Maatschappij ?-Een deel van die macht kwam uf naar het kamp, en een deel >an 
deB.R.P.werd overgebracht van de imperiale regeering naar de~ Gecharterde Co. 

Verwonderde het u niet dat er een zoo groot getal manschappen der Gecharterde Co. te 
Mafeking was ~-Gij bedoelt in de nabijheid van Nafeking. De manschappen te Mafeking 
waren in den imperialen dienst. 
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·wanneer gingen ze over in dienst der Gecharterde Maatschappij ?-Zij waren of zonden 
juist worden overgebracht toen zij naat· de Transvaal gingen. 

Werden zij nog door de imperiale regeering betaald toen zij de Transvaal introkken?
Ik weet niet of ze feitelijk overgebracht waren. 

De heer 6'ch1·eine1·.] Indien de overbrengst plaats had dan was het net kort voor den inval? 
-Juist. Zij werden langzaam o\·ergebracht. Bv. kapitein 'righe ging uit bet Pitsani kamp 
voor dien tijd. toPn Ellis, toen Drury. Dezen waren allen officieren in de B.B.P. 

DE Vl:llZ~1IELIXG OXJYEll VOORWEXDSELS. 

Hoe kwau het dat zoo vele troepen te Mafeking en Pitsani geconcenkeerd werden zouden 
dat men hunne eigenlijke bedoeling gistte? Men maakte gebruik >an voorwendsels die ouder 
de omstandigheden l1eel geloofbaar schenen. Zij hebhen dan ook voor zoo\·er wij weten niet 
alleen onze regeering en die der 'l'mm;vaal maar ook Je imperiale autoritei1eu misleid. Nu 
was het om de grenzen Yan Khama's land te beschermen, dan weder 0m een aau\·al op 
Linchwe te mak€'n, om hun >erkregen strook g-rond >oor een spoorweg te bewaken, of om de 
handen der imperiale regeering te sterken. De heer Chamherlain laat zich aldus uit in de 
hier beven aangehaalde dépêche :-

"Het is nauwelijks nooclig te zeggen dat noch gij noch harer majesteits gouvernement tot 
op het laatste oogenblik eenige reden had te vermoeden dat deze inval zou plaats hebben. 
Men heeft, geloof ik, in oenige kringen gezegd dr.t de concentratie der politie te l\Iafek.ing en 
te Pitsani Pothlugo, op de westelijke grenzen der Republiek, genoeg behoorde te zijn geweest 
om ons te doen verstaan dat een aam·allende beweging tegen de Republiek bedoelel werd; 
doch deze voorstelling rust op een misverstand aangaande de omstandigheden. Zoo lang ge
leden als A.ugn~tus 11. vroeg deB . Z.·A.M., in verband met de voorgenomen verlenging >an den 
spoorweg JLOOl'dwaarts van Mafeking, toestemming tot het plaatsen, voor een onbepaald en tijd, 
van t:en deel harer politie te Gaberanes om den spoorweg te beschermen, en om orde te houden 
onder de werklieden en anderen die naar de plaats getrokken zouden worden. Ik dacht het 
toen niet raadzaam het verzoek toe te staan, omdat die streken toen nog een deel >ormden 
van het Bochuanaland Protektoraat, en ik maakte objectie tegen het inbrengen van een troep 
gewapende mannen die niet uit,;luitelijk onder beheer der kroon stond. De zaak werd daar 
gelaten, doch weder opgenomen onder de omstandigheden die volgden op het bezoek >an 
Khama en de twee andere voorname Bechuana kapiteins, en toen een verstandhouding getrof
fen werd aangaande de toekcmstige administratie van het Protektoraat." 

Op don lOden Januari telegrafeerde Sir Hercules Robinson (lord Rosmead) Tan Pretoria 
aan den heer Chamberlain [Imperiaal Blauwboek, No. 1:21]: Ik wist persoonlijk 11iets van de 
buitengewone concentratie van manschappen en levensmiddelen op de g-renzen der 'rrans,aal 
behalve het volgende: 'l'oen Ikaneng's en Montsioa's disLrikten ovet·gingen naar de B.Z.·A. Co., 
hoorde ik dat de maatschappen twee compagnies troepen Yan Bulawayo naar Pitsani bracht. 
Ik vroeg den heer Rhodes waarom zulks gedaan werd, en hij vertelde mij dat het was om den 
spoorweg te bcsC'hermen en uit spaarzaamheid, daar troepen daar voor de helft zoo\·eel gehou· 
den kunnen worden. De B.B.P. werd gelast zicht te Mafeking te coucentreereu om de overeen· 
komst met hetrekking tot de overname door de B.Z.-A. Co., door u te Londen getroffen, uit te 
voeren. l k weeL niet dat \Vhitc drie nieuwe compagnies in het midden .-an Deeemher heeft 

• afgebracht. Ik weet niet wat de sterkte van de macht der Maatschappij was op den lsten 
December. De sterkte van Jameson's macht was 510. Hien·an kwamen 12:2 van r:le B .B.P. 
Mij worJt verteld dat de ondergeschikte officieren en de manschappen niet wi~ten waarom ze 
vergaderd werden, noclt de de8tinatie van den sluiptocht totdat zij de Transmal introkken, 
daar hun gezegd werd dat de bedoeling was eeu kafteropperhoofd, Linchwe, te straften. Het 
sch1jnt of het geheim goed bewaard bleef. De president der Z.-A. Republiek IVisc ooaen· 
schijnlijk uiet van de concentratie en vroeg mij nooit de concentratic te verhoeden.' " 

De heer G. J. Boyes, de rongistraat te :Mafekiug werd ook aangaande het doel der 
concentratie ondervraagd (vraag 809). 

De hee1' 111en·iman.J \Veru er te Mafeking niet veelgeRproken omtrent de bewegingen der 
troepen P-Er werd veel gesproken over het afbrengen der Gecharterde troepen naar het 
kamp te Pitsani. Ik noeg majoor White er naar en hij gaf mij een antwoOl·d dat ik als een 
bevredigende verklaring beschouwde. Hij zeide dat men in onderl:tandeling met de imperiale 
regecring was en trachtte het Protektoraat te krijgen . Khama objecteerde et· tegen en 
daarna wilde men zooveel man~cbappen hebben als mogelijk om de l1andcn van den heer 
Chamberlain te ,;terkeu. 

De heet· 8chteine1·.] vVa, het Bobby White die u dit >ertelde ?-Ja. 
·wanneer vertelde hij u dit P-Het moet ge1veest zijn na den -±den l,'ecember. Hij had 

unch met mij. 
vYanuecr?-Het was tusschen dcn4dcu en 29 ten December, iJ; heriunor m~ den j uisten 

datum uiet. 
Het comité wensebt van u te weten of gij ooit iet gezien of geboord hebt dat u deed 

veronderstellen dat de Gecharterde Oo. hare pol. i tie bijeenbracht in 1·erband met de toestanden 
te Johannesburg i' -Keen. Ik vroeg dr. Jameson en hij zeide dat hij de manschappen ver· 
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gaderd had om r.e in fatsoen te brengen (to lick them into shape) om ze dan naar hunne 
verschillende standplaatsen te zenden. 

Wanneer vroegt gij hem ?-Omstreeks denzelfden tijd toen ik aan \Vhite -vroeg. 
Hoelang voor den invalP-Ik denk het wa~ omtrent een week of 10 dagen na den 14den 

December. 
Vermoeddat gij dat het iets te doen had met Johannesburg ?-Neen, de eerste informatie 

die ik kreeg dat er iets gaande was was op Zaterdagavond, den 28sten December. Eerw. Stau
ford was gestorven en ik zond een bode naar Zeerust om een predikant te halen. Eerw. Paga 
Wood kwam over en Zater·dagavond na het eten spraken wij tezamen, hij zeide: er is een 
vreemd gerucht in de Tr.tnsvaal aangaande stores die opgezet zijn langs den weg tnsschen 
Mafeking enJobannesburg. De Boer~> zeggen dott het vreemd is dat (bouille beef) blikjes vleesch 
en soor·tgelijke dingen in die stores geplaatst zijn. Eerw. \Vood verliet mij Zondagmorgen. 

Wat zeidet gij daarop ?-Ik zeide niets, daar ik er niets van wist. 
Wist gij tevoren iets -van deze stores ?-Neen, ik wist er niets van. 
Dil heer Jones, vraag 950.]-Gij zegt dat het u venvanderde dat zoo vele troepen te Pitsani 

gecoucenteerd werden, en dat gij majoor White de bedoeling er van vroegt ?-Ja. 
Het schijnt echter dat gij niet met zijn antwoord tevreden waart ?-Oh,ja, hij gaf mij een 

antwoord dat ik als bevredigend aannam. 
Indien dit zoo was, waarom vroegt gij dau later ook aan dr. Jameson ?-Hij vertelde mij 

dat zij daar vergaderil werden om ze in orde te brengen en dan naar de vcrschillende centrums 
te zenden. 

Doch indien gij tevreden waart met White's antwoord waarom steldet gij dr. Jameson 
dezelfde vraag ?-Omdat de onderhandelingen tus~chen de impcriale regeeri11g en Khama 
toen hoofdzakelijk tot een einde waren gebr·acht. Het 1vas omtrent het midden van December. 

Op den 27sten December telegrafeerde dr. Hal'l'is uit de Kaapstad aan dr. Jameson te 
Pitsani: "De heer Rhodes zegt : gij moet u niet ongerust maken omdat wij 600 manschappen 
hebben te Pitsani; wij hebben heL recht ze daar te hebben; gij weet wij zijn bezig de B. Z.-.A. 
M . politie uit te zoeken voor eventueele verdceling en indien men zoo gek is te denken, dat 
w~j de Transvaal dreigen, kunnen wij het niet helpen. DeB. Z.-A . M.'s politie te Mafeking 
zal niet half zooveel kosten als in ~fatabeleland en paarden terven niet op denzelfden tijd; 
zooals gij weet moeten wij ook een zekere macht -van de H. Z.-A.. M.'s politie aanhouden voor 
die streek volgens onze overeenkomst met de imperiale regeering. 

In dienst der maatschappij. 
(get.) J . .A. Srr:\ENS, 

B. Z.-.A. Co. 

Het schijnt of dr. Jameson geen uitleg kon geven waarom de troepen te Pitsani ver
gauerd waren, en dit aan den heer Rhodes had getele!:!rafeerd. Misschien was dit in verband 
met de •ragen van den heer Boyes, den magistraat. De heer RhodP-s gaf hem toen op Vrydag 
twee dagen voor den inval raad hoe de waarheid te ,·erbloemen. 

Nu is er nog de vraag in hoeverre de Trans•aal ·che regeering bekend was met het 
eigenlijk doel waarmede de troepen te Pitsani en 1\lafeking geconce11tr·eerd werden. Sir 
Hercules Robinson heeft in zijn telegram zooeven aangehaald •erklaard dat de president 
der 'l.'ransvaal er niets van wist. Op Maandag, 30 Dec., 1895, telegrafeerde de commandant
generaal aan den mijn-commissaris, Ottoshoop: "Is er iets waar van troepen op uwe grens P 
Hoeveel zijn z~; waar zijn ze P" Men zal ~ich bie~·. wel de ve~gelijkenis ;an p~·e~ident Kruger· 
herinneren: hiJ zal wachten totdat de sch1ldpad ZIJn hoofd mtsteekt. Somm1gen meerren dat 
hij het oog op dr. Jameson had, anderen denken dat hij slechts sprak van de onlusten te 
Johannesburg. Indien men zich herinnert dat de 'l.'ransvaal geheel onv0orbereid was om de 
roo1·erbende te ontmoeten, dan kan het niet betwijfeld worden dat de rcgecring te Pretoria 
op dit punt geheel in het duistere verkeerde. Gedurende de laatste helft van December was 
bijna de geheele uitvoerende raad niet in Pretoria: de president Wat! opreis i u de noord
oo~telijke distrikten; generaal Jouhert was naarNatalom tegenwoordig te zijn bij de tweede 
begrafenis van ex-president Burgers; wijlen generaal Smit was naar zijne plaatsen gaan 
k ijken. Het is dus uiterst onwaarschijnlijk dat de regeering iets v0rmoedde omtrent de 
verraderlijke samenzwering. 

DE "Jl.JTODESIA HOR~E." 

.Aan het begin van dit jaar liepen er geruchten dat 1,000 manschappcu zich te Bulawayo 
gereed maakten om de Transvaal aan te vallen. Op den 2den Januari zond presielent Kruger 
het -volgend cablegram aan den beer Cbamberlain. [Imperiaal Blauwboek ~o. 26]: 

"Voor het tegenwoordige acht de uitvoere:1de raad het noodig dit telegram mede te 
deelen, en meent dat harer majesteits regeering medewerking in deze de beste gelegenheid tot 
samenwerking is. Van N ewman, Bulawayo, en van Uhronicle, Bulawayo.-N ewman aanFinancial 
Recm·d,Johannesburg,Bulawayo,hlaandag(30sten December): Ten gevolge van nieuws uitTrans
vaal ontvangen, zijn 1,000 manschappen, bereden, uitgerust, gewapend met batterij -geweren en 
maxims, elk oogenblik gereed deze plaats te verlaten; Zondagavond werd eene publieke 
>ergadering gehouden, heden een andere. Bulawayo, 31 Olwonicle aan .':itm·, Johannesburg : 
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Buitengewoon nieuws; informatie werd juist ontvangen dat kapitein apier en kapitein 
Spreckley bevolen zijn naar de 'l'rans>aal te gaan met de geheele beschikbare macht 
of de "Rhodesia Horse;" de macht zal te paard zijn en zal al de overgeblevene 
maxims met zich nemen zoowel als de nieuwe 12-ponder. Een contractant zal 100 ezels voor 
transport van kanonnen, enz., verschaffen, 1,000 man is gevraagd en boodschappen zijn ver
zonden naar de omliggende distrikten Gwanda en Celingwe om de man chappen dadelijk op 
de been te brengen ; het wordt verwacht dat het getal gemakkelijk verkregen zal worden; de 
twee officieren verwachten binnen een week gereed te zijn daar het bevel is dadelijk aftetrek
ken en geen uitgaaf te ontzien; men zal den Mafeking via Tati weg kiezen ; te Tati is voor
ziening gemaakt om de troepen van voedsel te voorzien; ons is te verstaan gegeven dat de 
manschappen goed betaald zullen worden en een bonus aan 't eind der affaire zullen krijgen; 
de twee officieren zullen allen die gaan willen dadelijk inschrijven; men zal geen tijd 
verliezen." 

Van wien ging dit bevel uit? Het eerste telegram spreekt van eene publieke vergadering 
op Zondagavond, d .i. de avond waarop dr. Jameson de grenzen der Transvaal overtrok. Het 
is dus duidelijk dat dit bevel uitgevaardigd werd vóór dr. Jameson nog was ingetrokken. Er 
is niet veel informatie op dit punt behalve wat men vindt in het imperiale blauwboek. 

Dadelijk na de ontvangst van dit bericht deelde de heer Chamberlaiu het mede aan de 
Gecharterde Maatschappij te Londen. "Telegrafeer dadelijk aan uwen vertegenwoordiger in 
Matabeleland deze beweging onmiddelijk te stoppen. Ik wensch al de direkteuren en uw 
procureur zoodra uwe vergadering over is bij mij te zien." (:No 31.) De heer Chamberlain 
deelde de informatie ook mede aan sir Hercules Robinson (No. 33.) en voegde er bij: "Geef de 
informatie aan Rhodes een uitleg vragende, en verzoek hem de noodige stappen te nemen. 
Waarschuw Ashburnham naar deze macht uit te zien en ze in den naam der koningin te 
gelasten terug te keeren. Indien de wet van Bechuanaland en Matabeleland niet sterk genoeg 
is, vaardig een proklamatie uit verbiedende zulke vrijbuiterij onder behoorlijke boeten." 

Den Yolgenden dag telegrafeerde de heer Chamberlain weder aan sir Hercules "dat de 
B. Z.-A. Co. een telegram van den heer Rhodes had ontvangen zeagende dat het gerucht aan
gaande Napier en Spreckley totaal onjuist is. Ik denk, echter, dat gij ..á.shburnham of een 
ander officier liever naar Bulawayo moet zenden om dit te bevestigen. Ik gevoel mij 
gehouden alles te doen om den president der Z.-A. R . te helpen een verder schenden van 
zijn grondgebied te verhoeden . Vertel dit aan den president." 

Het schijnt of de heer Rhodes een ander antwoord had gegeven aan sir Hercules. Deze 
antwoordde op het kabelgram van den heer Chamberlain op den . .(. den Januari. van Victoria
weg station (hij was toen op reis naar de Transvaal) : "Het gerucht kwam mij ter oore \OOr 
ik de Kaapstad verliet en Rhodes gaf mij de verzekering rlat hij bevel had gegeven zoodanige 
beweging verbiedende. Het wordt gezegd dat het bevel (aan Napier en Spreckley) rloor dr . 
.Jameson werd gegeven." 

President Kruger liet zich echter niet tevreden stellen met de woorden van den heer 
Rhodes en zeide in een boodschap aan den heer Cbamberlain, 5 Januari, [Blauwboek no. ö9.]: 
"lk hoop uwe hoogheid zal mij de vrijheid vergeven ah; ik zeg dat ons vertrouwen in Rhodes 
.zulk een ruwen schok heeft ontvangen, dat zijne absolute repudiatie van de handelingen te 
Bulawayo met de grootste voorzichtigheid behoort ontvangen te worden. Zelfs op dit oogen
blik hebben wij het nieuws dat een gewapende macht op onze grenzen vergaderd wordt. In
-dien àit waar is, hoop i.k da,t niet het woord van Rhodes, doch de invloed van uwe regeering 
en sir Hercules Robin on genoeg zal zijn om verdere invallen van vrijbuiters te verhinderen
hoewel ze niet instaat was <le goede bedoeling van den boogen commissaris uit te voeren in 
bet stoppen van dr. Jarueson." 

De heer Uhamberlain antwoordde beleefdelijk " dat hij een imperialen officier naar 
Bnlawayo had gezonden om te zien dat zijue bevelen gehoorzaamd werden en de mogelijkheid 
van een verderen inval te verhoeden en dat de president er zeker >an kon zijn dat hij de 
Londen conventie van 1884 stiptelijk zou nakomen." Ten gevolge hiervan werd sir Hercules 
uog dienzelfden dag gelast een hoogen militairen officier zoo poedig mogelijk naar Bulawayo 
te zenden. Zulks werd gedaan. (No. 82.) 

Op den 9 den Januari kwam de heer .A.shburnham te Bulawayo aan eu rapporteerde dat 
alle~ larigs den weg stil was. Later op dienzelfden dag zond hij het volgende telegram (:Xo. 
1:Zti) :-"Ik heb Napier en Spreckleyzoowelals andere voorname inwoner >an Bulawayo gezien. 
Alles is hier thans doodstil. 'l'oen het eerste bericht kwam dat dr. Jame on de Transvaal was 
binnengetrokken, werd 1,000 man gereed gemaakt om hem dadelijk na kennisgeYing te gaan 
h lpeu, en de opgewondenheid hier was ongetwijfeld groot; zooals in andere deelen van Zuid
Afrika. Later scheen het voornaamste gevoel geweest te zijn een bezorgdheid voor de persoon
lijke veiligheid van dr. Jame~on; doch, dit verzekerd zijnde, kwam de opgewondenheid tot 
bcdaring, en ik geloofniet dat die hier meer is dan te Kaapstad. Er is niet 'naar mijne meening, 
ecuige vre s dat manschnppcn thans Bulawayo zullen verlaten om naar de Transvaal te gaan, 
en de leden van de Vrijwilliger-macht zijn allen naar hunne vorige betrekkingen terug gegaan. 
De inwonet·s, meen ik, gehoorzamen de instrukties van zijne Excellentie op een loyale en 
gewillige wijze, en, geheelenal afgezien hiervan, geloof ik dat zij de nietigheid van eene poging 
om den loop van zaken nu te veranderen inzien." 
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De heer Ashburnham werd gelast te Bulawayo te blij-.en totdat het lot van dr. Jameson 
en zijne bende beslist was (No. 141) en op den 23 Januari ontving hij verlof terug te keeren 
(No. 189.) 

Dit bericht komt niet g-eheel overeen met de vorige informatie. De heer Ashburnham 
doet het voorkomen dat de beweging te Bulawayo op touw gezet werd na dr. Jameson de 

~
rausvaal was ingetrokken, en hij · zegt niets aangaande de vraag wie Napier en Spreckley 
elast heeft zich in gereedheid te houden. De eerste telegramLJ.eu door president Kruger 
au den heer Chamberlain gezonden blijven nog onverblaarbaar. 

Toen Sir John Willoughby Bulawayo verliet om naar Pit ani te gaan gedurende de 
eerste helft van December 1895, liet h\j een aantal doeumenLen aangaande de" Rhodesia. 
Horse " achter in bezit van kapitein Spreckley. Deze documenten en brieven moeten slechts 
afgeleverd worden indien SirJohneen telegram zulks bevelende zond. Copijen van deze 
brieven werden in den zwarten tr.ommel van Bobby White gevonden. Acht brieven werden 
bij Spreckley gelaten en ze zijn te vinden in het Groenboek II, No. 39-No 46. De eerste 
brief is" aan den Hoofdthesaurier, Salisbury, 9 Dec. 1895 :-Mijnheer, Ik heb de eer u te 
berichten, dat, voor het geval het gedurende mijne afwezigheid in Engeland noodzakelijk 
mocht zijn de "Rhodesia Horse" voor een oefenings - kampement op te roepen, totdat hetzij 
Lt. Kolonel H. F. Whit.e en Heyman of majoor Heany terug zijn, kapitein Napier, of in 
zijne afwezigheid kapitein Spreckley, volle macht zal hebben alle regelingen te maken en al 
wat noodzakelijk is voor de mobilisatie der tr·oepen te bestellen. De bezoldiging van ieder 
lid van de troepenmacht zal lOs. per dag zijn met de koJ:Jt zoolang onder de wapenen. 

Ik heb verder de eer U te verzoeken om, ingeval het Mashonaland regiment met het 
Matabeleland regiment wordt opgeroepen, alle noodige uitgaven, zooals voor transport, enz., 
te willen bekrachtigen 

Ik heb de eer te zijn, 
Uw gehoorzame dienaar, 

(get.) JoHx WrttOUGllBY, 
Lt. Kol. Commandant R.H. 

Men ziet dus dat het oproepen van de "Rhodt>sia Horse" lang tevoren besproken werd en 
dat de Gecharterde Co. gereed was al de onkosten van de exJ?editie te dragen. Sir John 
Willoughby heeft natuurlijk niet op zijne eigene verantwoordeliJkheid gehandeld, doch werd 
waarschijnlijk geïnstrueerd door den bestierenden direkteur-den heer Rhodes. 

De andere brie>en zijn aan den civieleu commissaris te Bulawayo, den waarnemenden 
administrateur te Salisbury. De brief aan Napier was als volgt:-

Bulawayo, 9 December, 1895, 
Matabeleland. 

Waarde ::'fapier,- I k zal waarschijnlijk aan Spreckley een van tevoren afgesproken woord 
moeten telegrafeeren, hetwelk zal bedoelen, dat dr. Jamcson de Rhodesia Horse onmiddellijk 
wil opgeroepen hebben voor een oefenings-campement, dit zou eerst alleen >oor een demon
stratie zijn, doch zou er toe kunnen leiden dat zij iets later naar het zuiden zot1den trekke11. 
Wanneer gij op dat oo~enblik in het land zijt, zult gij natuurlijk de oudste officier in mug en 
belast met bet commando zijn en bevoe.,.dheid hebben om alle regelingeu te maken en alle 
noodzakelijke uitgaven te doen. Ik heb algeroeene instrukties voot· u bij Spreckley gelaten, 
die het comm:;~ndo zal aanvoeren, indit>n gij afwezig zijt. Ik ben niet in bijzonderhedfln getre
<1.en, ik meen dat dit beter aan u of hem kan gelaten worden. Ik zou gaarne deze zaak met u 
besproken hebben, doch dit kon ik niet zonder daartoe gemachtigd te zijn door dr. Jameson. 

Geheel de uwe 
JonK WILLOUGHBY. 

Een uitvoerig memorandum van instrukties voor het gcn·al de vrijwilligers (Rhodesia 
Horse) worden op geroepen werd aan Spreckley gege\·eu Onder anderen komen de volgende 
instrukties veor :-

6. Wanneer ik (Willoughby) het woord" Bulawayo" telegrafeer, roep dan alleen Matabele
land regement op. Wanneer ik bet woord " Salisbury" telegrafeer, roep dan ook het 
Mashonaland-regiment op. 

8. Wanneer ik bet woord "Selukwe" telegrafeer met een datum er achter, moet gij aan 
Rliuter en andere nieuws-agenten in het zuiden telegrafeeren, dat op dien dalurn de Rl10desia 
Horse onmiddelijk naar het zuiden trekt. 

[Hier hebben ·wij nu den sleutel van bet verzenden der teleg-rammen aaugehaald door 
president Kruger in z\in bood chap aan den heer Chamberlain.] 

10. , chrijf tenders uit Yoor levensm:ddelen. (Ik geef Weil en B.T.A., aan de hand als 
de beste.) 

13. Moch thet voor de Rhodesia Horse noodzakelijk zijn 11aar het zuiden te trekken, zoo 
moeten speciale regulaties gemerkt a bij wijze van dagorde gepubliceerd worden en natuul"lijk 
moeten allen die bereid zijn te gaan eene door den rechter goedgekeurden OYereenkomst teek . 
uen. Extra bezoldiging, vast te stellen door dt·. Jameson, zal gegeven worden aan hen die 
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buitenslands gaan, doch zoo diL absohlUt noodzakelijk is, kan tot 3 maanden extra salaris (.t45) 
beloofd worden. Tijd van verbintenis om buitenslands te gaan ma~ 4 maanden niet te boven 
gaan met vrije pa~sage terug, zoo dit verlangd wordt. 

14. Genoegzame levensmiddelen voor 700 man en 400 naturellen zijn in depots langs den 
weg geplaatst. (De namen der plaatsen worden gegeven.). Voor informatie betreffende den 
weg zie Coope en Liudsell's rapporten. 

Deze documenten bewijzen ten duidelijkst dat men Yooraf had afgesproken dat de 
"Rhodesia Horse" in gereedheid moe"t worden gehouden om op het geven \'an een teeken 

~ zuidwaarts te trekken en de TransYaal aan te n11len. Sir He1·oules H.obinson zeide in een 
zijner telegrammen aan den heer Chamberlein dat dit teeken waarschijnlUk gegeven werd 
door dr. Jameson, De ferme houding aangenomen door den heer Chamberlain op aandrang 
van president Kruger heeft verhoed dat die l ,000 man Bnlawayo verliet, doch er bestaat niet 
de minste twijfel dat deze beweging een deel Yormde van de ·plannen der samenzweerders. 

VIT 

DE "STORES" TUSSC!IES MAFEKlXG EX JOJIAXXESBURG. 

De distautie tusschen J ohanne~burg en Pi tHani is zoowat 112 mijl. Op vijf verschillende 
plaatsen werden stores opgericht waarin ,·oedet· V()Or de paaruen en leven middelen voor de 
manschappen werden geplaatst. Dr. H. A. \Volff, lid van het Reform comité, thans voort
vluchtig m Engeland, de heer J. A. SteveTis, waarnemende secretaris der Gecharterde Co. 
noemt hem een" vriend van dr. Jameson" (vraag 173), had het opzicht over deze voorbereid
selen. Hij gebruikte den heer T. A. G. Liescbing om hem te helpen en te Mafeking hlid hij 
meer dau eene onderhandeling met den beer \Veil. Zooals reeds aangetoond kreeg dr. W olff 
het geld voor deze voorbereidselen uit de" New Conce sions account." 

In November 1895 liet dr. Wolff den heer W. P. du Pies is te Johalille burg ezels en 
wagens koopeu. Deze wagens werden door den heer I. J. de Villiers blijkens diens getuigenis 
in het voorloopig ouderzoek d.d, 12 Maart, 1896, te Pretoria, op last van dr. W olff naar 
Mafeking gedreven, nadat ze beladen waren met zinkplaten, hout, schroeven en bouten voor 
stores. Deze goedereu werden langs den w~g afg.~laden en op die plaatsen werden daarmede 
t01·es gebouwd. Deze stores werden opgencht ln.J zekeren Mc.A.l.thur, 3 miJl van MalalJoch

stad (deze store wa. 70 bij 40 voet en werd op 24 November gebouwd), bij Malmaniesoog bij 
zekeren Strijdom, ongeveer 7 uur van Mafeking en eindelijk bij Vlakfontcin. In het laatst 
van November kocht dr. Wolff te Doornpoort een winkelgebouw van Abraham Bayer. 

'l'usschen 20 en30 November droeg dr. Wolff de firma Rndolph en Soldin te Vlakfontein 
op om als zijne agenten, tegen commissie, mielies, havergerven, &c., in te koopeu en die te 
bergen in de stores hierboven genoemd. 

:Or. W olff handelde ook als het "!'tand Produce aud 'l'ravelling syndicate," een :yndikaat 
waarvan m n niet Yeel te weten is gekornen daar de secretaris, de hebr C. Bertie, in het ver 
loopig onderzoek verklattrd heeft dat dit syndikaat geene bankrekening had, eu ook "een 
boeken hield, daar dr. Wolff de eenige persoon was die er iets mede te doen had. "' 

Op deze wijze werden deze store van Yoeder voor de paarden voorzien; Yau waar kreeg 
dr. \Yolff de leven::;middelen? Op dit punt werpt de getuigenis van den heer Julins Weil, lid 
van het lagerhuis voor Mafeking, veel licht. 

De hem· liien·inwn.J Hebt gij een bezigheid te :M:afeking ?-Ja. 
Gedureude hot laatste godeel~e vau het afgeloopen jaar waa.rt gij met dr. \Volff 

betrokken in oen gezamenlijk contract?- Teen. 
Waart gij niet?-Neen. 
Kent gij dr. Wolll'P-Ja. 
In welke betrekkiug stondt gij tot hem ?-In geeue persoonlijke betrekking. Ik was 

nooit in go prek met hem. lk kende hem slecht~ van aanzien. 
Niet toen hij te Mareking was?-Kcen. 
Zijt gij zeker P-Gebeelenal. 
Voorzaagt gij zekere stores van Jlfafekiug naar Kmgersdorp met leYensmiddelen en 

voeder ?-Neen. 
Hadt gij er niet mede te doen ?-Neen. 
Ingeheel niets P-JI,Ien kocht zekere provisie bij mijn winkel, doch wat er mode gedaan 

werd weet ik niet. 
Dns 11ijn de lieden die van een firma •· Weil en vr olff" spreken geheel verkeerd ?-Onae-

~~. n 

B adt gij niets te doen .. me~. dr. Wolff P-Niets meer dan ik gezegd heb. Hij kocht blikjes 
met vlee~ch en eetwaren blJ IDIJU tore. . 

Hoeveel kocht hij ?-Voor de waarde van omtrent ;15:200. 
Waar moest gij ze leveren i'-'l'c :Mafeking. 
Aan wien on·rhaudiguet gij ze ?-Aan \Volff of zijne vertegenwoord i aers. Hij had zijne 

wagens daar,. doch wat hij er mede deed kan ik niet zeggen. 
0 

Kunt giJ het comit6 zeggen wat gij in de 'l'rans>aal gingt doen kort voor del'. Jameson 
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slui tocht? Op den 28sten December ?-Ik ben niet zeker van den datum. Ik ging naar de 
Transvaal, het mag in December geweest zijn. Pardon, ik herinner mij nu, het was in 
December. Ik ging naar de 'rransvaal op mijn eigen private bezigheid. 

Liet gij uwe kar en paarden te Krugertidorp ?-Ik huurdt? een kar en paarden en ging 
eerst naar den heer Goldinger te .Tacobsdal, in de Transvaal in verband met een millioen pond 
voeder dat hij voor mij gekocht had en dat naar het kamp te Pitsani moest worden gezonden. 
Ik ging toen naar Krogersdorp liet de kar daar en ging per trein naar Johannesburg. 

Op welken dag was dit ?-Ik kan den bepaalden dag niet geven, ik meen het was drie of 
vier dagen voor den Jameson inval. 

Hebt gij die kar en paarden terug gekregen ?-Ze behoorden niet aan mij. Ik gaf mij geen 
moeite er over. Ik geloof de eigenaar, de heer Harbour, heeft een actie tegen de Transvaalsche 
regeering, intossehen heb ik hem.geld >oorge~chott!n. 

Hebt gij hem voor alles bet:;.ald ?-Neen hij brengt een actie tegen de Transvaalsche 
regeering. Ik heb vernomen dat de rcgeering de kar en paarden opgecommandeerd heeft 
dus denk ik dat hij geen moeite zal hebben ze te krijgen. 

Hebt gij in een nieuwsblad gezien dat de regeering de kar en paarden inbeslag genomen 
heeft?- Neen, ik heb het niet gezien. 

Gij hebt ook niet gezien dat men u ook gaarne wilde vangen ?-Neen. lk was sedert dien 
tijd in de Trans>aal en heb verscheidene ambtm:aren ontmoet zoodat ik dit gezegde niet 
zonder tegenspreken kan laten voorbijgaan. 

Ik zag het in de bladen ?-Ik heb het niet gezien, ik weet niet of het in HollanJsch of 
eenige andere taal was, 

Wist gij van de stores langs den weg naar Krugersdorp ?-Neen. 
Gij voorzaagt ze niet van voeder ?-Zekerlijk niet. 
Hebt gij gehoord dat ze voorzien werden? - een. 
Inderdaad wist gij niets van den Jame on sluiptocht ?-Ik wist omtrent net zoo veel als 

het publiek. 
Niet meer dan het publiek ?-Neen. 
Wist gij dat ze in de Transvaal zonden gaan?-Neen. 
De heer Du To·it.] Wist gij waar de levensmiddelen door dt·. Wolff gekocht moesten gaan P 

- Voor zoo ver ik weet was ik eens in het kantoor toen dt·. \Volff daar kwam om iets te koopen. 
De rekening werd uitgemaakt op de " Transvaa,l Trading Co.," voor ongeveer ;1;;200 voor levens
middelen in blikjes. Ik deed nooit. navraag IUti1r de gebeurtenis, daar het niets buitengewoons 
was, en ik bemoeide mij niet over de vraag waar de artikelen heen gingen of waanoor ze noodig 
waren. 

Kocht hij niet ook voeder voor hetzelfde doel P-Neen, niet voor zoover ik weet. 
De heet· Schreiner.] De heer Boyes (de magistraat van Mafeking) heeft ons gezegd dat 

iemand in uwen dienst, Bickers, door de Transvaalscha regeering gevangen genomen werd. 
Wie is deze Bickers ?-Bickers was tot onlangs in mijnen dienst in het verzendingsdeparte
ment. 

Hij werd gearresteet·d door de Transvaalsche regeering, en door den krijsraad ontslagen, 
zoo vertelde ons de heer Boyes ?-Ik kan geen licht op de gebeul·tenis werpen daar ik toen in 
K aapstad was. 

Ma11r gij wist zeker toch dat hij gevangen genomen werd ?-Het was een beuzelachtige zaak. 
Toen hij over de grenzen ging dacht men dat hij een spioen was. 

Gij weet niet of hij gearresteerd werd?-Neen. 
Wat deed bij toen in de Transvaal, was hij uit op uwe bezigheid. ?-Hij is gehuwd met 

een Mrs. Garder, die in de Transvaal woonde en bet was zijne gewoonte van tijd tot tijd naar 
huis te gaan. 

Dan moet de beer Boyes geheel verkeerd hebben omtrent uw zijn in de Kaapst;ad, want 
hij zegt dat gij hem kwaamt spreken over deze zaak ?-Dit is geheel verkeerd, hoewel ik niet 
geloof dat het opzettelijk is. 

Rij zegt dat dit al was dat door hem werd gedaan en dat Weil met hem er over kwam 
spreken?- Hij moet den heer Samuel Weil bedoelen. 

Indien ereene mededecling was dan kwam ze niet van u?- Neen. 
In geheel niet ?-Neen. 
Gij weet niet waarom Bickers te Zeerust was ?- Neen. 
Rebt gij nooit met dr. Wolff gesproken ?-Niet meer dan goeden morgen te zeggen. Ik 

meen dat ik hem slechts eens gezien heb. 
Wie nam deinstrukties van hem ?-Een van de dienaren daar, waar chijnlijk de heer 

J ames Demster. 
Gij kunt gemakkelijk uitvinden wie de instrokties ontving en dit feit aan den secretaris 

van het comité mededeelen ?-0 ja. 
Werden de goederen bij u afgehaald ?-Ja. 
Worden de goederen kontant betaald ?-Ja, de betaling was per cheque, geloof ik. 
Als een bezigheidsman te Ma,feking, hebt gij niet gehoord van de "'l'ransvaal Trading 

Co." ?-Ik had gehoord dat de "Transvaal Trading Co." gevormd werd. 
Ze deed veel bezigheid?-Dit kan ik niet zeggen. Ze was over de grenzen. 
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Gij hebt een groote produkten bezigheid ?-Ja, meestal contracten werk. 
Dus zal het verschijnen van een nieuwe maatschappij, die dezelfde zaak dreef, uwe aan

dacht trekken ?-Het zou indien het in Bechuanaland was doch dit was over de .grenzen. 
Dr. Wolff kwam echter naar Bechuanaland en handelde daar ?-Dr. Wolff was maar een 

klein elient van ons. 
Kent gij Liesching ?-Ik heb hem gezien. Hij was, zou ik denken, in den dienst der 

Trading Co. 
Wist gij niet als een feit dat hU stores oprichtte op naburige plaatsE> u in de 'l'ransvaal ?

• Neen. 
Werd materiaal voor het bouwen dezer tores niet te Mafeking gehaald ?-Neen. 
In geheel niet ?-Neen, niet voor zoover ik weet. Laat mij nadenken. Er werden, geloof 

ik, goederen per spoor verzonden die zij ontvingen. vVat ik denk dat ik mij nu herinner 
is dat Liesching kwam vragen of hout en ijzer, gezonden door een firma Griffiths op zorg van 
Julins Weil, aangekomen waren. 

Dit was naar u ?-Ja. 
En dit was kort voor den sluiptocht ?-Ja. 
Waarschijnlijk kwam het materiaal voor de stores langs dien weg ?-Mijn aandacht 

werd er niet speciaal bij bepaald. 
Liesching vertoefde een tijd lang te Mafeking ?-Dit kan ik niet zeggen. 
Gij spreekt van het beain van December toen Liesching daar was ?- A.l wat ik van 

Liesehing weet is het feit dat hij daar kwam, en in verband met de verzending hout van 
Griffiths. 

Die door u ging?-Het werd naar ons gezonden slechts als verzendingsagen ten. 
Van waar kwam het ?-Van Griffitbs. 
Waar is Griffitb~ ?-'l'e Port Elizabeth. 

. De verzending bestond uit hout en ijzer ?-Ja 
Ik zou willen weten wanneer de goederen te Mafeking kwamen ?-Het spoorweg departe

ment zal deze informatie kunnen geven. 
Het is misschien moeilijk de goederen te bepalen. Kunt gij ze bepalen uit uwe boeken P 

Ik betwijfel dit. 
Dus was het slechts een vriendschappelijke onderhandeling ?-Het was net alsof wij 

goederen aanzonden en een kennisgeving zonden dat wij heden goederen van den heer J ones, op 
zorg van den heer zoo of zoo aanzanden. 

Gij zoudt niet er voor lat,en betalen ?-Ik denk niet zoo. 
Zoudt gij gereed zijn groote verzendingen goederen voor een volslagen vreemdeling gratis 

t e ontvangen ?-In een zaak als deze is het gewoon onder handelaars, zij mogen zeggen: wij 
zenden u hout en ijzer ,·oor de Trading Co. • • 

Dus zoudt gij het doen om den heer Griffiths te pleizieren P-Wij zouden eene vrijheid 
\an dien aard niet laten voortgaan. 

Deedt gij zulks in dit geval om den heer Griffiths te pleizieren ?-Ik kan dit voor u uitvin
den. 

Indien het een bezigheidszaak was, zal er een inschrijving in uwe boeken zijn, en kunt 
gij het uitvinden P-J a 

Natuurlijk, gij gevoelt dat het feit dat uw naam in dit Groenboek staat heteene zaak van 
eenig belang maakt deze dingen uit te pluizen en het comité te helpen in zijn onderzoek?
Het zal mij aangenaam zijn het comité in zijn onderzoek behulpzaam te zijn. 

De hee1· Jonei.] De heer Goldinger van wien gij spraakt is de heer Izaäk Goldinger ?-Ja. 
Hebt gij hem te Johannesburg ontmoet P-N een; toen ik te Ja hannesburg kwam, hoorde 

ik dat hij te Pretoria was. Johannesburg was toen feitelijk in een staat van beleg. 
Kunt gij den datum waarop gij te Johannesburg en Jacabsdal waart niet bepalen?-Ik 

kan ze nagaan. Voor zoover ik mij herinner verliet ik :;\{afeking op Vrijdag of Donderdag. Ik 
ben er nit:t zeker van. Vandaar ging ik naar :l\falmani, Ottoshoop, van daar naar JacabsdaL 
Ik beval dr.n heer Hay, Goldinge.·'::; bestierder, 6 of 8 vrachten hooi naar het kamp te Pitsani 
Pothlugo te zenden. 

Gij waart een rontractanovoor levensmiddelen?-Ja. Ik bleef daar twee of drie uur. Ik 
zeide: 'Het beste dat ik nu doen kan is naar Ja hannesburg te gaan, waar ik bezigheid heb. 
Het spijt mij, want ik wilde met al het voeder gehandeld hebben. Ik moet bet nu laten over
staan.' Ik ging naar Krugersdorp, liet mijn kar en paarden daar, en ging naar Johannesburg 
per trein, wan.r ik eeuige aandeelcntransacties had door de firmn. van den heer Rissik. 

De hem· .JI!Ien·irnan.] Ik veronderstel dat iemand die juist toen van Mafeking k1vam in 
gevaar was dat zijne uitrusting in beslag zou genomen worden te Kruger dorp P-lk moet 
zeggen dat allen zeer >riendelijk waren, en niets Yan mij werd te Kragersdorp in beslag 
genomen. Ik wil liever geeue nameu noemen, doch ik ontmoette luitenant Eloff op weg. 

Waarhielen ging hij ?-Hij was uit op bevel om een inkomende macht te ontmoeten. Het 
verwonderde mij zeer, en ik vond het zeer vt·eemd. Ik twijfelde er aan, en kon niet zoo ver 
komen het te gelooYen. Ik bleef waar bij mij gevonden had uitgespand voor twee uur. Hij 
gaf m\j eenen brief aan zijne vrouw te Krugersdorp om terug te nemen, en de heer Van 
Zijl gaf mij ook een brief aan zijne vrouw, beide werden door mij overhandigd. Ik vertoefde 
een tijd lang te Krug rsdorp, en Johanuesburg. 
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Zoo, dan hebt gij luit. Eloff ontmoet ?-Ik heb, er waren nog eenigen met hem. Ik weet 
niet hoeveel. 

Negen ?-Ik denk ik heb meer gezien, omtrent 12 of 15, denk ik. 
De hee1· Schreiner.J Waar hebt gij hem ontmoet P-Ik ben niet zeker van den naam der 

plaats. Er is een klein store daar. Het was ongeveer 15 uur anderkant Krugersdorp. 
Toen gij ingingt, zegt gij, reisdet gij eerst naar Ottoshoop?-Ja, van Ottoshoop naar 

.Jacobsdal, van Jacobsdal11aar KafferskraaL Ik sliep daar en vertrok vroeg in den morgen en 
ging naar Mabalsstad, Cairncross' store, vandaar naar Boone's en het was na ik deze plaats 
verlaten had dat ik Eloff ontmoette. Toen ik te Krugersdorp kwam zag ik dat men feitelijk 
bezig was geweren uit te deelen en dat de geheele plaats in rep en roer was. 

Gijnaamt denzelfden weg als Jameson's bendeP-Ik weet niet welken weg zij nam. 
Ik heb hiet· een kaart waarop de weg dien Jameson nam is afgemerkt. Cairncross' Store, 

Mabalstad is op dien ~weg. Gij kent den weg. Hebt gij dezen weg niet reeds meermalen 
gereisd ?-Indien ik u de namen der plaatsen kan geven, kan ik nieG meer doen. 

Doch gij kent den weg ?-Ik heb er drie of vier malen langs gereisd. 
Naar Johannesburg?-Ja. 
En gij weet dat ze door Doornpoort gaat P-1k zou de namen der boerenplaatsen niet 

willen bepalen. 
Gij weet de bijzondere namen niet doch gij reisdet met denzelfden weg als Jameson ?-Om 

het zoo voor te stellen, ik geloof niet dat dr. Jameson mijn weg nam. 
Gij gingt voor hem in P-Ik kan slechts de namen die ik gehoord heb en mij herinner geven. 
Hebt gij nooit de moeite genomen te zien welken weg Jameson volgde, hoewel gij te Mafe

king woont en de Jameson inval groote opgewondenheid veroorzaakt moet hebben. Gij waart 
op dien tijd te Johannesburg en toch achttet gij het niet de moeite waard uit te vinden hoe 
Jameson te Krugersdorp kwam P-Ik moet eerlijk bekennen dat ik zijn weg niet heb onder
zoekt. 

Ook niet waar hij gevochten heeft P-Ik heb gehoord dat het te Doornkop was. 
Is dat dezelfde plaats als Doornpoort ?-Ik denk niet. Ik denk Doornkop is 8 of 10 mijl 

van den weg dien ik kwam. Gij hebt getracht die twee dezelîde te maken. Indien gij mijn 
opinie vraagt, de twee wegen zijn geheel verschillend. 

De heer Men·iman.J Hebt gij dr. W olff op die reis ontmoet ?-Neen. 
De hem· 8clweiner.] Hebt gij niet eenige stores langs den weg gezien, die gij vroeger 

niet kendetP-Ja. Ik passeerde, vroeg in den morgen een store na ik Mabalsstad verlaten 
had, doch hield daar niet stil. 

En gij hebt ook andere stores gezien ?-Neen, ik heb niet. 
Geene ander nieuwe stores ?-Neen, ik ben geneigd te denken dat ze de eenige was. 
Gij zegt dat gij verwonderd waart van Eloff te vernemen dat J ameson inkwam ?-Ja. 
De hee1· DuToit.] ·werd u verteld dat verscheidene stores langs den weg waren opge· 

richt ?-Ik had een gerucht in dien zin gehoord. 
De heer 8clweine1·.] Was dit voor gij Mafeking verliet ?-Ja, in verband met de" Rand 

Trading Co.," doch niet langs den weg dien ik nam, of slechts hier en daar langs dien weg. 
Doch gij hebt gezegd dat gi.i slechts één store hebt gezien ?-Dit is zoo. Ik kan niet 

zeggen of het een van die stores was, doch ik zag een store die mij scheen nieuw te zijn. Dit 
was na ik de plaats >an Cairncross had verla~en. 

Uit dit kruisverhoor blijkt het duidelijk dat dr. W olff een groot deel der levensmiddelen 
van de gebroeders Weil heeft gekocht. De heer Julins "Weil ontkent iets geweten te hebben 
van het komplot hoewel dit ongeloofi~jk klinkt. Of hij op zijn reis naar de 'l'ransvaal iets te doen 
had met de stores is niet uitgekomen. 

Zoo zien wij dan hoe de voorbereidselen maanden lang gereed gemaakt werden. Dr. 
W olff spaarde geen moeite om de store" van al het noodige te voorzien. Bij het licht van 
deze feiten, hoe belachelijk klinken nu de geruchten die aan het begin des jaars uitgestrooid 
werden: de manschappen van dr. Jameson waren uitgehongerd en bijna dood van dorst toen 
zij de boeren te Doornkop ontmoetten. Niets van dit al. Ze lieten ledige vleeschblikjes uit 
de stol·e van den heer Weil als gezaaid achter zich en dronken dure dranken op weg. Be· 
wonder nu de buitengewone dapperheid van deze bende! 

Voor wij dit hoofdstuk sluiten willen wij slechts in een paar woorden zeggen wat van dr. 
W olff geworden is. Hij ging meer dan eens heen en weder tusschen Johannesburg en 
Mafeking om te zien of alles in orde was. Op den 24sten December was hij te Pitsani. Kort 
daarna ging hij op weg naar Johannesburg om nog eens te zien dat alles in de haak was. 
Na de Jameson inval verliet hij de Transvaal en vertrok met behulp van de Gecharterde co., 
naar Engeland. 

Vraag 504. De hPe?' Innes aan den heer Stevens.] Kent gij dr. Wolff ?-Ja. 
Hebt gij dr. Wolff in Kaapstad gezien na den Jamessn inval?-Dr. Wolff was in de 

Kaapstad. Ik zou niet willen zeggen of ik hem gezien heb na den inval. 
Hebt gij dr. Wolfl:na den in val gezien. Hij nam een prominent deel zoodat indien gij 

hem gezien hebt, gij het u zeker zult herinneren P-J a ik heb hem gezien. 
Kunt gij ons zeggen wanneer hij vertrok ?-Ik kan u den juisten datmn niet geven. Hij 

was in de stad voor hij wegging. 
Dus ging hij weg via KaapstadP-Ik zag hem in St. Georgesstraat. 
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\-Vaar logeerde hij ?-Ik kan niet zeagen. 
Weet gij met welk schip hij vertrok~-Ik kan het u niet zeggen. 
Of den datum? Ik kan het u niet zeggen. 
Wie maakte voorziening voor zijn vertrek ?-Ik zal u de waarheid vertellen, mijne heeren. 

Ik zag dr. Wolff hier. Hij vroeg mij zijn reiskaartje uit te nemen. Ik nam het uit, doch ik 
kan u niet zeggen met welke steamer of wanneer. 

Naamt gij het uit in zijn eigen naam ?-Ik geloof niet. Doch ik heb hem gezien. Hij 
kwam mij vragen zijn passage uit te nemen. Ik nam het uit. Ik geloof wel dat het zeer ver
keerd van mij was, doch ik kende hem als dr. Jamesan's vriend. 

En hiermede eindigt de geschiedenis van den beruchten dr. W olff, den vriend van dr. 
Jameson, den vertrouwden bandlanger der samenzweerders. Hij had zijn werk goedgedaan
de mislukking van de snoode onderneming is niet zijn schuld. 

VIII. 

DE WAl'ENEN EN DE AMMUNITIE. 

Wij hebben nu gezien welke manschappen buiten de Transvaal gebruikt werden om de 
plannen der samenzweerders uit te voeren. Deze manschappen moesten wapenen hebben, 
.zoo ook de opstandelingen te Johannesburg. De Gecharterde maatschappij, of de Londensche 
dirakteuren van de bedoeling waarvoor de wapenen gekocht werden wisten is nog niet 
duidelijk, zorgde daarvoor. · 

Gedurende de maanden October, November en December werden er niet minder dan 1192 
kisten oorlogsmateriaal aan het dok te Kaapstad geland en naar Kimberley, Vrijburg, of 
Mafeking verzonden. Een volledige opgaaf is te vinden in het aanhangsel van het Blauwboek. 
Een deel der ammunitie werd later van Mafeking naar Kimberley teruggezonden. 

Al dit oorlogsmateriaal ging door onze douane-kantoren op de gewone wijze. Men schijnt 
er geen acht op geslagen te hebben dat zoo veel ammunitie werd ingevoerd, en wel omdat 
men dacht dat de Gecharterde maatschappij ze noodig had in de noordelijke streken. De 
heer Rutherfoord zond ze op een deel er van naar Kimberley. Het bleek later dat deze ver
zending niet volgens de wet der Kolonie gedaan werd, daar de heer Rutherfoord verzuimd 
had een verlofbriefje uit te nemen. V oor deze overtreding der wet werd hij vervolgd en ver
oordeeld tot eene boete van ;1;;20. Het is niet waarschijnlijk dat de heer Rutherfoord iets te 
doen heeft gehad met de samenzwering. 

Op den 18den November, 1895, schreef dr. Jameson van Kimberley aan majoor R. White te 
Mafeking: "Alles schijnt goed te zullen gaan-vooral wat het aandeel van Gardner Williams 
betreft." [Groenboek no. 18.] Wat dit aandeel van den heer Gardner William , algemeen 
bestierder der De Beers Geconsolideerde mijnen, was is niet heel duidelijk, doch wat gedaan 
werd is in 't kort dit: Drie maxims werden van Mafeking naar Kimberley en van daar naar 
J' ohannesbu.rg gezonden. Een groot aantal geweren en patronen werd te Kimberley in trucks 
geladen, in olievaten of onder kolen verstoken zijnde eerst naar Port Elizabeth gezonden en 
vandaar naar de Jack en Simroer mijn te J ohannesburg. De geweren werden daar door leden 
van het Reform comité ontvangen en later uitgedeeld onder de J ohannesburgers. Hoe, door 
wie en wanneer werd dit alles gedaan ? 
· De heer Gardner Williams werd te Kimberley vervolgd omdat hij de ammunitie had af
gezonden zonder met de wet rekening te houden. In zijne verklaring, 8sten .April, 1896 zegt 
de heer Williams : "De wapenen en ammunitie waren aan mij geadresseerd door de B.Z.-A. 
Co., met instruktie ze voor hare rekening te bewat·en zooals bij vroegere gelegenheden gedaan 
was. Volgens mijn weten werden later instrukties gegeven dcor een ambtenaar der B.Z.-A. 
Co., wiens naam ik liever niet wensch te noemen, dat een gedeelte der wapenen en ammunitie 
van hier verzonden moest worden. Van te voren waren de magazijnen, in welke de wapenen 
.en ammunitie geplaatst waren, overgegeven aan een ambtenaar der B.Z.-A. Co., die personen 
in dienst had om er op te passen en de schikkingen om de wapenen en ammunitie weg te 
zenden werden door hen getroffen. 

Ik heb mij met deze beschikkingen niet bemoeid. Mijn naam staat op de spoorweg 
vrachtbilletten als de verzender van Kimberley naar De Aar en van De Aar naar Elands
i'ontein. 

Ik heb mijn naam zelf niet ge teekend op deze billetteu, noch gaf ik iemand volmacht zulks 
te doen, noch was ik er mij van bewust, dat men mijn naam aldus had gebruikt. Het eerst kreeg 
ik hiervan kennis, toen mij de rekening voor de vracht tot betaling werd aangeboden. Ik 
betaalde van Kimberley naar De .Aar en schreef een brief naar den stationmee ter aldaar op 
verzoek van een ambtenaar van de B.Z.-A. Co., nadat de wagens van Kimberley vervoerd 
waren en debiteerde de Z.-A. Co., met alle onkosten. , 

Ik heb geen licentie uitgenomen in verband met die wapens en ammunitie en ik wist ook 
niet, dat er eenige wet bestond, die het uitnemen eener dergelijke licentie noodig maakte 
hetzij om wapenen te ontvangen, àetzij om ze te vervoeren ; zoo ik van zulk een wet geweten 
had, zou ik het toeh mot m\jn plicht geacht hebben om de licentie uit te nemen, daar ik ze niet 
heb vervoerd, noch lastgaf om ze te vervoeren. Groote boeveelheden wapenen en ammunitie 
werden door de De Boers Oom., mijnen ontvangen, geadresf:eerd van Kaapstad naar Kimberley 
door de B.Z.-A. C., in den tijd der eerste Masbonaland expeditie. 
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Deze werden aan ons gezonden om onder dezelfde voorwaardon te worden bewaard, als. 
die welke in de getuigenis worden vermeld. Ik weet niet; dat men toen eenig verlofbillet om 
die goederen te ontvangen heeft verkregen. De wapenen en andere militaire benoodigdheden 
daar opgeborgen en die nu onder de bewaring der regeoring zijn, zijn het uitsluitend eigen
dom der B.Z.A. Co." 

De heer Percy Steward een ambtenaar der Gecharterde Co .. werd door het select comité· 
[vraag 2,831] ondervraagd en verklaarde dat hij in November, 1895, wapenen en ammunitie te 
Mafeking ont,·ing en ook oenige maxims. De geweren werden aan de politie te Pitsanie uit-· 
gedeeld en de maxims werden naar Kimberley teruggezonden op instrukties uit de Kaapstad .. 

DE OLIEYATEN. 

Het krijgsmateriaal werd van Kimberley naar de Transvaal op verschillende manieren 
en tijden gesmokkeld. Omtrent het inpakken -.an de olievaten te Kimberley is niet veel bekend 
hoewel er in de getuigenis in de zaak tegen Williams veel uitgekomen is omtrent de 5 trucks,. 
met kolen. Volgens de opgaaf van het spoorwe~dep~rtement [Blauwboek, aanhangsel 0,] 
werden de volgende verzendingen g-ezonden van Kimberley naar Pickering en Co., Port Eliza-· 
beth, en van daar naar Johannesburg :-

No~·. 4, 1895 6 olievaten, gewicht 24,135 Ibs. 
No-v. 25, · 7 30,043 lbs. 
Dec. 5, 2 7,905 Ibs. 
Dec. 8, " 2 " , 8,839 lbs. 

De vracht hierop werd betaald door den heer Pickering. 
V oor wij de getuigenis van den heer Pickering geven moeten wij eerst kennis maken met 

iemand die in verband meL het krijgsmateriaal hetzelfde werk verrichtte als dt·. Wol:ff met 
betrekb."ing tot de stores tu Rcben Mafeking en Johannesburg. In zijne verklarii1g bierboven 
aangehaald maakt de heer '\Villiams melding van een ambtenaar wiens naam hij niet wilde· 
noemen. Hij werd op dit punt door het comité ondervraagd (vraag 1069). 

De hee'l· .lfm·ri111an.] Zult gij zoo goed zijn den naam van dien beambte op te geven ?-Ik 
wil liever niet, tenzij men mij verplicht, daar de man in Engeland terecht staat. Het zou 
zeer onbillijk zijn zijnen naam op te geven voor die zaak afgeloopen is. 

Hoe kan dit hem ebaden? waarvoor staat hij terechtP-Onder de "Foreign Enlist
ment" wet. 

(De getuige werd uitgezonden, en het comité beraadslaagde. Besloten dat de getuige 
gelast worde den naam op te geven. De getuige werd weder ingeroepen en het besluit hem 
door den voorzitter medegedeeld.) 

De voo1·zitt8'1·.] Wie gaf de iustrukties dat die geweren aangezonden moesten worden?
KAPITEIN HoLDES. 

Zooals reeds aangemerkt is er niet veel getuigenis omtrent het inpakkeu en het afzenden 
der" olievaten." Wij ge•en nu de getuigenis -.an den heer Edward Pickering (vraag 1815). 

De voorzitte'l·.] Zijt gij eenlid van de firma Pickering en Co., Port Elizabeth ?-Ja. 
Is die firma agent voor de B.Z.·A. Co P-J a. 
En ook voor de De Beers Co. ?-Ja. 
Herinnert gij u een aantal trucks beladen met olievaten aan u gezonden van De Beers ?-

Ja. r 
Hebt gij de correspondentie daaromtrent hier ?-Er was geen correspondentie. 
Hoe voudt gij uit dat trucks aan u gezonden waren?-Iemand genaamd Holden kwam 

bij mij. 
En wat vertelde hij u?-Dat trucks met olievaten aan ons gezonden waren of zouden worden 

! ezondcn. 
Door De Beer · ?-Hij heeft niet gezegd door De Beers. 
Vroegt gij hem op wiens autoriteit?- Ja, en hij vroeg mij zoo min vragen mogelijk te 

doen. 
Vroegt gij hem een paar vragen ?-Ja, doch hij was de stilste man dien ik nog ooit heb 

ontmoet. 
Ontvingt gij deze verzending zonder te weten van waar ze kwam of op wiens autoriteit 

ze aan u gezonden werd ?-Hij stelde zich aan mij voor, en van wat hij zeide dacht ik dat hij 
vertrouwbaar was. 

De hee1· Sclweiner.] lu welkeu zin vertrouwbaar ?-Dat ik gereed was te doen wat hij 
verlangde. 

Voor hem persoonlijk?-Voor zijne lieden te J ohaunesburg. 
Wie waren zij ?-De ontvangers. 
En zij waren ?-De GeldenhuisDeepen Simmor en Jack goudmaat chappij. 
Welke instrukties aangaande de trucks gaf hij u. Zij werdenniet te Port Elizabeth ont

laden ?-Neen. 
Gij weet dat deze vaten wapenen bevatten ?-Ja. 
vYelke in. truktie werden aan u te Port Elizabeth gegeven ?-Hij vroeg mij de vracht 

te betalen en de trucks aan te zenden. 
Hoe moesten de vervoerkosten betaald worden ?-Ze werden vooruitbetaald. 
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Door wien P-Ik heb ze betaald. 
Hoe gaf hij u het geld ?-Hij beloofde het geld terug te betalen, indien ik een rekening 

uitmaakte, als hij te Johannesburg kwam. 
Hadt gij zoo veel vertrouwen in dezen zwijgenden heer Holden dat gij de kosten betaaldet 

die een aanzienlijke som geweest moeten zijn r-Ik was genoeg ingelicht. 
Vertelde de heer Holden vanwaar de trucks kwamen P-Neen, hij deed zulks niet. 
Hebt gij hem die vraag gedaan?-Neen ik vroeg hem geene vragen. Natuurlijk wist ik 

uit den spoorweg geleibrief dat De Beers de verzenders waren. 
Overhandigde Holden den geleibrief ?-Neen, dE> spoorwegbeambten. 
Dit was later P-Ja. 

niet. 
Toen gij met Holden spraakt hadt gij niet gehoord van v.'ien ze kwamen?-Ik vroeg het hem 

Àchttet gij het als een bezigheidsman niet noodig te vragen ?-Ik vroeg het niet. 
Gij wist niet van wien ze kwamen P-Ik ben niet bereid te zeggen wat ik dacht. 
Zeg als 't u belieft vanwaar gij meendet dat ze kwamen ?-In 't begin was ik onzeker of 

ze van Kaapstad omkwamen of van Kimberley of Mafeking. 
Doch gij wist dat de verzending iets te doen had met de troebelen te Johannesburg P-Er 

was toen geen opstand. 
Wel, zeg dan de dreigende beweging P-Ik wist niets van die beweging. 
Wist gij niet dat die verzending opgezonden werd in verband met die troebelen ?-Ik wist 

dat ze naar de mijnen ging en dat de zaken onvast waren. 
En dat bet noodig mogt zijn olie op de onstuimige wateren te werpen. Gij wist dat 

die vaten geen olie bevatten P-Ik had een sterken achterdocht. 
En deze suspicie werd gewekt door de onderhandeling met Holden ?-Ja. 
Hadt gij geene onderhandeling, per telegraaf of in geschrift, met betrekkll1g tot deze zaak P 

-Neen. 
Is dit niet zeer buitengewoonP-Niet noodwendig. Ik zond de goederen aan slechts als 

een agent .. 
Van waar kwam Holden toen hij bij u kwamP-Ik had geen idée daaromtrent. 
Hebt gij niet navraag gedaan ?-Neen. 
Gij hadt hem nooit tevoren gezien ?-Hij was uiterst buitengewoon. Ik,heb nog nooit 

iemand zoo zwijgend gevonden. Hij was gelijk een kreef. 
De heer Me1·riman.] Gij wist niet wie hij was ?-Neen. 
Hij overviel u ?-Ja. 
Wie heeft de kosten uiteindelijk betaald r-Holden. 
Van waar ?-Hij vroeg mij een brief aan hem te zenden naar het Gold Fields Hotel, 

Johannesburg. 
De heer Schreiner.] Hetgeen gij deedt ?-Ja. 
En gij ontvingt het geld P- Ja, 
In welken vorm P-Er was een cheque, het overige in bankbiljetten. 
De" New Concessions Account "?-Ja. 
De heer Innes.] Indien hij zoo zwijgend was en zich zoo buitengewoon gedroeg, waarom 

stemdet gij dan zoo spoedig toe P-Ten gevolge van wat hij zeide. 
Wat heeft hij gezegd?-Dat hij in vel'band stond met de Simroer en Jack, waarmede ik 

bezigheid had. Hij noemde zekere dingen die hij niet geweten kon hebben indien hij niet in 
verband met hen stond, zoodat ik wist dat hij de waarheid sprak. 

De heer Sclw.iner.J Gij hebt ook bezigheid gehad met De Beers ?-Ja. 
Zoodat gij goederen kondet verzenden voor wat men noemen kan de geassocieerde maat

schappijen van Johannesburg en Kimberley ?-Ja. 
De heer Jone8.] Wanneer kwam Holden bij u ?-Omtrent October of November. 
Hoe lang voor die trucks u bereikteuP-Hij arriveerde den dag voor de aankomst der 

eerste verzending. 
Was er ~eene correspondentie tusschen u en de ontvangers in de Transvaal P-N een. 
Hebt giJ geene geleibrieven aangezonden ?-Ik gaf de spoorwegbewijzen aan Holden. 
Bleef hij te Port Elizabeth totdat de trucks waren aangezonden ?-Ja. 
Wat deed u denken dat de trucks van Kaapstad, Kimberley of Mafeking kwamen ?-Ik 

was niet zeker. Ik wist dat ze per spoor kwamen. 
Was het u niet vreemd dat olie van de binnenlanden naar Port Elizabeth gezonden wordt 

op weg naar Johannesburg ?-Ja, het was zonderling. 
Gaf Holden een uitlegP-Ik vroeg hem en hij antwoordde: "Vraag mij zoo min vragen 

als mogelijk." 
De heer Innes.] En gij voldeedt aan dit verzoek ?-Ja ik respekteerde liet. 
Hebt gij iets te doen gehad met de ontlading van wapenen voor de Gecharterde Co. ?

Eenige jaren geleden. 
Onlangs niet P-Neen. 
De heer Schreiner.] Hebt gij de transactie van de olievaten in uwe boeken opgenomen?

De cheques en de betaling der vracht ging door mijne boeken, 
Op wiens rekeni~P-De Simroer en Jack en Geldenhuis Deep. 
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Niet op die van den stillen Holden ?-Neen. 
Noemde hij deze maatschappijen als zijne principalen ?-Ja. 
Zijt gij zeker dat hij De Beers nooit genoemd heeft ?-Hij heeft De lEeers niet 

genoemd. 
De voorzitter.] Wat is het gebruik te Port Elizabeth, maaktet gij u aansprakelijk voor 

de vracht toen gij de trucks aanzond? -Ja. 
De heer Sehreiner.] Hebt gij eenige beloorring voor uwe firma ontvangen ?-Geen six

pence. 
Ik veronderstel dat gij eene belooning hebt ontvangen?-Neen, deze zaak kwam er boven 

op. 
Dus zijt gij in de positie van geld uitgegeven te hebben zondereene belooning ?-Ja. 
De heer Jones.] Hebt gij de vracht van Kimberley naar Port Elizabeth zoowel als naar 

J oha.nnesburg betaald ?-Ja. 
Hebt gij niet voor uwe diensten laten betalen ?-Ik ben nog van plan de ontvangers te 

laten betalen. 
Wat was het bedrag van uwe rekening ?-Minder dan ;B500. Ik heb de som vergeten. 
Ongeveer zooveel ?-Ja. 
Hebt gij de De Beerseriets van laten betalen ?-Neen. 
De voorzitter.] Heeft Holden, zwijgend als hij was, niet gezegd dat de vaten van De Beers 

zijlijn kwamen, en dat h~j in de De Beers werkzaam was in verband er mede ?-Neen, hij 
heeft mij zulks niet verteld. Ik wist niet van waar Holden kwam, ook heb ik hem sedert dien 
tijd niet gezien. · 

De heer DuToit.] Is het de gewoonte zulk soort van werk gratis te doen ?-Ik zal d~ 
rekening in den gewonen vorm zenden. 

Dit is nog niet gedaan ?-Neen. 
Zoudt giJ goederen voor anderen ook gratis ontvangen P-Wij noemen het ontvangen en 

verzenden. Wij hebben inderdaad slechts aangezonden daar geen werk gedaan werd met de _ 
ontvangst. 

De hee1· Jones.] De vaten werden aan u gezonden en niet aan Holden ?-Ja: 
De hee1· Sch,·iene,·.] In ieder geval waren de vaten eenige dagen te Port Elizabeth P-Ik 

denk niet zoo. 
Betaaldet gij de vracht van Kimberley naar Port Elizabeth na gij de geleibrieven hadt 

ontvangen, dus na gij wist dat de vaten van De Beers kwamen ?-Juist. 
De heer Me1·riman.] Hebt gij eenige informatie van de Gecharterde Co., te Kaapstad 

ontvangen, dat Holden een Yertrouwbaar man was ?-Neen. 
Hadt gij geene communicatie met de Gecharterde Co. omtrent deze zaak ?-Neen. 
Het moet een zeer zonderling onderhoud geweest zijn tusschen den zwijgenden kapitein 

Holden en den (volgens zijne getuigenis) lichtgeloovigen heer Pickering. Heel nauwkeurig 
en voorzichtig werden de plannen uitgevoerd. Indien deze olievaten direkt van Kimberley 
naar Johannesburg gezonden werden dan kou dit achterdocht verwekt hebben en daarom 
werden de vaten eerst naar een handelaar te Port Elizabeth gezonden. 

Deze olievaten met geweren werden in 't geheim op verschillende tijden en 's nachts ont
pakt. Bij de overgave van het Reform Comité werden 2,219 geweren aan de Transvaalsche 
regeering overhandigd met 40,000 Martini Henry ammunitie. Volgens de opgaaf van het 
Comité werden 1,809 geweren in deze olievaten ontvangen. [Groenboek, bijlage E.] 

DE VIJF TRUCKS MET KOLEN. 

Op den 26sten December kwamen 5 schaaptrucks met kolen te Johannesburg aan, van 
Kimberley via. De Aar. Het bleek later dat deze trucks beladen waren met geweren en ammu
nitie uit de bewaarplaats der De Beers Co. Deze store was onder opzicht •an zekeren Kellow 
diehetkrijgsmateriaal, dat naar DeBeers van tijd tot tijd gezonden werd, ontving en wegpakte. 
Met behulp van dezen heer en eenige werklieden van De Beers werden de vijf trucks op den 
18den December, 1895, in de De Beers mijn gebracht en de geweren erop geladen. Tusschen 
3 en 4 uur van den ochtend van den 19den werden ze naar het station gebracht, en om 8 uur 
dien morgen werden ze per gewonen goederentrein naar De Aar ~ebracht. Ze werden ver 
zonden door den heer Kellow die zich den naam van Warren en Uo. gaf en kapitein Holden 
;ergezelde ze. Zij gingen naar Elandsfontein. Deze trucks bevatten 800 geweren. De ver· 
volging van den heer Williams te Kimberley, 19 Maart, 1896 heeft al de bezonderheden van 
deze zaak aan het licht gebracht. De heer Williams beweert in zijn gE)tuigenis voor het Select 
Comité dat hij persoonlijk niets met de zaak te doen had. De heeren Ilolden en Kellow hadden 
opzicht over dit werk. 

Aangaande Kellow zegt de heer Williams (vraag 1147) :-
De hee1· Merriman.] Waar is Kellow ?-Hij is naar Engeland. 
Was hij een ambtenaar der De Beers Co. ?-Ja. 
Werd hij betaald door de Maatschappij ?-Ja. 
De heer Jones.] Wanneer vertrok hij naar Engeland P-Ik meen in Januari. Ik kan niet 

eker zeggen. 
Vóór uwe vervolging ?-Lang voor er sprake van was. 



31 

DE DRIE MAXIMS. 

De olieva.tten waarva.n hierboven gesproken is bevatten ook nog drie maximkanonnen, 
die eerst naar Mafeking gezonden werden, doch later naar Kimberley terugkwamen. De heer 
Percy Steward was gedurende December, 1896 te Mafeking in dienst der Gecharterde. Hij 
werd door het select comité ondervraagd en zeide dat hij o.a. ook maxims ontvangen had 
(vraag 284ï.) 

D~ hee1· Jones.] Wat werd van de maxims ?-Ze werden met de maxim·ammunitie naar 
Kimberley teruggezonden. 

Volgens instrukties vau de Gecharterde co. on vangen ?-Ja. 
Op den 26 sten November werd de volgende brief gesebaven [Blauwboek, aanhang el EE.] 

De Britsch Zuid-Afrika Cc,. 

Aan PERCY STEWARD, Esq, 
Mafeking . 

Ka.apstad, 26 November, 1895. 

. . . . . . Zend dadelijk de 135 kiRten goederen genommerd 5,001-5,135, voorleden week 
van hier aan u gezonden, terug naar store, Kimberley, geadresseet·d aan den heer Gardner 
Williams .... 

Tuos. BERRY, 
Toor Waarnemenden secretaris. 

De heer Percy Steward verklaarde voor het comité (vraag 2,860): 
De heer Sch1·einer.] Wat was in die 135 kisten ?-Maximkanonnen en ammunitie. 
Het blijkt uit den brief dat iu 125 kisten ammunitie was en in 10 gedeelten van maxims ?-

Ja. 
Gij handeldat volgens de iustrukties en zoudt ze terug naar Kimberley ?-Ja. 
Deze maxims en ammunitie kwamen te Johannesburg aan in rle olievaten en w·erdeu aan de 

Transvaalsche regeering overhandigd bij de o>ergave van Johannesburg 
De per onen die deze voorbereidselen gemaakt hebben waren natuurlijk slechts de hand

langers der za.mensweerders. De Gecharterde Maatschappij heeft alles betaald en de persoon 
in deze maatschappij die de zaken regelde en de uitgaaf machtigde was de heer C. J . .Rhodes. 
Hoeveel al dit oorlog~matcriaal gekost heeft is nog niet bekend en zal wel door het Britsche 
Select Comité onderzocht worden. Men ziet nu duidelijk welk eene voorname rol de 
Gecharterde Maatschappij, d.i. de heer C. J. Rhodes, in de samenzwering heeft gespeeld. De 
bevolki:-~g >an Johannesburg wist van al deze voorbereidselen niets. In het duistere, aange
dreven door hunne zelfzuchtige, gameene motieven, hebben de samenzweerders tegen de Trans
vaalscha regeering gewerkt, eene rechvaardiging voor hunne snoode daden in de zoogenaamde 
grieven der uitlanders zoekende 

IX. 

DE UITLANDERS TOT OPROElt AANGEmTST. 

De plannen der samenzweerders waren ger·eed, slechts één ding ontbrak ben nog; een 
voorwendsel. Men had wel de zoogenaamde uitlauder grieven in der tild beplett door de 
Nationale Unie, doch die grie>en waren van een zoo denkbeeldigen aard, dat de Unie een 
natuurlijkeu dood scheen gestorven te zijn. De samenzweerders maakten echcer gebruik 
van de weinige smeulende vonkjes, die door re>olutionaire speeches werden aangeblazen. De 
overgroote meerderheid der inwoner van Johannesburg luisterde wel naar die speeches, doch 
Johannesburg bleef koud toen men een revolutie >erwachtte. 

Up den 20sten November, 189.5, sprak de heet· Lionel Phillips, de voorzitter der kamer 
van mijnen, de Johannesburgers toe in eene speech die bedoeld was de gemoederen gaande te 
maken-een revolutionair vuur aan te steken. Aan bet eind dier speech verklaarde hij : 
"niets is verder van mijn hart dan de begeerte om een or.stand, die uit elk oogpunt noodlottig 
zal zijn, en die waarschijnlijk zal eindigen in de vreeseliJkst aller einden-bloedvergieting-te 
zien." Hoc huichelachtig klinken deze woorden bij het licht dat thans op de samenzweerders 
rust! Met zijne liJ?pen verklaarde de heer Phillips dat hij geen begeerte had bloed te zien 
vergieten, terwijl hiJ in het verborgene eene samenzwering tegen de Transvaalsche regeering 
ondersteunde! Wat denkt men >an zulk een agitator voor het stemrecht, >an zulk een volks· 
vriend, van zulk een strijder voor politieke ?"echten? 

Een deel van do Johannesburgsche drukper.· nam de zaa.k voor de Ramenzwoerders op, 
oenige kourantschrijvers waren in het geheim, anderen werden mi leid en schreeuwden mede. 
De agitatie werd op alle mogelijke wijze bevorderd, de Johannesburgers ble>en echter aan 
hun werk, gingen zoo nu en dan naar een agitator luisteren in stede van t..aar een theater te 
gaan en lazen de giftige artikelen in de dagbladen zonder de eigenlijke bedoebug van wat zij 
hoorden en zagen to >erstaan. 

Do samcnzweElrders hadden gehoopt dat de opstand op den 2flsten Dec. zou plaats vinden. 
Op den 19den November, den dag voor de speech van Phillips, schreef dr. Jameson aan Bobby 
White "Het is bijna zeker da.t de datum 2ö December zal zijn." [ Groenboek II, No 20] Den 
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27den December werd door de Nationale Unie, die nu weder herleefde, bepaald als de dag 
waarop eene monstervergadering gehouden zou worden. Men hoopte dat de Johannes
burgers bij dien tijd genoeg zouden zijn opgezweept door gewetenlooze en misleide agitators. 

De agitatie baarde den uitvoerenden raad echter niet veel vrees. President Kruger was 
op reis en zeide te Bronkhorstpruit op den 26sten: "mij werden dikwijls vragen gedaan om
trent den dreigenden opstand, en ik antwoordde, wacht tot de tijd daar is. Neem een 
schildpad: indien gij ze wilt dooden, moet gij wachten tot ze haar kop uitsteekt, dan snijdt 
gij-hem af." 

Op den 27sten Dec., den dag bepaald voor de groote vergadering, kwam de hoer Charles 
Leonard, voorzitter der National Unie, voor den dag met zijn bekend manifesto, aan het 
begin waarvan hij zeide: " Het is ook besloten dat het verstandig zal zijn de vergadering 
die heden gehouden zou worden tot den 6den Januari a.s., uit te stellen." llfen r.ag dat de 
Johannesburgers nog niet gereed waren zich aan de kapitalisten over te geven. De gemoe
deren waren nog niet genoeg opgehitst. Dit manifesto van den heer Charles Leonard moest 
als een laatste poging dienen. a eene lange lijst van oneindig vergroote en denkbeeldige 
grieven behandeld te hebben zegt hij : "Dit is wat wij hebben willen. Er blijft nu nog de 
vraag die u gesteld zal worden op den 6den Januari, nam: Hoe zullen wij het krijgen P Op 
deze vraag zal ik een duidelijk antwoord vt•lgens uw beslist, weldoordacht oordeel ver-
wachten." [Imperiaal Blauwboek No. 179]. . 

Zóó eindigde deze hartstochtelijke ontboezeming geschreven door iemand wiens 
motieven onbekend zijn. Het kan zijn dat hij zich in de netten der kapitalisten en van den 
heer Rhodes liet vangen, doch zijn gedrag op ditoogenblik lijdt geene verdediging. Indien 
hij een waardige volksleider was dan zou hij de vraag: Hoe zullen wij het krijgen P niet 
gelaten hebben in de handen der opgewonden menigte, maar integendeel een uitweg langs 
constitutioneelen weg hebben aangetoond. Neen, de bedoeling van dit manifesto was den 
Johannesburgers hun gezond verstand, hnn koud bloed te ontnemen. 

x. 
DE U1TNOODIGINGSBRIEF. 

Nu ontbreekt er nog de verbindiugsschakel tusschen de Gecharterde troepen te Pitsani en 
de samenzweerders te Johannesburg. Men kon dr. Jameson en zijne bende toch niet tegen al 
de beginselen van het internationaal recht de Transvaal laten intrekken zonder den schijn 
eener rechtvaardiging. Een voorwendsel werd gevonden in " de verdediging der vrouwen en 
kinderen te Jobannesburg" en dit werd uitgedrukt in een diplomatisch gestelden brief. 
Het idée van dezen brief werd waarschijnlijk gedurende de eerste helft van November te 
Groote schuur uitgedacht door den heer C. J. Rhodes en dr. Jameson. Deze kwam in de 
Kaapstad aan op den 4den November en ging naar Johannesburg op den 14den. Hij ging 
naar J obannesburg om het, idée te volvoeren met behulp der samenzweerders aldaar. Nadat de 
brief opgesteld was liet hij hem onderteekenen door de vij-f voornaamste J ohannesburgsche 
samenzweerde-rs. Deze brief is van het grootste belang en luidde als volgt : 

Johannesburg 20 December, 1895. 
Dr. Jameson. 
Mijnheer,-De stand van zaken in dezen staat is zoo kritiek geworden dat wij 

verzekerd zijn, dat binnen korten t~jd er eene botsing tusschen het gouvernement en de 
uitlauder bevolking zijn zal. (Deze botsing werd door de samenzweerders op alle mogelijke 
wijze in de hand gewerkt). Het is voor ons ternauwernood noodig te herhalen wat thans 
iedereen weet. Laat het voldoende zijn te zeggen, dat de positie van duizende Engelsehen 
en anderen hoe langer boe meer oudragelijk geworden is. :Niet tevreden met de uitlander
bevolking in werkelijkheid al de inkomsten van het land t.e laten betalen, terwijl hun 
vertegenwoordiging geweigerd wordt, is het de politiek van het gouvernement geworden om 
langzamerhand de vrijheden van het individu te belagen en de zekerheid van eigendom 
zoozeer te ondermijnen, dat een gevoel van groote ontevredenheid en gevaar wortel geschoten 
heeft. 

Een vreemde clique Hollanders beheersebt tot op een zekere hoogte onze toekomst en 
beproeft, in vereeniging met de leidslieden der boeren, die in een richting te sturen, die geheel 
vreemd is aan den aard des volks. ledere openbare daad vertoont de meest besliste vijandige 
gezindheid, niet enkel tegenover ieder Engelschman, maar ook tegenover de naburige staten. 
Om kort te gaan de binnenlandsche politiek der regeering is van dien aard dat zij niet alleen 
de geheele uitlauder bevolking van zich vervreemd heeft, maar ook een groot deel der 
boeren, terwijl haar buitenlandscha politiek de naburige staten in het harnas gejaagd heeft, 
waardoor het mogelijk is, dat groote gevaren ontstaan voor den vrede en de onafhankelijkheid 
van deze republiek. (Welk eene oprechte bezorgdheid voor de onafhankelijkheid der Trans
vaal!' 

Het gevoelen van het publiek is in een staat van toenemende ontevredenheid (waarom P) 
Al de verzoeken van het volk zijn geweigerd met min of meer minachting, en bij het bespreken 
Ta.n het verzoeks~hrift voor uitbreiding van het stemrecht, geteekend door bijna 40,000 



33 

personen, daagde een der leden de uitlanders uit om te vechten voor de rechten die wij Hagen 
en niemand sprak daar tegen. 

Om niet in bqzonderheden te treden mogen wij zeggen, dat de regeering alle elementen 
in het leven geroepen heeft die noodig zijn om een gewapende botsing uit te lokken. Het 
eenige wat de menschen hier verlangen, is gelijk recht, de handhaving hunner onafhankel~jk
heid en de bescherming v:tn die publieke vrijheden, zonder welke het le\·en geen waarde 
heeft. Het gouvernement weii!;ert dit, en kwetst het nationale gevoel der Engelsehen 
telkens. 

~ Wat wij onder deoogen moeten zien is wat de stand van zaken zijn zal, zoo er een uit-
barsting mocht plaats vinden? 

Duizenden ongewapende mannPn, vrouwen en kinderen van ons ras zullen overgeleverd 
zijn aan de genade van goed gewapende boeren, tenvijl eigendommen van outzaggelijke waarde 
in groot gevaar zullen verkeeren. Wij kunnen ons niet de toekomst indenken zonder de groot
ste angst, en wij gevoelen dat wi i ge1:echtigd zijn om elken stap te nemen. 

Het is onder deze omstandigheden, dat wij ons genoodzaakt zien u te Yerzoeken ons te hulp 
te komen, zoo hier onlusten mochten uitbreken. 

De omstandigheden zijn zoo dringend, dat wij geen anderen uitweg weten, en wij kunnen 
slechts gelooven, dat gij en de mannen ouder u niet zult nalaten ter hulp te komen van men
schen, die er zoo aan toe zijn. Wij staan borg voor alle onkosten, die redelijkerwijze door u 
gemaakt zullen worden door ons ter hulp te komen, en vragen u om te gelooven, dat niets dan 
de ijzeren noodzakelijkheid ons er toe gebracht heeft om dit beroep te doen. 

Wij zijn uwe getrouwe 
(Get.) CIURLES LEOXARD, 

FRAKCIS RHODES, 
LIONEL PliiLLlPS, 
JoHN RAYS HA}DIO~D, 
GEo. FARR.IlL 

De meesten der ideeën in dezen brief uitgedrukt dragen den stempel van den voorzitter 
der Nationale Unie-den eersten onderteekenaar van dit merkwaardig document. Indien men 
dit document :m leest dan gevoelt men hoe huichelachtig, hoe onwaar de schoone wcorden zijn. 
Inderdaad, de samenzweerders trachtten eerst het huis aanbrand te steken, opdat zij dan de 
gelegenheid mogen hebben als redders en beschermers op te treden. 

De heer John HaysHammond, een der ondertP.ekenaars, werd op den 23sten Juni door het 
comité ondervraagd en gaf interessante getuigenis omtrent de wijze waarop de brief onder
teekend werd. Hij weigerde eerst getuigenis te geven daar hij een eed had gezworen zich 
niet over politieke zaken in de Transvaal uit te laten. Het comité besloot (Sir Thomas U ping
ton en de heer Fuller in de minderheid) den hkr Hammond vra~en omtrent feiten tC' doen , 

Vraag 2645. De hf!el" 8r,lweiner.] Een brief aan dr. J ameson werd door u en vier an lerett 
geteekend. Wanneer werd bij door u geteekend ?-Ik denk in November, 1895. 

Door uP-Ja. 
Toen gij teekendet was hij reeds door anderen geteekend ?- De heer Charles Leonar.l had 

reeds geteekeud, eu ik ben niet zeker omtrent den beer Phillip~; Farrar had nog niet, doch 
Colonel Rhodes had hem reeds geteekend. 

Wie bracht hem naar u om te teekenen ?-Dr. Jame on en de heer Charles Leonard. 
"\Vaar ?-Te Johannesburg. 
Ik moet u zeggen dat een telegram, dat gij misschien nog nooit gezien hebt, voor het 

comité is gelegd. Het is een telegram van Jameson (Pitsani) aan Harris (Kaapstad) gedateerd 
29 Dec., 189.5 en ik vraag u niet of gij bet gezien hebt of niet. Het is als volgt: "Zalnaar de 
Transvaal heden avond vertt·ekken. Mijne redenen zijn: de finale over enkom~t met de 
schrijvers van den brief dat ik zouder verdere referte naar hen, indien ik vernam d<~<t sus
picie bij de Tranvaalsche auto:·iteiten aangaande hunne bedoeling gewekt was, mijne troepen 
dadelijk zou inne;men om lijf en leden de beschermen zooals de brief zegt.'" Mijne vraag is, 
werd eene finale overeenkomst van dien aard getroffen ?-Absoluut neen. Het werd absoluut 
aan ons gelaten. 

Ik vind in verband daarmede dat gij op den 27 Dec., een telegram aan dr. Jameson, 
Pitsa.ni, zandt : "Telegram pas ontvangen. Experten rapporteeren tegen. Ik veroordeel abso
luut alle verdere ontwikkeling voor het tegenwoordige.'' [Groenboek II, No. 76]. Bad dit 
telegram betrekking op den inhoud >'an den brief?- Geheelenal. 

De" ontwikkeling" en de" experten" hebben betrekking op deze zaak?-Ja ik zal pre
cies zeggen wat het bedoelt. Dat telegram wa het sterkste protest dat ik tegen zijne komst 
kon maken; en dit, dunkt mij, bewijst dat de zaak van zijne komst geheel aan ons werd 
~~- . 

'l'ot hiertoe de getuigenis van den heer Hammond. Dr. Jameson beeft aan den getuige 
A. R. Fleischack, hoofd van de civiele afdeeling van het staatsproeurenrsdepa.rtement (Pretoria), 
blijkens diens verklaring afgelegd op de terechtzitting van 27 April, 1896, medegedeeld, dat 
het origineel aan de bevoegde autoriteiten te Kaapstad was opgezonden. Dat de heer C. J. 
Rhodes van dezen brief geweten heeft lijdt geen twijfel daar hij op der. 19 December dr. 
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f Harris van KaapsLad aan dr. Ja meson liet telegrafeeren: "De heer Rh ode· zegt, zend mij 
geregisteerd dadelijk een copij van dien brief van Charles Leonard." Dit is op den dag vóór 
de brief van Johannesburg werd crezonden. 

Deze brief werd beschouwd als van het grootste belang. Dr. Jameson rekende er op als 
eene rechtvaardiging voor zijn inval toen de J ohannesburgsche zamensweet·ders zich later 
terugtrokken. Op den 27sten December, en weder op den 29sten telegrafeerde hij: "Indien 
de Johannesburgers niet willen floteeren, zullen wij onze eigene flotatie maken met de hulp 
>an den brief dien ik zal publiceeren." 

Gedeelten van dezen brief werden aan Je troepen voorgelezen op Zondag, den 29sten " 
December, voor de bende de Transvaal introk. Het "vrouwen en kinderen beschermen" 
argument werd gebruikt om de jonge politiedienaren in het gevaar te leiden. [Zie getr:.igenis 
in het verhoor van dr. Jameson en nfl andere officieren te Londen]. 

Op den lsten Januari, 1896 versebeen die brief in de Londenscha Times met het volgende 
hoofd: "Kaapstad. 30 December, De volgende brief, onderteekend door de voornaamste 
leiders (inwoners) van Johannesburg, werd Zaterdag aau dr. Jameson Mafeking, gezonden." 
Waar kwam de Londenscbe Times aan dezen brief voor het publiek in Zuid-Afrika er iets van 
wist? Een copij van den uituoodigingsbrief werd op het slagveld, op den 2den Januari, 
na de overgave van dr. Jameson in een zakje gevonden. Aan den brief was een zorgvuldig 
geteekende kaart gebecht waarop de weg afgemerkt was diebet best zou zijn voor dr. Jameson 
om te Johannesburg te komen. Ons Volk (Krugersdorp) van 3 Januari publiceerde den 
brief en zoo kwam het ptlbliek in Zuid-Afrika er van te weten. Hoe kreeg de Londenscha 
Times een copij in handen r 

De heer 'rhomas Ca.ssidy snperi ntendent >an de "Eastern and South African Telegraph 
compagnie" werd door het comité ondervraagd. 

De heer !fe-~ ·riman.] Werd een copy van dien brief op den 30sten December naar Londen 
getelegrafeerd ?-~aar mijnbesGeweten werd zulks op dien dag gedaan. 

Wie telegrafeerde hem?-Ik weet niet. 
·w crd hij g-etelegrafeerd door een nieuwsagent ?-Ik geloof niet. 
Was het door iemand in verband met de Gecharterde Co. ?- Indien hij getelegrafeer d 

werd dan was beL door de Gecharterde Co. 
De heer J. A. Stevens verklaarde voor het comité dat hij niets wist van lt::~t overseinen 

van deze11 brief. .(Vraag 2,734.) 
Dr. Jamesan's ad,·okaat, ~ir Edward Clarke, maakte van dezen brief g'"bruik i n zijn 

verdedigingspleidooi te Londen in Juli, 189ö. De rechters namen er echter 11iet veel notitie 
van en de uitvoerders der plannen der samenzweerders werden veroordeeld brief of geen brief. 
Het plan was prac·htig uitgedacht en draagt den ~tempel van een bedreven diplomatist. De 
gescbiede1,is is echter een harde rechter en wa:trdeert zulke holle voorwendsels ,-olgens 
hunne intrinsieke waarde. En heeft deze brief uu nog eenige intrinsieke waarde P 

XI. 

ALLES JS GEREED! 

'V ij hebben nu al de voorbereidselen nagegaan en komen nu tot de ontknooping. "Tot 
op den 24sten December, dat is, een paar dagen vóór de inval van dr. Jamesons bende plaats
vond, schijnen Kaapstad, Pitsani en Johannesburg in volmaakte overeenstemming geweest te 
zijn. De macht was klaar, de datnm (28 December) voor den opstand was vastgesteld en de 
samenz''"eerders te Kaapstad deden bun be t de zaken te verbaasteu." [Rapport van het 
select comité.] Of om bet beeld van den beer Bchreiner te gebruiken in zijne speech waarin 
hij de aanname van het rapport voorstelde : Johannesburg, Pitsani en Kaapstad >ormden 
een "driehoek" en de telegraaf verbond ze en bracht de bood~:>r,happen over en weder. Deze 
vluchtige en geheimzinnige boodschapper werd met alles vertrouwd on dit interessante verhaal, 
dat haar werd toevertrouwd vindt men in het tweede Groenboek dor TransvaaL 

Op den llden December, telegrafeerde dr. Jameson van Pitsani aan de samenzweerders te 
Kaapstad: "All~s hier is zeer bevredigend en gereed, de gebeele reis neemt 2?. dag." Kol. 
Rhodes dacht nog aan do wedrennen en wilde den opstand daarvoor een week uitstellen. Dr. 
J" ameson leest hom daarover de les en wijst op de groote kansen van ontdekking. "Laat J. II. 
Hammond de zwakke vennooten inforuweren; meer uitstel meer gevaar. Doe al wat gij kunt 
de voltooiïng der worken te -verhaasten." 

.I.Jo heer Alfred Beit, de groote kapitalist, de boezemvriend van den heer C. J. Rhode:;, was 
tot het begin Yan December iu Europa. llij en dr. Harris kwamen op den 17den December in de 
Kaapstad aan. liet is bekenà dat do hoer Beit een van de oersten wa;; die zich in het complot 
begaver1. Gedurende de mnauden ::'fo~·ember en December was hij met ~r. Harris in Londen. 
Is het niet heel on\Y'aarschijnlijk dat deze direkteur en de secretaris noort over de samenzwe
ring met de Londeuscbe elirekteuren en beambten der Gecltartererde Co., bttdden gesproken P 
Het is nog niet bekend geworden wat dr. Hanis in Engehnd juist op dien tijd gedaan heeft, 
doch waarschijnlijk moest hij zien dat de geweren eu de ammunitie werden uitgezonden. 
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De Johannesburgscbe kapitalisten hadden Beit noodig en op den dag na zijne aankomst 
(18 den December) telegrafeerde de heer Hammond aan den heer 0. J. Rhodes: "Kan geen 
<>vereenstemming brengen tusschen de >erscbillende bebngen zonder Beit, flotatie (opstand) 
moet uitgesteld worden tot zijn aankomst; hoe spoedig kan hij komen?" 

De heer Beit is echter, zooals de heer Merriman het heeft uitgedrukt: "beter samenzweerder 
dan krijgsman," en verkoos zich uit het gevaar te houden en den heer Rhodes in de Kaapstad 
bij te staan. Hij ant"'Jordde derhalve dat zijne gezondheid hem niet toeliet te komen, en 
zeide dat de samenzweerders buiten af op begin aandrongen. 

Op den 20 ten telegrafeerde Beit aan Lionel Phillips: " Ik ben zeer verlangend, dat gij 
flotatie niet uitstellen zult om mijnentwil. Dadelijke flotatie is het meest geweuscht, daar wij 
nooit weten wat tus~:~chenbeiden kan komen, indien nu uitgesteld." .A.rme Johannesburgsche 
samenzweerders ! deden wat zij konden de gemoederen der Johannesburgers op te zweepen 
met denkbeeldige grieven, de pers deed wat zij kon, en toch wilde de " flotatie" maar niet 
vlotten. Dikwijls hadden zij reeds een "boom" in de aandeelenmarkt in een paar dagen te 
weeg gebracht, doch dit maal hadden zij met menschen en niet met aandeelen te doen ! De 
arme kapitalisten sprakeuitatdat hun stem heesch werd en toch bleef "de boom" ver af. Boven
dien werden zij nog van uit Kaapstad en Pitsani a,angepord om toch haast te maken. Geen 
wonder indien zij mismoedig en onverschillig werden. Zij moesten het onmogelijke doen 
en dan werden zij nog door den flanwen Beit aangespoord! 

Deze belangrijke boodschap van Beit (en Rhodes) had echter een goede uitwerking. Op 
den 23sten konden de Kaapstadsche samenzweerders aan dr. Jameson (Pitsani) seinen: "de 
maatschappij zal op den volgenden Zaterdag om 12 uur des nachts gefloteerd worden ; zij 
staan er op dat gij niet vertrekken zult vóór 8 uur en dat gij u verzekeren zult >au het stil
zwijgen van het telegraafkantoor. (Dit beteekent waarschijnlijk dat hij de telegraafdraden 
moest laten afkappen.) Wij >ermoeden dat de Transvaal een weinig lont begon te ruiken." 

Een klein misverstand scheen te zijn ontstaan aangaande de kennisgeving aan dr. Ja meson 
om in te komen. Moest hij een speciaJen brief afwachten of dadelijk inkomen zoodra de 
opstand te Johannesburg een aanvang nam? Op den 2lsten December telegrafeerde Johannes
burg aan Kaapstad: " Definitieve \erzekering is door ons gege,-en dat gij (Rhorles) en hij 
(Jameson) op den dag van flotatie zullen vertrekken." Waarheen moest de heer Rhodes ver
trekkeu? Waarschijnlijk was de bedoeling dat hij uaat· Johannesburg moest komen als 
middelaar en vredevorst!! Kaapstad antwoordde op dit telegram da~ geen speciale uitnoo
diging aan dr. Jameson noodig was. 

DE LONDENSCUE "TL\1ES " E~ DE UEElt RH ODES. 

De Kaapstadscue samensweerders deden in 't begin van December alles wat zij konden 
om den opstand te .Johanuesburg te bespoedigen. Op den 13den December liet de heer 
Rhodes door 13tevens aan zijnen broeder te Jouanuesburg telegrafeeren: "Dr. Jameson 
seint ten sterkste er op aandringend vergadering van aandeelhouders niet uit te stellen en laat 
J. H. Hammond aan zwakke vennootan mededoelen: eenig uitstel hoogst nadeelig. De 
Londensoho Times telegrafeert ook confidentieel ten effecte, dat uitstel van vergadering een 
hoogst onver:standige stap zou zijn." 

De heer Stevens werd verscheidene malen door bet select comité op dit punt ondenraagd. 
Op den 2den Juni ontkende hij iets van dit telegram te weten en zeide dat dr. Harris op den 
9den of lOden uit Engelat d was gearriveet·d en hij meende dat bet van de pen van dr. Harris 
was. (Vraag 213-231) . 

Op den ·tden Juni gfl,f hij de volgende getuigenis : 
De hee1· Jlün·iman, vraag 516.] Wie heeft dit telegram gedikteerd ?- Ik zou het niet uit 

mijn eig0n gezonden hebben. 
Wïe heeft u gelast het te zenden ?-Het kon door den heer Rhodes gedikteerd zij u, doch 

ik zou niet be:üist willen zeggen. 
liet is een zem· merkwaardig telegram ?-(Geen antwoord.) 
De heer Jones.] Kon ionmud anders het gedikteerd hebben ?-Eeuig persoon dikteerde 

telegrammen aan mij, dr. Harris, dr. Jameson, eenigeen. 
Den volgenden da~ werd hij weder ondervraagd (vraag 552) :-
De heer Schreiner. ] Hebhen wij u niet gevraagd na te zien wanneer dr. Harris arriveerde 

uit Engeland ?-Het was op 17 December. Ik wa verkeerd toen ik :1 zei dat het op den lOden 
was. 

Dus werd dit telegram van den 13den door u opgesteld ?-Ja,. 
Op direkto instrukties van den heer Rhodes ?-Ik zal niet zeggen direkt mn den heer 

Rhodes, doch ik zou het niet zonder instrnkties gezonden hebben. 
En van wien koudet gij i astrukties krijgen indien niet van den heer R!tode:s ?-Wel, ik 

denl: niet dnt ik in8tmktiu~ vun ientand a,nders kot~ krijgen ~euzij het per brief'was. 
liet is uit dit verhoOl· duidelijk dat de heer Rhode~ een pri...-aat kabelgram van de 

Londensche 'l'i"~"s had Olltntngen, doelt wat achter deze merkwaardige geschiedenis zit is nog 
een gesloten Loek. De houding door de Times in deze zaak tegen de 'l'ransvaal aangenomen 
i~:> algemeen bekend. Hier hebben wij nog een ptmL dat door heG Britsoho select comité 
opgehelderd moeL worden . 
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XII. 

DE ELF "MOOIE DIA.MA.NTF.N." 

De samenzweerders te Johannesburg vonden het zóó moeilijk de bevolking tot oproer te 
dwingen daL zij wanhopig raad vroegen ;an die te Kaapstad. Men besloot toen een aantal 
geoefende soldaten hen toe te zenden die de bevolking in exerceeren konden behulpzaam zijn. 
Die soldaten werden te Kimberley onder de werklieden en beambten der De Beers Co. 
gevonden. 

Op den 26sten December telegrafeerde Cactus (dr. Harris) aan kol. Rhodes te Johannes
burg : " Elf mooie diamanten werden u ~is teren gezonden van de De Beers ConsoL Mijnen. In 
dienst der Maatschappij." Wat hebben de samenzweerders met " mooie diamanten " te doen 
zou men vragen. De getuigenis van den heer Gardner Williams op dit punt is van belang,. 
hoewel hij veel minder liet uitkomen dan hij geweten moest hebben. 

Vraag 1182. De heer Jones.] lkzou willen weten of eenigen der De Beers beambten naar 
Johannesburg gingen om behulpzaam te zijn in den oproer?-Ik weet niet of ze gingen 
helpen. Eenigen gingen doch zij hebben niet geholpen. 

In Decem her l.l. ?-Ik geloof zoo. 
Weet gij niet waarom ze gingen P-N een. 
Noch hoeveel gingen ?-Neen. 
De heer Me?Timan.J Hadden zij verlof ?-Ik weet niet, doch waarschijnlijk. 
De heer &hreine1·.] Indien zij van iemand verlof kregen dan moest het van u geweest 

zijn ?-Slechts de beambten die salaris trekken, de officieren der compagnie, krijgen nn mij 
verlof, de anderen krijaen van hunne bestierders verlof. 

De heer Merriman.] Wie zond en zocht deze lieden uit? -DiL hangt af van de verschillen
de bestierders. 

Was het de heer Scott?-Het kan zijn dat hij een paar uitzocht. 
Herinnert gij u mooie diamanten naar Johannesburg gezonden te hebben ?-Ik heb ze 

niet gezonden. 
Dit heeft betrekking op 11 oud soldaten?- Geene oud soldaten werden gezonden. Wij 

hebben er geenen zoover ik weet. 
Zou de heer Scott hier licht op Kunnen werpen ?-Ik geloof niet. 
De hee?· Jones.] Had de heer Scott iets te doen met het verzenden van deze lieden?-Hij 

mag een paar hebben uitgezocht, doch ik ben er absoluut zeker van dat hij niet wist waarom 
ze gingen. 

De hem· Merriman.J Zij konden naar de wedrennen gegaan wezen ?-Zij konden voor 
eenige reden gegaan zijn. Toen zij terug kwamen zeiden zij dat ze hadden rond gezien te 
Johannesburg en toen terugkwamen. 

Waarschijnlijk werden zij in hotels gebruikt ?-Zij werden in 't geheel niet gebruikt, 
geloof ik, doch ik weet niets uit mijn eigen. 
· Hebt gij eenig ander uitleg, dan dat met de" elf mooie diamanten" menschen bedoeld 

wordt i'-Neen, ik heb er "'een. 
Gij werdt niet gelast ze te zenden ?-Niet gelast. 
W erdt gij dan gevraagd ?-Dit weet ik niet. Ik denk het waarschijnlijk dat ik gevraagd 

werd. 
Door wie ?-Door eenigen te Johannesburg. 
Wie waren zij?- Ook hier zou ik liever geeue namen noemen totdat de arme kerels uit 

den dronk zi1n. 
Dus werdt gij door de Reformers gevraagd ?-Ja, doch dit is van geen belang, daar die 

lieden niets deden. 
·wanneer kwam dat verzoek ?-Gedurende December. 
Laten wij deze halfhartige getuigenis vergelijken met die van den heer R. G. Scott, super

intendent der gevangenen bij De Beers. De heer Scott werd door het select comité gekompli
menteerd dat hij zijn getuigenis rechtuit en zonder draaitjes gaf. 

De heer MeTriman, Vraag 1744.] Wie zocht die mannen uit?-Ik deed het. 
Op wiens bevel ?-Moet ik dit antwoorden? 
Gij moet ?-Ik werd door den heer Gardner Williams gevraagd het te doen. 
·welke soort van mannen zocht gij uitP-Ik zocht uit mannen die vertrouwd kunnen 

worden. 
Wist gij met welk doel ze uitgezocht werden ?-Neen. 
Hadt gij niets met de betaling te doen ?-Ik betaalde hen. 
Hoe nel ?-Ik betaalde de reiskosten en toen ze terugkwamen gaf ik ze elk :BlO. 
Weet gij van waar dit geld kwam P-Neen, ik kreeg het geld van Gardner Williams. 
Hoevele mannen zoudt gij ?-Ik zond elf. 
De Voorzitte?·.] Op welken datum ?-Op Kristmis. 
Dezen zijn de elf diamanten?-Ik veronderstel zoo. 
Dit is al wat gij met de zaak te doen hadt ?-Ja. 
Toen gij zeidet dat gij het geld van WilHams kreegt, bedoeldet gij uit zijn privaten zak 

of van De Beers ?-Hij gaf mij een De Beers cheque. 
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Op welke bank ?-Op de Standard Bank. 
De heer 8clwei.ter.] Op welke voorwaarden gingen die mannen, wat r.eidet gij aan hen?

Ik vroeg hen naar Johannesburg te gaan. Ik zeide dat ik niet kon zeggen wat zij moesten 
gaan doen, doch indien zij zich na hunne aankomst bij kol. Rhodes gingen aanmelden hij hen 
zou zeggen wat te doen. . 

Waren zij gewillig hierop te ga.an P-Ik zeide verder dat ze konden terugkomen indien ze 
de instrukties niet goed vonden. 

De voorzitter.] Waren de mannen die gij uitzochtet oud soldaten of in de "Diamond 
F.ield Horse "P-Een of twee mogen in de Diamond Field Horse geweest zijn, doch ze waren 
met allen vrijwilligers. 

De hem· Men·imctn.J vVaren zij ond ~old>tten ?-Sommicren waren, anderen niet. 
vVaarschijnlijk jonge kerels ?-Ja, ze waren allen vertr~u wbare man u on 
De hem· Schreine1·.] Hoc velen waren of in de Diamond Field Horse of oud soldaten?-Ik 

denk 5 waren oud soldaten. 
En Diamond Field Horse mannen ?-Ik weet niet. 
Werd acht gegeven op hunne lichaamskrachten ?-Neen, ik geloof niet. 
De hee1· MM·riman.] Men heeft u niet verteld waarvoor die mannen noodig waren ?-Neen. 
De heer Schreine1·.] Wat heeft de heer Williams u gezegd toen hij u vroeg ze uit te zoeken P 

-Hij zeide dat hij vertrouwbare mannen wilde hebben, mannen op wie men kon rekenen. 
Om anderen te oefenen ?-Neen, hij zeide daar niets van. 
Zijt gij er zeker van ?-Positief zeker. 
Ook werd niets gezegd omtrent hunne militaire bevoegdheden ?-Neen, dit werd niet 

genoemd. 
Wat werd gezegd, welke bevoegdheden moest gij ze op uitzoeken ?-lk geloof niet dat 

iets genoemd werd. 
Wees voorzichtig, mijnheer Scott; werd niets gezegd dat u den eeneniu plaats van den 

anderen deed kiezen i'-Neen, ik geloof niet. Ik herinner het mij niet. 
Zelfs niet dat ze lichamelijk sterk en bekwaam moesten zijnP-~een, ik herinner mij dit 

niet. 
Nu welke bevoegdheid moesten ze hebben ?-(Geen antwoord). 
De heer Merl'imun.] vVat zijn de namen der mannen ?-Zekere Orren stond aan 't hoofd. 
Weet gij zijne voorletters ?-Neen. 
Is hij de eenige Orren in uwe maatschappij ?-Neen, er is nog een ander ouder mij. 
De hee1· SchrcJinm·.] Zijn zij nog in dienst bij de maatschappij ?-Ja, behalve Drew. 
Wanneer keerden zij terug?-Zij bleven omtrent 14 dagen weg. 
Welke geldelijke overeenkomt maaktet gij met heR r-Ik beloofde geen geld, doch behalve 

de reiskosten gaf ik hen geld om mede terug te komen indien zij verkozen. 
Kreegt gij dit geld ook per cheque van Gardnor Williams ?-Ja. · 
En toen ze terugkeerden ontvingt gij eeu andere cheque om heu ;BlO elk te geven ?-Ja. 
Gij beloofdot hen niets voor de diensten die zij zouden verri.chtenP-Niets. 
De hee~· M~r1·iman.] Wat zeidet gij dat ze te doen zonden hebben?-Dat ze zich bij kol. 

Rhodes moesten a!mmelden die hen zou zeggen wat te doen. 
Werden zij nog betaald door De Beers ?-Neen, doch ik kan hier verkeerd zijn. 
Welken waarborg gaaft gij hen ?-Hebt gij hen gezegd wie hen hebben wilde?-Neen, ik 

vroeg hen eenvoudig of ze gam1 v-·ildon, en ze antwoordden ja. 
Zeidet gij dat Gardner Williams u gevraagd bad ze uit te zoekenP-Ik geloof niet dat ik 

den naam van den l1eer WilHams noemde. 
Ze hadden allen een goede verdienste ?-Ja. 
Hebt gij hen verteld dat ze terug konden komen wanneer ze verkozenP-Ik zeide dat ze 

terug konden komen indien de instrukties hen niet bevielen. 
Na. nagedacht te hebben, welke bevoegdheid leidde u in 't kiezen dier mannen ?-Tn uwe 

eigene gedachte, wat leidde u ?-Ik zal u zeggen. Ik dacht dat ze gingen om het kantoor der 
"Gold Fields" te Johannesburg te beschermen. 

En gij dacht zulks niet zonder reden P-Neen. 
Hadt gij reden zulks te denken uit informa~ie ont-vangen?-vVel, we konden uit de nieuws· 

bladen opmaken dat er een soort van opstand te Johannesuurg zou plaats hebben. 
Werd deze reden door den heet· G. Williams genoemd ?-Het is mogelijk. 
Waren die mannen direkt onder uw opzicht?-Allen behalve één. 
Allen waren opzichters ?-Ja. 
Opzichters van gevangenen ?-Drie van hen, meen ik, waren opzichters van gevangenen, 

en de anderen waren gerechtsdienaren op de velden (Floors) . 
.A.llen mannen van die soort ?-Ja. 
Gewoon massas van mensahen te bestieren?-De veld-opzichters niet. Zij zijn eenvoudig 

politiedienaren op de velden om over. chreiding te beletten. 
Doch allen zijn mannen van lichaamskracht en een goed voorkomen ?-Oh Ja. 
En van gewicht in zaken betreffende discipline ?-Ja. 
De voo1·zitie1·.] Zijn de veld-opzichters gewapend?-Zij dragen revolvers. 
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Yermoedet gij niet dat ze be temd waren om anderen te gaan excrcceren of opzicht te 
gaan houden ?-Ik wist werkelijk niet waarvoor ze noodig waren. 

'\\ïj zijn nu gekomen tot op den 26sten December. Alle is gereed. De zamenzweerder 
wen chen zich reeds ~eluk met hun succes. Doch onverwacht.· komt er cene fout, er 
hapert iet , het kaartenhui schudt tot op zijne fondamenten. Tot hier toe en niet >crder! 

XIII. 

EEN KIKKEL IN DEN K.\.BEL. 

Al de •oorbcreidselen waren op den 2.jsten December, 1 95, gereed en nu begonnen de 
samenzweerder o het vel >an den leeuw die nog gc:;choten moe t worden te vcrdeel en. Tot 
nog toe hield men zich bezig met de >raag: "Hoe zullen wij de tegenwoordige Transvaal:che 
regeering omverwerpen!'" ·u begon men te denkeu aan de verdere vraag: "\\'at zullen wij 
in plaat >an deze regeering plaat ·en?" Men zou gemeend heliben dat deze vraag besli t 
moe;;t zijn geworden vóór de ·amcn:.~wecrder>< één tap deden. Dit kon men verwachten 
indiçn het komplot eene politieke, cene maat ·chappclijke bedoeling had. Zulk· werd echter 
niet gedaan. Hebben wij hierin niet een duidelijk bewij o dat de samenzweerders zich hoofd
zakelijk met het verkrijgen der goudvelden bezighielden? Het groote doel van het komplot 
wa · de goudvelden in hezit te krijgen, om deze ·pil draaide het geheele ge\·aarte, men had 
den tijd niet over de politieke aangelegenheden te denken. Had men de rijke goudvelden 
eer··t in bezit, wat komt het er op aan wat van de bevolking wordt! De kapitalisten moeten 
zege>ieren en al de andere dingen zullen hen toegeworpen worden! 

Doch men had buiten de waard gerekend. Deze •raag die eer·t verontachtzaamd werd 
drong zich al meer en meer op den voorgrond. De bevolking bleek niet zoo domals men gcmeend 
had en vraagt van den agitator die ze aanhitst: "l\Iaar wat wilt gij dan eigenlijk P Wij 
moeten tegen de be taande regeering op taan, doch vóór wij dit doen willen wij eer ·t weten 
wat wij in de plaats er van zullen krijgen. Wij leven nu gelukkig, \'erdienen hooge 
salari:sen, hebben alle· wat wij noodig hebben, en gij kunt toch niet verwachten dat wij 
deze dingen tegen een schaduw zullen gaan verruilen!" In het gemoed van velen wa · 
een schrikwekkend voorge>oel ont taan: '·De kapitali ten beoogen slecht hun eigen 
voordeel en zullen ou:;; gebruiken om later te vruchten van onzen handenarbeid in te zamelen. 
Eene rPgeering van kapitalisten is mis~chien duizend maal !echter dan wat wij nu hebben." 
Het ontbrak dan ook niet aan bezadigde lieden die van tijd tot tijd verklaarden dat zij van de 
Tran. vaal:che regeeriua •cel meer gedaan kregen dan ze van de Britsche n•geering, indien 
zij over de Tran vaal regeerde, konden verwachten. Gedurende de maand December waar
schuwde o.a. de heer Brown, een Californische goudgraver, de werklieden tegen de kapitali~ten 
en verklaarde rondhor :tig dat de goudindu~trie in de Transvaal •eel beter behandeld werd 
dan in Californië. 

Op den 24stcn December gaf de heer Oharle Leonard, de voorzitter der ... ."atiom1le Unie, 
kenni · dat de groote volk ·vergadering die op den 2 ten gehouden zou worden uiLgesteld was 
tot den öden Januari en dat hij op den 26 ·ten een manife ·to aan de Johauncsburger~:~ zou 
richten. 0 de vragen der bevolking kou hij echter geen antwoord geven, en wel omdat de 
amenzweerder nog nooit over die vraaen hadden nagedacht. '\Vaar,chijnlijk maakt de heer 
Charle~ Leonard hier eene uitzondering. Hij heeft teed verklaard dat zijn doel was den 
republikein .. chen regeering ·vorm te behouden. In de uitgave van :n December publiceerde 
Ons L,mJ epn brief van hem dien hij met deze woorden ·loot: " Hiervoor sta. ik goed: dat het 
publiek mn J ohanne burg niet alleen niet t •gen de republiek i·, maar alleen een ware republiek 
wil hebben." Ongetwijfeld, de heer Charle · Leonard werd door de hegeerder · der goudvelden 
gebruikt. 

De vraag: "Wat gaan wij (de amenzweerdcr.) in de plaats der tegenwoordige regccring 
voorstellen," moe:t echter be ·li t worden. Op den :.!.J ten kwam het tot eene bc ·lissing en toen 
kwam men tot de ontdekking dat waar men eensgezindheid veronderstelde eene onher telbare 
twee,palt heer~chte. ommigen der ·amenzweerder wilden een republiek, de anderen wilden 
de Brit ·che vlag te Pretoria gehe~chen zien in plaats van de vierkleur van Amajuba. De heer 
Rhode ·,het hoofd der. samenzweerde\' wilde de Brit ·che vlag op de ve.roverde republiek 
planten. Deze verklanug werd bevest1gd door den heer Charle · Leonard m ge prckken die 
hij met voorname personen in de Kaapstad na den Jame on inval gehad heeft. 

Op d~n 2~sten December werden telegmmmen van Johanno b?rg verzonden naar Kaap
stad en Plt:am meldende dat het u.b oluut noodig wa den op tand mt te ~;tellen en dat de heer 
Charles Leonard den vorigen dag naar K.o.a.pstad was •ertrokken. Het telegram uan dr. 
Jame ·on luidde al· volgt: "Het is ab ·oluut noodzakelijk de flotatie uit te t>tellen wegen· 
onvoorziene en onverwachte omstandigheden: totdat wij de ab:olutc verzekering van C. J. 
Rhode.· hebben, dat op ~et gezag der imp~riale regecring niet aangedrongen zal worden. 
Charle · Leonard vertrok g1steren avond, ten emde een onderhoud te hebben met C. J. Rhodes. 
Gij moet niet optrekken •óór dat gij in truktie · daartoë ontvangen hebt." 

Hierop antwoordde dr. Ja.meson op den 2 sten December: "Er zal geen flotatie zijr indien 
zij aun zichzeiven worden overgelaten. Het eer:;te oponthoud waren do wedrennen, die niet 
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be tonden; het tweede, politieke idealen-die reed in orde zijn. Het i alle >erachtelijke 
vreeRachti~hcid. Zal het niet beter zijn dat gij (Harri ) er naar toe gaat en rapport doet? 
anders moet C. J. Rhodes mi.i toelaten te ~aan." 

Het antwoord van uit Knap ·tad luidde: "Gij zUt recht aangaande de oorzaak >an het 
verzuim, doch Cbarlctó Lconard en Hamilton, editeur van de. 'tar, berichten on dat de bewe
ging te Johanno ·burg onpopulair is." 

De toestand is nu alles behal>e bevredigend >oor de samenzweerder . Verdeeldheid i· 
ingekropen in do geheime bcra.a.dslagingen en zij die onlang · hoopvol waren zagen hunne 
borsten door den twijfel in tweeën gc.'cheurd. De J obanne burg::;che samenzweerder· zijn un 
tegen verdere voortzetting. De be ·li 'tbeid waarmede zij dit te kennen ge>en doet vermoeden 
dt\t zij beginnen in te zien dat het oenc bopclooze taak i · de bevolking tot g c. tdrif voor de 
revolutie aan te vuren. De mi.·lukking >an hunne plannen ~;taart hen in h aangezicl.t a 
zij trachten op de be ·te manier uit de zaak te komen. Dr. J ame~on te Pit-ani i · ongeduldig, hij 
wil hoe spoediger hoc liever ingaan en i bevreesd >au zijne man chappen te verliez n en dat 
de Tran valer· het vcrraad zullen ontdekken. Hij dringt derhah·e aan op ecuc onmiddclijkc 
flotatie [Biauwbo k, aanhangf<el CC.] De he r Rhod '", te Kaapstad, :laat tu · cheu twee uiter· 
sten en blijft onbe ·list. Hij laat aan dr. Jamc.'on tclegrafecrcn dat het hem zeer pijt d.11t er 
een kinkel in do plannen gekomen i.'. doch geeft hem gccnc in~truh."'tic · in 't g heel niet af 
te trekken. Op den 28 ten December liet hij a n dr. Jamc on telc«raft.>ercn: .. llcauy en 
Goold A.dams zullen van avond te PiLani aankomen, na hen gezien te hebben mo ten gij en wij 
oordoelen omtrent de flotatie, doch al onze uitlnnd:che vrienden zijn nu be--Ii t er tegen n 
zeggen dat het publick (te Johnnnc:hurg) crecn penny zal in~chrijven zelf· niet met u a],. direk
teur. Ichabod." [Grocnboek, To. 82] )fot andere woorden, de Johanncsburg~chc --amenzwecr· 
dors zien ~een kans de plannen uit te voeren, de bevolking van Johanno burg wilg en op tand 
zelfu niet met uwe hulp. ~ T u moeten wij nog wachten en zien wat wij onder de om taudi~hc
den doen zullen. 

XIV. 

JOIIANNERRURG TR.\CllT J AlfF-~o.· TERI'G Tl! IIOUDl:'i. 

De Johanr ·burg che Famcnzwe rder:< hadd n zich onttrokk n eu den heer Hhotl~>- en dr. 
Jamc~on gewaar. chuwd niet met het roh·oeren der plauneu nna te gaan. Dr. Jam -on was 
echt r in ene moeilijke po ·i tic en telegr-afeerde dicnzeHden d. g in antwoord op d legram 
uit Jobanno ·burg aan kol. Rhode: : "Ik knn geen vcrlem;ing gc\·en Y n d u tijd ·temd 
voor de flotatie na December (2 ,.,ten) 'l;nn wege de opposi ie der Tran Taal-che boer·." 
[Groenboek, To. 74]. 

De getuigeni~ nm den he r Hammond, eendergtoot ·te kapiu li:;ten werpt veellicht op de 
verdere stapp n die genomen werden om dr. Jame-on t rug t houden. 

Vraag 2651. De heer Schreint-r.] Op den :27~ten December zoudt gij dit telegram u dr. 
Jame ·on: 'Uw telegram pa. ontvangen. Het rapport der dc,..kundigen i· bep. al ongun ti~. 
Ik keur oenige verdere voortzetting voor het tegenwoordige ten ster !u te af.' Had dit telecram 
iets te doen met het komplot ?-Geheel en al. 

De "voorzitter" en de "de kundigen " hebben betrekking op deze zaak ?-Ja. Ik zal 
precies zeggen wat het betcckent. Dit telegram was het tcrk ·te prote-;t dat ik tegen zijn 
kom t konmaken. 

De heer Jmu·s.] Hebt gij dit telc«ram gezonden daar er een . u.,picic wa · ont-tnnn?-Ja, 
onze u picie was gewekt door een telegram a.an zijnen broeder. [Dit telegram (Groeubock, 

• o. 75,) zegt: De Bri•. eh Bechuan laud politie i· reeds vertrokken; d waarborg_ (dat d 
Brit. chc >lag nic dad~lijk gohcsehen zou worden, hoewel de r cree~iug in h!lud ~~ d rm lauder · 
gegeven zou vordcn) t.. reed gegeven. Laat Hammond du · dadeliJk .. all rtght telegrnfeeren.J 

De heN. 'clmin~r.] Zoudt gij ook een bood chapper ?-Ja wij zonden tw(.'C bood chappc~. 
Uw dod wa ·ah. olunt dr. Jame~on tcrng te houden ?-Ja. 
Kent gij knpit in ~l'nnrice Heany ?-Ja, hij' ·een der bood~ehappen:. 
Ga.a.ft g'j hem p r~O<mlijk oen bood. ·eh p? -Ja; ik gaf h m het tcrk te. beYel 1 

dr. Jame ·on te zeggen dat hij onder g ne om ·taudighed n moe~t komen. D1t mijn 
bood.·chap. 

, .Met de7.;. bood chap verliet Ka~t. H any J_ohanuc ·l~urg per trein en kwam op den. middag, 
2 . ton te Ktmb ,rley aan w r hiJ een speetalen trem vond, bc tcld door dr. Harn•. en IJ • 
taald door de Uecluu·tcrdc Co., dtc hem om uur n.m. 1 r Vrijburg bracht. De gewone 
trein van Vrijburg 11aa1' .Ma eking werd eonige uren wachtoude gehoud n om den buitonge
wonen p .-~a.gier op te nemen. 

Deze trein kwam te ~afeklDg Zond gmorgen om 4-'3ü n [Zie d getuigeni ,. u d n 
heer T. R. Price.J Het g dr.1g van den Ka pit m na zijne nkom t ze r zond rling. Hij 
ging dad lijk 11aar de btoru va~ zek~ren h.c r I a.a'?> klopte hem op en kocht c• nig rti- lcn. 

Vraag 1!11 ·. D he r Jft.'1"twl<m. llcrmnCJ-t g1J u dat op d u '.!9,ten D mber 11. icmnud 
genaamd Hcany in den morgen aan vam ?- Ja, het' a een Zonda~~;morgen. 
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Roe laat was het toen hij naar u kwam ?-Het was omtrent drie uur toen hij naar mijne 
kamer kwam. Het was vroeg in den morgen. 

· Wekte hij u ?-Ja. 
Wat wilde hij hebben?-Hij vroeg mij in de store te gaan en hem een paar rijlaarzen te 

geven. 
Wat deed hij toen ?-Hij nam ze met zich. 
De hee1· Sch?-eine,r.] Verkochtet gij hem niets meer ?-Ook een knapzak. 
Welk soort van zak was het ?-Het was die soort welke men aan postrijders verkoopt. 
Kapitein Heany huurde toen een kar en ging direkt naar Pitsani Pothlugo, eene distantie 

van 28 mijl. Dien avond vergezelde hij dr. Jamesou op zijnen strooptocht in de TransvaaL 
De boodschap die Heany van Johannesburg bracht was : J ameson moet in geen geval 

komen, en toch zien wij hem moeite doen een paar rijschoenen en een knapzak-de beuoodigd
heden van een reiziger-te koopen. Deze gebeurtenis en hetfeit dat dr. Jameson toch inging 
na de boodschapper was aangekomen, deden het vermoeden ontstaan dat hij op weg nog een 
boodschap van den heer Rhodes uit Kaapstad ontvangen had, en wel dat hij aan dr. Jamesou 
moest zeggen: ga maar in. Het select comité heeft zich alle moeite gegeven uit te vinden of 
er geen zoodanig telegram verzonden werd. Men vond dat hem bij zijne aankomst te Kimber
ley een telegram overhandigd werd, en de heer Bisset verklaarde (vraag 1365) dat kapitein 
Heany hem op het platform te Kimberley een telegram toonde waarin gezegd werd dat indieu 
hij (Heany) moeite had een specialen trein te krijgen hij met Bisset moest spreken. 

Zaagt gij de geheele boodschap ?-Neen, het is mogelijk dat ik de geheelegezien heb, doch 
ik heb ze niet gelezen. Hij had de boodschap omgevouwd en toonde mij slechts een gedeelte. 

Het eenige telegram door het telegraaf-departement aan bet comité overhandigd vindt 
men in het Blauwboek, aanhangsel QQ :-

"Ingegeven om 10.35 v.m. Verzonden 10.45. v.m. 28sten December 1895. 
Van dr. Harris. Aan Heauy, Kimberley station. 
Ga naar Bisset en toon hem dit. Uwe speciale trein is besteld. Verlies geen tijd of 

gij zult te laat komen.'' 
Tien minuten na dr. Harris dit telegram had ingegeven, diende hij een in aan dr. Jameson 

doch het werd eerst in den namiddag om 2.9 verzonden. "Het is alles recht indien gij slechts 
wilt wachten Kapitein Heany komt naar u van KolF. W. Rl~odes per specialen trein." 

'l'wee uur later liet de heer Rhodes weder aan dr. Jameson telegrafeeren: "Heany zal 
heden avond aankomen. Ka hem gezien te hebben moeten gij en wij oordeelen aangaande de 
flotatie . . . Ichabod.'' 

Men ziet de heer Rhodes was aan 't twijfelen en liet de beslissing ook aan dr. Jameson. 
De heer Hammond verklaarde voor bet select comité dat de heer Holden ook naar dr. 

Jameson gezonden werd van Johannesburg over Marico om hem te zeggen in geen geval te 
komen. Holden kwa,m te Pitsani op den 28sten December en vergezelde dr. Jameson ook op 
zijnen sluiptocht. 

XV 

DR. JAMESOs's BESLUIT. 

Het origineale plan was dat dr. Jameson Zaterdagavond, 28 December, 1895, de Trans 
vaalsche grenzen zou overtrekken. Al de voorbereidselen daartoe werden gemaakt en de 
noodige bevelen uitgevaardigd. Het was in den namiddag van den 27sten, ongeveer 30 uur 
voor den tijd bepaald voor het vertrek dat hij de boodschap uit Johannesburg kreeg dat hij 
niet moest komen, en in de Kaapstad liet men de beslissing ~rootendeels aan hem. Dr. 
Jameson bevond zich in geene aangename positie. Dadelijk na hiJ het bericht ontving, dat de 
flotatie uitgesteld moest worden, telegrafeerde hij naar de Kaapstad; "Ik vrees -voor de B.B. 
P. dat zij de telegraafdraden zullen afsnijden. ZU zijn allen reeds uitgegaan, doch ik zal 
trachten hen terug te roepen." Wat dr. Jameson -vreesde was dat het komplot ontdekt zou 
worden want het spreekt van zelf dat men dadelijk een onderzoek zou instellen waarom en 
door wie de telegraafdraden afgekapt werden. 

Twee uren la.ter eint hij weder naar de samenzweerders te Kaapstad : " Indien ik de 
B.B.P. niet kan verhinderen, het geen ik verwacht, te kappen, dan moeten wij ons origineel 
plan ten uitvoer bren~en. Zij (de Johannesburgers) hebben dan twee dagen _voor de flotatie. 
Indien niet zullen wiJ onze e1gcne flotatie maken met de hulp van den bnef, dien ik zal 
publiceeren." Het schijnt dus of de plannen reeds te ver gevorderd waren en men niet zoo 
gemakkel\jk kon terugtreden. De draden werden echter niet voor Zondagnamiddag 
afgesneden, daar dr. Jameson dien morgen nog een telegram aan den heer Rhodes te 
Kaapstad zond. 

Zatermorgen, 28 Dec., kwam de beer Charles Leonard in de Kaapstad aan en het schijnt 
of zijne komst den heer Rhodes nog onbeslister maakte. Om 2 uur dien middag liet hij aan 
zijnen broeder telegraîeeren : "Charles Leonard zegt de flotatie (opstand) is niet populair en 
dat bet hijschen van Engelands vlag door de bevolking tegengestaan zal worden. Is het 
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waar P Raadpleeg al onze vrienden en doet mij weten, daar dr. Jameson gereed is de resolutie 
voor te stellen en ook op kapitein Heany wacht." [Blauwboek, aanhansel, Q.Q.] 

Om 5 uur v.m., zond dr. Jameson dit telegram aan den heer Rhodes, in de Kaapstad 
ontvangen om 5·45 n.m.:-" Ik heb uwe boodschap 'icbabod' ontvangen. Tenzij ik definitief 
het tegenovm·gestelde hom·, zal ik moTgen avond Vl'1'f1·ekken en mijn tweede telegmm van giste1'en 
(dat hij zal ingaan indien hij het draadkappen niet kan verhoeden) aan ~~ uitvoe1·en en het zal 
alles recht wezen." De heer Rhodes liet dit telegram onbeantwoord! 

Nu zijn wij g('komen tot op den merkwaa1~digen Zondag, 29 December. Wat er op dien 
dag plaats vond zal tot in bet verre nage::~lacht herdacht worden. 

Kapitein Heany kwam te Pitsani Zondagmorgen vóór 8 uur aan, en had toen een onder
houd met dr. J::..meson. Het finaal besluit werd toen genomen en om 9·,:; v.m. zond dr. 
Jameson deze laatste boodschap aan de samenzweerders (Rbodes en Beit) te Kaapstad. 

"Ik zal de Transvaal heden avond intrekken. Mijne reden is: de finale o>ereen
komst met de schrijvers (zeg liever onderteekenaars) van den (uituoodigings) brief 
dat ik, indien ik in de toekomst mocht vernemen dat ePn suspicie aangaande hunne 
bedoeling bij de Transvaalsoho autoriteiten was gewekt, zonder hen >order er in te 
kennen, onmiddell~ik zou vertrekken om >olgens den brief het verlies ,·an leven te 
verhinderen. Zelfs zonder mijn eigene informatie \all de >ergadering in de TraLs
vaal, hen ik genoodzaakt dadelijk af te trekken om mij1te belofte te venullen. Wij 
gaan slechts om allen te he cbermen terwUI zij de tegen"·oordige oneerlijke regeering 
veranderen, en de stem >All het geheele Yolk opnemen omLrent de \Taag welke 
regeerings>orm door het geheel gewenscht "-ordt." 

Dr. Jameson schuilt zich achter den uitnoodigingshrief en eene finale o>el·een:, omst. 
Wij hebben reeds de getuigenis van den heer J. R. Hammond, een der onderteekenaars 
gehad, dat hij niets van deze overeenkomst heeft geweten. Kapitein Heany hePft l•em weder 
op de vlagmoeilijkheid gewezen, doch hij maakt een plan en geeft een volkstelling aan de 
hand. In elk geval, de bestaande Afrikaner regt>ering IL!oest weg. 

Dit telegram kwam om lO·.J.2 in de Kaapstad aan, en werd tegen 11 uur afgehowJd door 
een heer met een zwartacbtigen ba;ud (een ambtenaar der Gecharterde Co.,) en naar den heer 
J. A. Stevens gebracht, die doo1· hot comité omlernaagd werd, 'Taag 308:-

De heer Sclweiner.J Hebt gij Zo11dagmorgen. 29 December, een telegram van dr. Jamesou 
te Mafeking ontvangen ?-Ja. 

Wat deedt gij er mede P Bracht gij het 11nar den heer Rhodcs ?-Ik zelf gaf het niet aan 
den heer Rhodes. Ik nam een cab en ~ing naar d1·. Harris. 

Waar vondt gij hem ?-Bij zijn hms, hij \HlS IJ At opgestaan en had nog niet zijn onthijt 
gehad. 

Hoe laat was dit ?-Het tel eliraafkantoor opende om 9 unr, zoodat het .)mtrent 10 uur 
geweest moet zijn toen ik b~i dr. Harris kwam. Ik ging zoo spoedig mogelijk. Ik overhan
digde hei. niet later dan 11 uur v.m. 

Waar was zijn huis ?-Dicht aan Drieanke1·baai. 
Hadt gij nog meer met dit tele"'ram op dien dag- te noen ?-Niets hoegenaamd. 
Weet gij wat dr. Harris er mede deed ?-Ik geloof dat hij dadelijk een cab nam en naar 

den heer Rhodes ging. 
Zonder onnoodig l'erzuim ?-Indien ik mij goed herinner liet ik mijn cab daar en kwam 

met den tram t('rug. 
En nam hij uw cab P-Ja. 
Hebt gij later in den dag een boodschap ontvangen om naar dr. Jameson te ?.enden ?-Ja 

van dr. Hanis na hij terugkwam. 
Waar gaf dr. Harris ze aan u P-Op het kantoo1'. Ik werd gelast eerstnaar het telegraaf

kantoor te gaan en te trachten het kantoor te Mafeking open te houden. 
Wanneer ontvingt gij deze instruktie ?-Toen ik dr. Harris ontmoette. 
Naar wien bracht gij deze instruktie ?-Ik vond een der klerken, doch men kon Mafeking 

niet thuis vinden. 
Gaaft gij eene instruktie aan den klerk Mafeking te roepen ?-Ja. Het was Zondag en te 

Kimberley was het kantoor ook gesloten. 
Gingt gij toen naar uw kantoor om verder instrukties af te wachten?-Ik ging op het kan-

toor wachten. 
Wanneer zaagt gij dr. Harris weder ?-Het was vóór lunch. 
Gij zaagt dien dag niet veel om naar lunch ?-Ik bad er geen. 
Wanneer zaagt gij dr. Harris weder ?-Omtrent middag. 
En dr. Harris gaf u toen dit telegram .an den heer Rhodes aan dr. Jameson, Pitsani, 29 

sten December :- • 
"Ik stem volkomen in met uwe wenschon aangaande het protektoraat, doch de 

rnachinario van het koloniale kantoo1· werkt langzaam, zooals gij weet. Wij doen 
echter wat wij kunnen om helgeen ons toekomt oYergemaakt te krijgen. Ik hoop nog 
dat de zaken in Johannesburg in vrede geregeld zullen worden, en een beetje geduld 
en gezond verstand alleen is noodig. Gij moet in geen geval hoegenaamd aftrekken. 
Ik objecteer t.en sterkste er tegen." 
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Werd dit gedecodeerd van een telegram ?-Neen, ik zou het gecodeerd verzonden hebben. 
Doch er boven op staat: verlating van een telegram ?-Neen, het werd door dr. Harris 

gedikteerd. Áf 
Bracht dr. Harris dit telegram niet klaar geschreven ?-Het is mogelijk. 
Zeg nu, bracht hij het niet P-J a. 
Vanwaar kreegt gij deze copij die bij Rawlinsons (de advokaat uitgezonden door de 

imperiale regeering om getuigenis in de zaak tegen dr. Ja meson in te winnen) papieren is?
Van mijn eigen copij in het boek. 

Hebt gij dit boek hier P-Ja. 
Zult gij het boek overhandigen ?-(Geen antwoord.) 
Wij vragen dit boek. Hebt gij dit telegrammen boekP-Ja. 
Plaatstet gij dit telegram in een ander boek als dat hetwelk gij aan dr. Harris (bij zijn 

vertrek naar Engeland) overhandigdet ?-Deze boodschap was direkt van den heer Rhodes, en 
ik schreef het in mijn eigen boek toen ik ze ontving. Het boek is gemerkt Stevens, en zal 
door mij c;verhandigd worden. 

Andere onderhandelingen met betrekking tot deze zaak zijn in een ouder boek na zijne 
terugkomst. 

Wij gelasten u dit boek te overhandigen ?-Heel goed. 
Toen gij deze boodschap outvangen hadt, gingt gij naar het telegraaf-kantoor ?-Ja, 

onmiddellijk. 
Was het telegraaf-kantoor nog openP-Ja, het was omtrent 4·30 n.m. Ik was daar om 4 

uur, toen badden zij Kimberley nog niet. 
Nu, w~tnneer lnvaamt gij bij het telegraaf-kantoor met dit telegram P-Onmiddelijk na ik 

het ontvangen had. 
Wel, indien dit om 4·30 was, dan kan dr. Harris niet zoo vroeg terug zijn geweest als gij 

eerst dachtet P-(Geen antwoord.) 
Toen dr. Harris terugkwam, vertcldet gij hem dat men Kimberley en Mafeking niet kon 

krijgen P-J a, en zij waren zelf om 4·30 en 5 um· nog niet er in geslaagd. 
Hebt gij den heer Rhodes dien a.."g niet gezien r-Neen. 
Toen gij dien avond vondt dat gij Mafeking niet kondet bereiken, wat decdt gij P-Ik 

vertelde het aan Harris. 
Waar was hij P-In het kantoor. 
Liet gij de boodschap bij het telegraaf-kantoor ?-Neen, ik had ze nog. 
Liet gij deze boodschap ooit bij het Kaapstadscha telegraaf-kantoor ?-Neen, men zeide 

dat het van geen nut zou zijn. 
De heer Merrintan..] Wanneer ging dit telegram ten laatste weg ?-Het ging nooit weg. 
Ging een andere boodschap ooit in plaats er van ?-Neen, want een gerucht kwam dat dr. 

Jameson was ingegaan. 
Wanneer kwam dit bericht P-Ret was den volgenden dag in de nieuwsbladen. 
Doch was het niet eerst Dinsdag morgen in de kranten ?-Ja. 
De heer Schreine1·.] Wij zijn nu klaar roet den Zondag. Werdt gij op den volgenden 

Maandag gelast eenige boodschap met betrekking tot Jamesan's aftrekken te verzenden?
Neen, ik had slechts dat telegram. 

Werdt gij geïnstrueflrd een boodschap te zenden of voorbereidselen te maken voor het ver
zenden van een boodschapper aan dr .. Jameson op den Maandag ?-Neen, ik werd nooit ge
vraagd zulks te doen. Gij ziet, ik was toen slechts een klerk in het kantoor en moest slechts 
mijne bevelen uitvoeren. 

Weet gij van eenige stappen genomen door de Gecharterde co., om dr. Ja meson te doen 
terugkeer<Jn ?-Neen. 

Werden geenc stappen door de Gecharterde co., genomen om dr. J ameson te achtervolgen 
tot op den 2den Januari ?-Neen . 

.Aan dit onverzonden telegram wordon verschillende beteekenissen gegeven. Sommigen 
zijn van oordeel dat het niets anders was dan een oogenverbliué!.erij. Zij wijzen er op dat het 
grootste gedeelte er van niets met de samenzwering heeft te doen en totaal onverklaarbaar is. 
Het is wel waar daL m<Jn dien Zondag getracht heeft het te verzenden, doch men wist toen dat 
het telegraaf-kantoor te Mafeking gesloten was. Ook werd geen afschrift van het telegram 
bij het kantoor gelaten om verzouden te worden zoodra het kantoor te Mafeking open was. 
Op den volgenden Maandag werd geene poging gedaan het weg te krijgen hoewel de heer 
Stevens voor het comité verklaarde dat hij niet voor Dinsdagmorgen uit de nieuwsbladen zag 
dat dr. Jameson de Transvaal was ingetrokken. 

Het rapport van het select comité dat met algeroeene stemmen door het lager huis is aan
genomen zegt daaromtrent : 

"Dr. Jame on werd herhaaldelijk geraden te wachten, totdat de toebe1·eidselen voltooid 
~oa1·en. Toch ontbreekt er zulk een streng bevel van den heer Rhodes direkt aan dr. Jameson, 
om in geen geval handelend op te treden, als men gereedelijk zou hebben kunnen verwacht en 
van iemand, die vast besloten was alles in zijn vermogen te doen om te voorkomen dat een 
ondergeschikt beambte eene zware overtreding van de wet zou begaan. 

Om 12 uur op den middag van den 29sten December vernam de heer Rhodes dat dr. 
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Jameson finaal besloten was de Zuid-.Afrikaansche republiek dien avond binnen te trekken en 
na eene conferentie met den heer Rhodes stelde dr. Harris een concept van een telegram aan 
dr. Jameson op. Meer dan de helft van dit telegram bevatte, Yreemd genoeg, niets O\er de:1 
vourgenomen iu,al, en is door geen getuigenis voor uw Comité verklaard; maar het laatste 
gedeelte er van bevat een bepaald en beslist bevel aan dr. Jameson in geen ge
val zijne voorgenomen daad ten uitvoer te brengen, daar "ik (Rhodes) mij ten 
stelligste tegen zulkeene daad verzet." Deze bood chap kon den 29sten niet gezonden worden, 
omdat de lijn doorgesneden was, (de heer Rhodes moest dit uit de telegrammen van dr. 
J ameson hebben kunnen opmaken) en de communicatie met ::M:afeking s' morgens van den 
30sten (Maandag) nog niet was hersteld ; maar op den middag van dien dag was de breuk 
hersteld, en de lijn open. De boodschap werd echter nooit verzonden. Volgens deze feiten 
schijnt het, dat de heer Rhodes het binnentrekken van dr. Jameson in de Zuid .A.frikaansche 
Republiek, niet bestuurde o:f goedkeurde op het juiste oogenbWc toen zulles plaats vond. Jf1'.a1· uw 
comit,é kan niet besluiten dat dit feit den hetJ' Rhodes van verantwoordelijkheid ontslaat Inzake de 
'brewrige gebewrtenissm~ die hebben plaats g"l~d. Zelfs indien dr. Jamesor: in de eel'~te plaats 
verantwoordelijk is voor den laatsten :fatalen stap, kan de heer Rhodes de verantwoordelijkheid 
van eene daad, welke afgesproken was, met zijne toestemming, plaats te vinden op den 
juisten tijd waarop ze plaats >ond indien de toestanden te Johannesburg gunstig waren, 
niet ontgaan." 

XVI· 

JIET VERTREK VA.N DR. JA.~lESON'S BE:<"DE. 

Kort na den middag, van Zondag den 29sten December werd het beKend te ::\[afek:ing dat 
-een inval in de Transvaal gemaakt zou worden. De heer Emanuel Isaacs, de winkelier van 
wien kapitein Heany de rijschoenen en knapzak heeft gekocht vertelt omtrent het verspreiden 
>an deze tijding, vraag 1939 : 

De hee1· Sclweine1·.j Hadt gij geen idée \an een reis in de 'l'ransvaal?-Ja ik had een idée. 
Ik bedoel dat er algemeen van gesproken werd op dien Zondagmorgen. 

Hoe kwam heL uit P Hadt gÏJ uwe informatie van de officieren en manschappen P-Van 
de officieren en manschappen. De manschappen werden toen overgebracht en elkeen scheen er 
van te weten. 

De hee?' Merriman.] Hoe laat op dien Zondag wist gij dat de bende op dien dag zou 
vertrekken ?-Net na lunch. omtrent 2 uur n.m. De B.P.P. wachtte toen op instt·ukties om 
QP te trekken. 

De heer Schrei?~e<r.] Was het bekend waar heen men zou gaan ?-Velen der manschappen 
veronderstelden dat ze naar de Transvaal zouden gaan. 

Zoudt gij niet kunnen zeggen of de manschappen precies wisten dat ze naar de 'l'ransvaal 
zouden gaan P-Ik geloof dat de manschappen het niet wisten, doch de officieren mogen ge
weten hebben. 

Gij wist het op dien Zaterda.g ?-Neen, op den Zondag. 
Wie vertelde het u 't eerst?-Velen spraken et· over. 
In elk geval kwam de informatie van het kamp ?-Ja. 
Hebt gij gehoord dat ze gaan zouden om de vrouwen en kinderen te Johannesburg te 

gaan beschermenP-Ik heb deze reden nooit gehoord voor ik ze in de nieuwsbladen zag. 
De vo01·zitter.] Wat was de inhoud der praatjes die g~j hoordot ?-Men sprak er over na 

kapitein Goventry eenige dagen tevoren een speech had gemaakt. 
De hee?' Schrei?W?'.] Wat was de inhoud van die speech ?-Ik was niet daar, doch hij ver

telde de manschappen dat er gevochten zou worden. 
En dit v.as algeme!'n bekend te Mafeking ?-Ja. 
In uwe opinie zou de magistraat er iets van gehoo1·d moeten hebben ?-Het 'vas algemeen 

bekend dat de manschappen onder bevel waren elk oogenblik gereed te zijn af te trekken. 
De magistraat, de heer Boyes vertelt de gebeurtenis te Mafeking aldus : "Zoudag avond, 

29 December, ging ik naar de kerk als naar gewoonte en had geen idée dat er eene beweging 
Qp touw werd gezet. Na den dienst, omtrent 9·30 n.m. zaten mijne moeder, mijne vrouw en 
ik op den stoep, en hoorden wij drie hoeras komende in de direktie van het kamp. Wij 
konden niet uitmaken wat het beteekende. Juist ho01·de ik een man te paard bij mijn voorste 
hek voorbij gaan, en hoorde ik Grey aan iemand zeggen zijne handschoenen die hij op eerren 
stoel in zijn huis had gelaten te brengen. Zijn huis is naa t het mijne. Ik ging naar 
het hek en hoewel het donker was zag ik 4 B.B.P. ten volle uitgedost. Ik ging toen 
naar de Club en ontmoette Weil en vroeg hem wat er g~tande was. Hij gaf mij te kennen 
dat de politie naar de Transvaal was vertrokken. Ik hoorde de mailschappen toen 
omtrent 200 treden achter mijn huis voorbij gaan. Zij gingen eerst in de direktie 
van het protektoraat en draaid(ln toen recht oostwaarts naar de TransvaaL Th: ging naar 
de Club en ontmoette later sir Charles Metcalf en vroeg hem of hij mij zeggen kon waarheen 
de politie eigenlijk ging. Hij vertelde mij dat ze naar de Transvaal ging, en dat dr. Jameson 
met de manschappen van het Pits~ni kamp hen te Malmani zou ontmoetten. Ik was verslagen en 
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dacht natuurlijk dat het eene daad der imperiale regeering was. Ik ging naar huis, stond den 
volgenden morgen vroeg op,en gingnaar mijnkantoor om een boodschapaan den procureur-gene
raal te zenden. Ik ontmoette den heer Isaacs en kapitein Fuller (hoofd inspekteur der Bechuana
land politie). Beiden verrelden mij dat de telgraafdraden waren afgesneden. Fuller vertelde 
mij dat hij vóór de manschappen aftrokkeu wist dat de draden waren afgesneden en dat hij 
wist dat ze zouden gaan. Hij had onder-inspekteur Browne naar de l'ransvaal grens gezonden 
om te zien of ze overgingen en dat hij iemu.nd dienzelfden avond naar Maribogo (het eerste 
telegraaf kantoor bezuiden Mafeking) met een telegram had gezonden. Ik was zeer uit mijn 
humeur en berispte Fuller dat hij het mij niet vroeger had gezegd, daar ik dan de draad vóór het. 
nog dag was weder hersteld gehad zou hebbeu en de zaak aan de regeering gerapporteerd zou 
hebben. Het was toen omtrent 7·15. v.m., Maandag. Ik zond den heer l!'lowers met instruk
ties om de draad te gaan herstellen. Ik gaf toen mijn telegram b~j het telegraaf kantoor om 
te verzenden zoodra de lijn in orde was. De draad was omtrent 4 mijl van M.afeking afgesneden .. 
Een stuk ervan was weg en een paar \"an de palen vernield. Ik heb gehoord dat een luitenant ' 
die met dr. Jameson in de Transvaal ging, de draad heeft afgekapt." 

Van den procureur-generaal ontving de heer Boyes instrukties nauwkeurig onderzoek te 
doen naar het afkappen der uelegraafdraden, doch volgens zijne getuigenis (894-923) schijnt 
hij niet veel gedaan te hebben. 

Inspekteur Fuller ging op den 28sten van Vrijburg naar Mafeking om een zaak tegen 
een der politie in verhoor te nemen. Hij was dus in denzelfden trein met kapitein Heany_ 
Hij zegt in zijn rapport (vraag 682). "Omtrent 1 uur n.m (Zondag) hoorde ik voor de eerste 
maal van een officier in dienst der Gecharterde Co. wat er f$aande was, doch de stoutheid en 
volslagen miskenning van het internationaal recht van het schema waren van dien aard. 
dat het mij sterk deed twijfelen omtrent de geheele zaak. Ik betwijfelde voor geen 
oogenblik dat mijn be ··ichtgever mij vertelde wat hij geloofde waar te zijn, doch hoe meer 
ik er aan dacht, hoe meer werd ik overtuigd dat hij met opzet was misleid geworden. In den 
nam1ddag werd een gerucht verspreid dat de manschappen bevel hadden om 8 uur gereed te 
zijn om tegen Linchwe op te trekken, en dat dr. Jameson met zijne bende zou mede gaan. Ik 
liet Browne het kamp oppassen en zich gereed maken met een trooper indien noodig af te 
reizen. Het wa.s Zondag en het telegraaf-kantoor was gesloten. (In de Kaapstad was men 
dien dag ook bezig Mafeking op te luiden doch slaagde er niet in. Het is vreemd dat het. 
kantoor te Mafeking niet gevraagd werd met de Kaapstad in verband te komen.) Omtrent 
7·30 n.m., werden de troepen zonder beugelgeschal opgeroepen. Ik gelaste B~_own op te 
zadelen en met de kolonne te gaan, om te zien hoeveel en hoe ze gewape11d was en miJ rapport te 
brengen zoo spoedig mogelijk na ze de grenzen over was. Ik ging zelf naar het kamp en zag 
dat alles gereed gemaakt werd om te vertrekken. Ik werd herkend door majoor R. White, 
die bevel scheen te voeren, en hij vroeg mij mijn invloed te gebruiken eenigen 
der B.B.P., die nog niet toegestemd hadden in dienst der Gecharterde Co., te gaan 
te bewegen hen te vergezellen. (Het kan zijn dat deze onwilligen misleide jonge 
Afrikaners waren die het niet zoover konden brengen om met de benrle tegen 
hunne mede-Afrikanors te gaan vechten.) Ik vroeg hem waarheen hij hen wilde nemen, 
en daar ik geen antwoord bekwam, zeide ik dt1t ik toen in den dienst der koloniale regsering 
was en mij niet in de zaak kon mengen voor ik wist wat ik zou doen. Hij zeide dat hij het 
wist dat ik veel invloed bij de man ·chappen heb, en dat ik hem moest helpe::t; ik weigerde 
echter tenzij mij de bedoeling werd gezegd, en zoo verliet ik hem. Ik ging toen naar de 
manschappen die geweigerd hadden mede te gaan en zag dat kolonel Grey met hen sprak. 
Kort daarop vertrok men. Ik volgde hen te v.;ct en zag later dat halt gehouden werd en 
hoorde dat iemand een speech afstak, hoewel ik te ver was om de stem te herkennen of de 
woorden te verstaan. Daarop volgde een applause en men ging in de richting van de Trans
vaal. Majoor White (hij moest volgens den magistraat van zijn huis en met val?- het kamp • 
vertrokken ûjn.) passem·de mij en groette. Ik beantwoordde zijn groet en ze1~.e d~t Ik alles zou 
rapporteeren. Hij zeide : "Het is alles recht, old chap, gij kunt doen wat g1J wilt, de draden 
zijn gekapt." Ik was zelfs toen nog niet zeker dat de troepen het protektoraat zouden ver
laten. Ik besloot toen te wachten tot dat Brownc terugkeerde en liet een lichte politie
dienaar zich gereed maken om een telegram naar Maribogo te brengen. Browne kwam 
omtrent 1 uur terug. Zoo spoedig mogelijk werd een trooper afgezon~en met het bevel dat 
indien de draad ten zuiden vaul\faribogo ook afgekapt was hij naar VriJburg moe~~ gaan." 

Volgens de getuigenis van den heer J. J. Graham, secretaris van het rechterliJk-departe
m~nt, ontving hij het telegram van den magistraat van Mafeking om 1.2 n.m: op Maandag. 
D1t was de eerste informatie die hij van den inval kreeg. Het telegram was m de volgende 
bewoording: 

"30 ten December. Ik heb de eer te rapporteeren dat omtrent 150 van de Gecharterde 
maatschappij en B.B.P. gisteren avond om 9 uur, goed gewapend met max1ms en andere ge
weren deze plaats hebben verlaten. Het wordt algemeen gezegd (currently reported) dat zij 
dr. Jame~on met omtrent 400 manschappen van het Pitsani kamp zu~~e~_ontmoeten, .. en _dat de 
vereenigde troepe~ naar Johannesburg zullen marcheeren; waarschJJnl.l)k zullen ZIJ Dmsda_g 
te Krugersdorp ziJn. De telegraafdraden tusschen hier en Vryburg ZIJn afgesneden. Er 1s 
eene groote opgewondenbeid bier in het dorp en de menscrum zijn zeer ongerust. Ik wensch 
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aan de band te geven dat de procureur generaal 50 Kaapsche politie zoo spoedig mogelijk 
hierheen zal zenden Mafeking is slechts 6 mijl van de 1'ransvaalsehe grenzen; 18 van 
Malman i, en 36 vatl Zeerust. Indien de manschappen die gisteren avonrl vertrokken zijn, naar 
Johannesburg gegaan z~jn, en eeu nederlaag op den weg ontmoeten, dan is_ er nie~s ho_~ge
naamd om de boers te verhinderen M'tfeking aan te vallen. Wees zoo vrtendehJk llllJ te 
instrueeren of de regeering verlangt da.t; ik stappen zal nemen om heli dorp t.e beschermen." 

Dit telegram werd a11n den procureur-generaal na lunch gegeven, die een streng_ a~1twoord 
uitschreef, dat door den privaten secretaris op verzoek van den heer Grabam een wmmg zach
ter werd gemaakt en aan den magistraat werd gezonden :-

"U''" op~ewonden iagitated) telegra.m ontvangen. vVm·d als het u belieft niet aangetast 
door de beroering (agitation). Er is geenereden om eenige behalve eene vriendschappelijke 
betrekking tussen deze Kolonie en de Zuid-Afrikranscbe republiek te verwachten. De pro
cureur-generaal ve1·wacht dat gij alles in uw vermogen doen zult alle onnoodige vrees te 
doen bedaren. Natuurlijk zal geen politie speciaal naar Mafeking gezonden worden, daar 
zulkeene stap in de tegenwoordige opgewonden toestand te Johannesburg aanleiding kan 
geven tot het grootste mis>erstand. De regeering heeft niets te doen met de inwendige aan
gelegenheden der republiek." 

De boodschap van inspekteur Fuller ging eerst naar Kimberley en werd van daar 
aangezonden naar den procureur-generaal en werd om 4·40 n.m. ontvangen. De heer 
Schreiuer, toen procureur-generaal zeide: "ik kan de zaak niet verstaan, doch ik zal den heer 
Fa ure (kolonialen secretaris) gaan zien." De heer Fa ure wist er echter ook niets op te zeg-gen 
en om ö uur werd een antwoord gezonden, inspekteur Fuller •ragende een waa.kzaam oog te 
houden. 

De heer Rbodes was dien dag, Maandag, nooit in de stad, en deed niets om dr. Jameson 
terug te roepen. De beer Schreiner ging toen dadelijk met den t1·ein naar Rondebosch om 
den heer Rhodes te gaan zien en uit te vinden of hij iets meel' van de zaak wist. Wij zullen 
den heer Schreiner zelf zijne ondervindingen laten mededeelen. 

XVII. 

C. J. REIODES TJJDEJI.'S DF.X INVAL 

Het laatst dat wij van den boofdsamenzweerder, C. J. Rhodes, gehoord hebben is dat dr. 
Harris Zondagmiddag naar hem was gegaan met het telegram van dr. Jameson meldende dat 
hij besloten was dien avond te vertrekken, en dat dr. Harris met een gedeeltelijk onverstaan
baar telegram terugkwam. De Leer Schreiner bezocht; hem dien namidd,~g en heeft het select 
comité medegedeeld wat hij dien Zondaga-vond en den volgenden dag ondervond. 

Vraag 2524. De hee?· llfe?Tirnan.] Ha-lt gij eenige suspicie of keunis dat een inval ge
maakt zou worden ? -Niet voo?·dat ik het telegram. can den mag i st mat van Mafeking ontvinu. 

Waart gij gedurig in communicatie met den heer Rhodes ?-Ik was dikwijls weg in 
December. Voor het grootste gedeelte van die maand was ik in den Vrijstaat (in verband 
met de verworpen spoorwegconventie). 

Na uwe terugkomst, waart gij niet gedurig in communicatieF-Neen, niet gednrig. 
Voor omtrent 4 dagen zag ik den heer Rhodes niet. Ik keerde op den 23sten December terug 
t.oen ik den heer Rhodes voor een oogenblikje ontmoette. 

Herinnert gij u Zondag, 29 Decem her ?-Ja, ik had den heer Rbodes toen voor geen 4 
dagen gezien. 

Zaagt gij hem op den 29sten ?-Ja. 
Hoelaat op den dag?~ Ik was gewe>on dikwijls naar hem te gaan, vooral des Zcndags, en 

daar ik hem voor geen 4 dagen had gezien, wandelde ik tuss-::ben 5 en 6 uur in den namiddag 
naar hem. 

Sprak hij toen van de waarschijnlijkheid van moeilijkbedenP-Ik wachtte op den stoep, 
zooals men daar doet, totdat hij van eene wandeling in de plantage terugkeerde. Er waren 
nog anderen tegenwoordig en hiJ spraak niets er over. Ik bleef daar tot b\jna 7 uor. Hij 
wandelde met mij tot onder den stoep, doch ik wensch er niet, meer van te zeggeus tenzij gij 
het verlangt, daar ik het niet noodig acht. 

Haq het niets te doen met bet doel van dit onderzoek?-Dit kan ik niet zeggen. 
).fisscbie~: is het beter dat ik zeg wat op den Maandag gebeurde, en dat zal onverstaanbaar 
wezen tenzij ik dit laat vooraf gaan. Wel, ik wandelde met den heer· Rhodes tot aan het eind 
van den stoep. Ik was zeer onrustig ove1· de toestanden te Johannesburg. Ik zeide: "Hebt 
gij Charlie Leonard gezien?" Hij zeide: "Ja, ik heb l'em gczi n." Ik zeide: '·Ik bid u, 
houd u uit dat netwerk. Men zal op u letten en u in àen opstand mengen." Daar ik van 
den Vrijstaat kwam eu gehoord had wat de gevoellens der menschen waren, wist ik dat er 
een opinie omt1·ent den heer l'thodes werd uitgedrukt die ik niet deelde, en waartegen ik 
hem warm verdedigde. Dit wetende, dacht; ik bet goed hem te "aarschuwen tegen te veel 
onderbandeliug met den heer Leonard. De beer Rhodes is niet een man -van vele woorden 
en voor zoover ik mij herinner trok hij zijne schouders op en zeide: " 0, dit is alles recht." 

Men lette er op dat de heer l'thod s noch ontsteld, noch neerslachtig was. In tegendeel, 
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het schijnt of de heer Schreiner niets buitengewoons aan hem gemerkt heeft, en dat hij dien 
middag op zijne gewone wandeling om naar zijne wilde dieren te gaan zien uit was. Wat 
van het telegram aan dr. Jame ou wa~ gewo1·den, <har bekommet·de h~ zich niet over. Geen 
woord omtrent de telegrammen van dr. Jameson werd aan zijnen vertrouwden collega, den 
heer Schreioer gezegd, hoewel deze hem in het ,.e,·trouwen over de toestanden te .f ohannesbnrg 
sprak. "0, alles is recht," is al wat hij te zeggPn heeft. Is deze de gemoedstoe~tand van 
den hoofdsamenzweerder die dien morgen heeft vm·uomen dat dr. Jamesnn, zijn handlanger, 
tegen ziin zin het lang voorbereide plan dien avond zou volvoeren? De heer Beit, de bet·uchte 
kapitalist, had in dezen het volle vertrouwen van den heer Rh odes; doch de heer Schreiner, 
zijne warme verdediger tegen de aanvallen der Vrij staters, wordt met een schouderophaling 
in het riet gezonden! Dit onderhoud werpt voorwaar veel licht op het karakter van den heer <' 
Rh odes, den verrader van het vertrouwen der Afrikaners. 

Om 5·30 n.m. op den 29sten (Zondag) December, den dag waarop dr .. Jameson finaal 
besloot in te trekken, zond de heer Chamberlain, minister van kolonien het •olgend telegram 
aan sir Hercules Robinson, den hoogen commissaris : 

"De suggestie is gemaakt, hoewel ik het niet waarschijnlijk denk, dat eene 
poging gemaakt kan worden de zaken te Johannesburg tot een toppunt te brengen 
door iemand in dienst der der maaischappij komende van het Bechuanaland 
protektoraat met de politie. Werd dit gedaan dan zal ik moeten handelen volgens 
artikel 22 en 8 van het charter. Daarom, indien noodig, doch anders niet, herinner 
Rhodes aan deze clausulen, en doet hem weten dat, in uwe opinie, hij niet mijne 
ondersteuning zal hebben, en toon de gevolgen aan. Streng confidentieel." 
[Imperiaal blauwboek, No. 2.] 

Waar kwam de beer Chamberlain aan deze nauwkeurige informatie vóur de hooge 
commissaris nog iets van de zaak wist? De heer Chamberlain heeft getracht deze vraag te 
beantwoorden door te zeggen, dat de heer Fairfielrl, eerste secretaris in zijn kantoor, na de 
informatie voor hem te hebben overwogen, tot de gevolgtrekking kwam die in het telegram is 
vervat en hem (Chamberlain) er op wees. Of deze uitJe~ velen tevreden heeft gesteld betwij
felen wij. Doch het Britsche comité zal verder onderzoek doen. 

Dat de hooge commissaris niets nog van de zaak wist, blijkt uit zijn telegt·am van den 
volgenden dag waarin hij verklaart op goede autoriteit gflhoord te hebben dat de opstand te 
Johannesburgiuduigenlag en dat de voormannen met de regeering onderhandelden. De heer 
Chamberlain was echter niet gerust gesteld en vraagt dienzelfden middag nog of hij (Sir 
Hercules) zeker was dat dr. Jameson niet was ingegaan. 

Op den 31sten December, om 11.5 v.m. telegrafeerde Sir Hercules Robinson aan den heer 
Chamberlain : " Rhodes was heden niet in de Kaapstad. Ik heb hem per brief den inhoud 
van uwe boodschap (die \an den 29sten)gezonden,en in de sterkste bewoording tegen Jameson 
daad geprotesteerd, hem waarschuwende omtrent de gevolgen." 

De heer Rhodes moest dezen brief Maandagmiddag ontvangen hebben. Vlij zullen nu 
tot de getuigenis van de heer Schreiuer terugkeeren, en zien in welken toestand hij hem dien 
Maandagavond a:1ntrof. 

Op den Maandag ontving ik de telegrammen. Ik ging naar het huis van den heer Fanre, 
zeide niets doch lc~de de telegrammen voor hem. Hij las ze en toen zeide ik: "Wttt denkt gij 
er van?" HU zeide : " Het is alles onzin, Rh ode~ zou :mlks nooit toegelaten hebben zonder 
met ons te confereeren. Deze politie wordt in Yerbancl met de ontwikkeling van het protekto
raat en den sponnvt>g ver plaat. t." Ik zeide: "Uw gevoelen komt overeen met mijn oordeel 
over de zaak. Ik achtte dit telegram van Fuller ernstig, en was van pla.u Sir Gardon (die 
dicht bij den heer Faure woont) te gaan zien, doch daar gij en ik beide van ge\·oele·t zijn dat 
het waarschijnlijk eene foat is, zal ik het nier. doen, doch direkt naar den heer Rlu les gaan." 
Dit was tusschen 4 en .5 uur in den namidda~. 

Ik vond den heer Graham niet in zijn kantoor doch men vertelde mij dat hij een telegram 
had en mij wilde spreken. Ilr ging over het plein en ontmoette hem. Hij keerde met mij 
terug en toonde mij het telegram, en ik gaf hem instructies hoe het te beantwoorrlen, nog in 
den zin dat ik de informatie voor geen oogenblik kon aannemen als juist. 1k nam h'lt telegram 
van aem en vroeg hem of hij naar hni ging daar bet noodig kon zijn een boodschap weg te 
zenden na ik den heer Rltodos had gezien, en dat ik hem het zou laten weten. Ik ging 
dadelijk met de telegrammen naar Ronueho~ch. Ik herinner mij dat ik met een lid van dit 
comité reisde, den beer Innes, en wij wandelden tezamen \an het Rtation. Ik kan niet zeggen 
met welken trein het was, doch het was nabij 5 uur, n.m. 

Ik ging niet naar mijn huis, doch ging direkt mtar den heer Rhodes van het station met 
mijn handzak en de twee tele:;rammen. Ik kwam daat·, vroeg den heer 1-thodes te zten, doch 
werd doot· zijn confidentieeten dienstbode vet·teld dat de heer Rhodes uit was gaan rijden met 
een ander heer wiens naam ik niet behoef te noemen. 

Ik vertoefde op zijn stoep tot mijn etenstijd. Een heer was daar gelogeerd met wien ik 
een conversatie had die echtet· niets met deze zaak te doen heeft. Ik wilde met niemand over 
die telegrammen preken behalve den heer H.hodes daar ik meende dat ze een onwaar rapport 
inhielden doch ik achtte het zeer noodig den heer Rhodes te zien. Ik was niet tevreden dat 
hij dien dag niet in de stad was daar hij den vorigen Zondag gezegd had dat hij om 10 uur 
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·v.m. naar mijn kantoor zou komen. Ik was ontsteld en zeide èn aan zijn dienstbode èn aan 
·zijnen vriend:" "Zeg toch dadelijk aan den heer Rh odes zoodra hij inkomt, dr.t ik mededeelin
gen van het grootste gewicht te maken heb, die ik zonder verzuim wensch te doen." 

Ik ging kort voor etenstijd weg, had mijn diner en eenige minuten nadat ik in mijne 
studeerkamer was gekomen, ontving ik een briefje van den heer Rhodes, overgebracht door 
zijn confidentieelen dienstbode, die met een lantaarn wachtte om mij door het bosch te begeleiden 
en hij vroeg mij dadelUk te komen. Ik geloof dat ik te Groote Schuur om 8.30 kwam en ik 
verliet hem oml2 uur, en gedurende dien tijd sprak ik met den beer Rhodes. 

Ik ging in zijn studeerkamer met de telegrammen in ~ijne hand. Toen ik hem zag, viel 
mijn oog op iemand dien ik nooit tevoren had gezien. ZiJn voorkomen was totaal ter neder-

• gedrukt en verschillend. Voor ik een woord kon spreken, zeide hij : "Ja, ja, het is waar. 
Oû Jameson heeft mijn appelkar omgegooid. Het is alles waar." Ik zeide dat ik eenige 
-telegrammen had. Hij zeide: "Laat maar sta,an. Het is alles waar. Oû Jameson heeft mijn 
appelkar omgegooid," herhalende volgens zijne gewoonte als hij ontroerd is. Ik was ver
bouwereerd. Ik zeide: "Wat bedoelt gij, wat kunt gij bedoelen?" Hij zeide: "Ja het is 

' volkomen waar, hij is ingereden. Ga, schrijf uwe bedanking. Ga, ik weet gij zult het doen." 
En toen zeide ik: "Het is niet de vma~ of ik zal gaan om mijne bedanking uit te schrijven;" 
doch ik kreeg van hem vele feiten in verband met deze zaak, en ik vertelde hem dat het zijn 
plicht was dadelijk een kabinetsvergaderin~ te beleggen. 

Feitelijk kreegt gij de feiten vervat in dit Groenboek ?-Neen, ik wil dit niet te verstaan 
geven, doch ik hoorde genoeg om mijn besluit te nemen daar en toen dat de heer Rhodes 
moest bedanken en met hem natuurlijk al de andere ministers. Tegelijkertijd vroeg ik hem: 
"'Waarom hebt gij mij niets er van verteld toen ik gisteren bij u was," en hij antwoordde 
dadelijk: "Ik dacht dat ik hem gestopt had. Ik zond boodschappen om hem te stoppen en 
wilde er niets van zeggen indien hot mij gelukte." (Gedurende dit onderhoud was de heer 
Rhodes waarlijk verslagen. Hij waH verpletterd (broken down). Hij was niet de man die 
:zich zoo kon aanstellen. Wat de reden ook geweest moge zijn, toen ik met hem sprak was 
hij verpletterd. Hij kon zich niet aangesteld hebben : indien dit het geval was, is hij de beste 
.acteur dien ik nog gezien heb. Hij was totaal verslugen van geest. Ik zeide: "Waarom 
~-;topt gij hem niet; hoewel hij ingereden is kunt gij hem nog stoppen." Hij antwoordde : 
"'Arme oû Jameson. Twintig jaar waren wij vrienden, en nu gaat hij in en ruineert mij." 
Wat moet men van deze beschuldiging denken? Ze is zeker niet waar. De heer Rhodes 
heeft zich zeli geruïneerd door zich in deze snoode samenzwermg te begeven.) Ik kan hem 
wet hinderen. Ik kan hem niet gaan vernietigen." Zoo drukte hij zich uit. Deze houding 
nam hij tegenover mij aan. Er vond veel tusschen ons plaats. Ik wensch er niet in te gaan. 
Ik gevoelde mij zeer treurig gestemd toen ik hem verliet. 

Het was onmogelijk dien avond nog iets te doen, en ik verliet hem ouder de verstand
houding dat het eerste dat in den morgen gedaan zou worden zou wezen het bijeenroepen van 
het kabinet. Wij vet•gaderden. Ik behoef niets meer te zeggen dan door sir Gordon is gezegd 
(dat men dadelijk besloot dat de heer Rhodes met de andere mmisters zou bedanken.) Dit 
zou ik er bij willen voegen, om zijne getuigenis te bevestigen, dat het nooit vnn het oogenblik 
dut wij den hee~· Rhodes ontmoet hadden onzek ~·was, dat hij moest bedanhm. Het was niet zeker 
wanneer dit juist zou geschieden, daar er nog een sterke hoop was dat hij er nog in slagen 
mocht met behulp van den hoogen commissaris bloedvergieting te verhoeden. 

[Men ziet, de ministers meenden dat de heer Rhodes onwaardig was premier dzeer kolonie 
te bl~jven, niet omdat dr. Jameson met of zonder zijne toestemming was ingegaan maar Olltdat 

• l~ij zelf in de samenzweting WaB.] 
Op den dag waarop we vernamen dat bloed vergt•ten was, op dien dag werd de bedanking 

ingediend, en zooals sir Gordon gezegd heeft, ze werd niet dadelijk aaPgenomen, omdat sir 
Hercules Robinson dien avond naar de Transvaal zou vertrekken, het was op zijn speciaal ver
zoek,7.oo meen ik, dat de zaak voor 't tegenwoordige werd uitgesteld. Het werd in zijue afwezig-

4! heid noodig, dat ze aangenomen werd en zulks geschiedde. Gij zult een gedrukt blaadje vinden 
gepubliceerd op den morgen van den 3den Januari, bekendstellende dat de heer Rhodes den 
vorigen dag ziJne bedanking had ingediend. Dit blaadje vertegenwoordigde mijn minimum, 
om mij recht te laten wedervaren, want ik zeide, da.t ik in 't geheel niet minister kon blijven, ten
zij het publiek werd dat de bedanking zou door gaan, anders zou ik het publiek hebben doen 
weten welke positie ik had genomen. Feitelijk heb ik mijne bedanking op den 2den 
geschrève·n. Ik wensch dit duidelijk te maken, want ik weet dat velen denken dat de minis
ters tot op ecne zekere hoogte gewacht hebben om te zien wat de uitslag zou zijn, en of de 
Jameson sluiptocht een succes zou zijn. Er is geen woord van waar. Ons besluit was geno
men toen dr. Jameson nog aan 't rijden was, en vóór nog een schot gevuurd was. 

De hef~·lrMtlls.] Dus zoudt gij bedankt hebben al ware ergeene bloedvergieting geweest?
OngetwUfeld. De hedanking van het ministerie was zeker, om deze reden, dat ik onder elke 
omstandigheid bedankt, en niets mij terug gehouden zou hebben. , 

Zelfs indien de Jameson slnip~ocht een succes was ?-Geslaagd of niet, het maakte voor 
mij niet het minste verschil. 

Zijt gij van gevoelen, dat oudernemingen van dien aard niet beoordeeld kunnen worden 
naar bet succes ?-Absoluut neen . Ik zeide toen, wat ik nog steeds gezegd heb, dat deze 
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ondenteming verkeerd was bij den wo1·tel, slecht, goddeloos (wicked), en geen succes kon ze recht
vaa?·digen. 

Na over een paar andere onderwerpen gesproken te hebben verklaart de heer Schreiner dat 
de impre~sie die de heer Rhodes op hem maakte wa dat hij (Rhode ) het ingaan van dr. 
J"ameson afkeurde toen en waar hij het deed. Hij haalt dan aan de correspondentie tus chen 
den heer Rhodes en sir Graham Bower op Maandag, 30 December, en de boodschap van sit· 
~ercule~ dat het Charter in gevaa.1· 1L•as wegeDs den sluiptocht. Daarna zegt hij : Mijn 
1mpres 1e op Maandagavond was dat de heer Hhode verpletterd was; doch of hij verpletterd 
was omdat Jameson had ingereden rf omdat hijton een brief dteigende de vernietiging vall het 
Oharte'r had ontvangen, is eene zaak waarop ik nu nog niet tot een besluit ben gekomen. Ik
zou niet mijn plicht doen, indien ik dit comité niet vertelde, dat mijn indruk bepaald was, dat 
de heer Rh odes zelf geene actieve stappen wilde ne1nen om dr. Jameson te stoppen; doch in verband 
daarmede laat mij herbalen dat 't motief dat hij voorgaf was, dat dr. Jameson zonder zijn 
autoriteit had gehandeld, tegen zijue instrukties doch dat hij er nu in was, en dat hij (Rhodes) 
niet in ziin weg kon staan. 

Indien men er op Jet, dat de heer Rhodes Zondagavond toen de heer Schreiner hem bezocht 
dood op zijn gemak en alles behah·e verpletterd wa , en dat hij niets nieuws van dr. Jameson 
gehoord kon hebben tusschen Zondagmiddag en Maandagmiddag, daar de telegraafdraden op 
dien dag afgekapt waren op bevel van dr. Jameson en deze reeds in de Transvaal was, dan 
schijnt het niet moeilijk te beslis ·en tusschen de twee oorzaken door den heer chreiner ge
noemd. "Jameson heeft mijn "Appelkar" omgegooid!" Wat is deze "Appelkar" anders dan het 
Charter, juist dat Charter waarvoor hij zooveel gewaagd had ?" 

De heer RhodeH moge verpletterd zijn geweest, doch het was zeker niet, omdat hij berouw 
gevoelde over bet kwaad dat hij tegen het Af1·ikanerdom gesmeed had of omdat hij gevoelde 
dat bij de eeuwige begin elcu de rechts op snoode wijze had verkracht. De verplettering 
was stellig niet het gevolg van een geweten, dat hem verweet, dat hij een snooden aanslag· 
bad ge meed tegen de onafhankelijkbeid van een Afrikaansehen staat. De verpletterin~ 
kwam zeker niet door het bewustzijn dat hij het vertrouwen der Afrikaners op de aller
schandelijk te wijze had mi bruikt, dat hij zijne Afrikaner vrienden die hem getrouw 
gevolgd badden en in hem geloofden, die hem grootendeels zijn macht en invloed hadden gege
ven, in hun ziel bad gekrenkt. Rolde er een traan van berouw, van innig en oprecht berouw· 
over zijne wangen, men zou hem niet hebbeu kunnen verachten. 

Doch neen! In deze donkere oo~enblikken van inwendigen strijd waarin hij zich wegens 
zijne eigene zwarte plannen gedompeld zag, namen zulke gedachten, indien zij al bij hem op
kwamen, een zeer ouderge chikte plaat in. Zijn geliefde CJharter wtts in gevaar; zijn gi·oote 
geldspeculatie scheen eene mislukking te zullen worden; de samenzwering die de goudvelden 
van de Transvaal in zijne handen en die zijner maatschappijen ge peeld zou hebb n stond op 
het punt van in een te tuimelenten daarom is de heer Rhodes verpletterd! Welk eenlicht 
wordt hier op het karakter van den man geworpen! Wat denkt men van den man die hier
voor ons staat? Maanden lang bad hij onder beschutting van het Afrikaner vertrouwen 
plannen gesmeed tegen de zelfstandi~heid, de nationaliteit van bet Afrikan rdom als vertegeu
woordio-d door 'n Afrikaner staat. .tiet vergcldingsuur i::~ geslagen, en toch vindt men dat de
oorzaak die hem verplettert, naar den geest ternedervelt, niets anders is dan het vooruitzicht 
van telimrgestelde eerzucht: zijn charter is in gevaar! Nog eens, wat denkt men van dezen 
grooten samenzweerder, den najager "l"an den mammon dezer eeuw? 

Er is echter Mn lichtstraaltje in de donkere schilderij en wij zouden den man een onrecht 
aandoen, indien we niet er op wezen. Wij bedoelen het gevoel dat hij voor dr. Jamesonaan den 
dag legt. "Poor old Jameson! I catmot go and ruin him !" Er i dan toch nog iets goeds 
in het hart van den heer Rhodes-warc vriend chap i op de wereld zeldzaam genoeg, dat men ze
niet zou respektoeren waar men ze ook vindt. 

Het bleek later echter dat deze vriendschap ook een zelfzuchtige kleur had. Maanden lang
liet hij dr. Jameson onder de be,chuldiging dat hij de eenige misdadiger was. Dr. Jameson 
moest tot nog toe alleen het spit afbijten, terwijl de heer Rbodes zich in Rhodcsia schuil hield 
en zijnen vriend alleen deed staan voor zijne rechters. Is dit edelmoedigheid van een hoog
gehalte? 

De heer Rhode had te kiezen tusschen zijn vriend Jame on en zijne Afrikaner vrienden. 
tusschen Jameson en Hofmeyr-hij besloot den eerste aan te hangen en te beschermen en den 
andere zonder een woord van berouw den rug toe te keeren. 

Deze voorstelling is niet uit de verbeelding gegrepen. Op den 9den Januari ontmoette de 
heer J . .H. Hofmeyr den heer Rbodes op diens verzoek in het hui van den heer Tom Louw. 
De heer Hofmeyr gaf den heer Ritodes aan de hand eenc openhartige bekcnteni. aan zijn 
kiezers te richten en . chuld te belijden. Deed hij dat dan zou de heer Hoîmeyr gereed wezen 
in verdere onderhandelingen te treden. ·wat beeft de heer Rhodcs daarûp gedaan? iets! 

Maar neen, hij heeft wel iets gedaan. Hij ging den 14den Januari naar Kimberley, alwaar 
bij verklaarde: "mijn politieke loopbaan vangt nu eerst aan!" 

En wat i:; dit begin? Een samenspanning van den te eerzuchtigen imperialist en on ver· 
schrokken speculant tegen de hoogste idealen van het Ahikancrdom. Gij hebt, nog maar de 
inleiding gehad. Xu eerst zal de imperialist vrij optreden en indien geld, en invloed, en 
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stoute plannen het d'Oen kunnen dan zal er f{een steen van den tempel van Mrikaanschen vrij
heid zin op den andere gelaten worden. Mijn loopbaan vangt nu eerst aan! 

Kort na de ontknooping van de samenzwering zond de heer Rhodes een kabelgram naar 
Amerika waarin hij als de groote imperialist optrad en de bevolking van Amerika tegen de 
Transvaal trachtte op te maken. Hij was bekend met het heilige beginsel der .Afrikaners in 
den laatsten tijd ook door den minister van koloniën, den heer Chamberlain, gerespekteerd: 
de Afrikaners willen hunne ei11;ene politieke zaligheid uitwerken zonder de inmenging van 
vreemde mogendheden. Wat doet de heer Rhodes P Hij gaat zelfs naar Amerika, om kracht 
en ondersteuning in 't vernietigen van de zelfstandigheid van het Afrikanerdom ! 

Beleediging op beleediging worui; de .Afrikaner partij aangedaan. En zullen de .Afrikaners 
zoo flauw, zoo zonder zelfrespekt, zoo verachtelijk zijn dat zij weder de hand zullen gaan 
kussen die hen zoo diep in de ziel heeft gekrenkt ?-Het volk dat dit doet, dat zoo gede· 
moraliseerd is, dat niet een greintje van zelfrespekt meer bezit is waarlijk verachtelijk. 

Maar dit is niet het ge>al, Goddank niet. :Men moge hier en daar een .Afrikaner krijgen 
die moedwillig blind is, die een slaafsche aanbidder is van den mammon, hetzij in den vorm 
van millionairs, of van lage belastingen, of tarieven, of wat ook al, of die een onkundige is 
buiten de gelegenheid om met de feiten hekend te worden. Het getal derzulken is echter zeer 
klein, en dat de waarheid ook tot hen doordringen en hen vermurwen zal is het blijmoedig 
geloof van elken waren .Afrikaner. 

XVIIL 

DE ONTRNOO:PING 

De verdere geschiedenis der samenzwering is nog zoo versch in 't geheugen dat het niet 
noodig zal zijn er lang o>er uit te breiden. In een paar woorden hopen wij de hoofdpunten 
samen te vatten. 

Dr. Jameson en zijne bende verlieten het Pitsani kamp ook Zondagavond en vereenigden 
zich den volgenden morgen in de Transvaal en trokken direkt op Johannesburg af. Wat bet 
eerst de suspicie der Transvaalsche regeering heeft gewekt is ons niet bekend. In het eerste 
Groenboek vindt men No. 1 dit telegram: Van kommandant-generaal a:tn mijncommissaris 
Ottoshoop, 30 December 1895, (Maandag): "I er iets waar van troepen op uwe grens P 
Hoeveel zijn ze; waar zijn ze?" Het antwoord van den mijncommissaris is als volgt (No. 2) : 
"Hedenmorgen half zes uren omtrent 800 man Chartered Oompany"s troepen gewapend en 
zes maxims en andere kanonnen (het is later gebleken dat ze 8 maxims en 3 groote kanonnen 
hadden) hier doorgetrokken voorbij Malmaniesoog naar de richting van Johannesburg. De 
telegraafdraad is tusschen hier en Zeerust en Lichtenburg door hen verwoest. In de >er
()nderstelling dat draad tusschen Zeerust naar Rustenburg ook zou gebroken zijn, heb onmid
dellijk daarvan per expres naar Lichtenburg kennis gezonden n.lsmede aan kommandant 
Botha." 

Men beweert dat dr. Jameson twee troepers gezonden h::.d om den telegraafdraad tusschen 
Ottoshoop en Pretoria ook af te kappen. Zaterdaga-,oud gingen zij in een hotel en zouden 
den volgenden dag hun werk gaan verrichten. Ze raakten dien avond echter dronken en 
bleven den volgenden dag doorslapen. Zij voegden zich later bij dr. Jameson's bende en 
maakLen den tocht mede. Het is volgens dit bericht dus aan de onmatigheid van deze twee 
troepers te danken dat Pretoria zoo spoedig gewaarschuwd kon worden van het gevaar dat er 
in het westen dreigde. 

De kommandanten van Zeerust, Potchefstroom, Rustenburg en Krugersdorp werden 
dadelijk gewaarschuwd en kregen bevel dr. Jameson terug te houden. Ook werd bericht 
gezonden aan den waarnemenden staatspre ident van den Oranje Vrijstaat en den hoogen com
mi::;saris. De burgers weruen dadelijk opgekommandeerd en trokken kommandanten Cronjé 
Malan, Potgieter en Tricha.rdt zoo snel zij konden dr. Jameson en zijne bende tegemoet. 

De Vrijstaters gevoelden dadelijk dat hunneonafhankelijkheid indirekt ook in gevaar was, 
dat indien de Transvaal hare onafhankelijkheid verloor hunne onderdrukking ook spoedig 
zou volgen. De sympathie der Vrijstaters werd dan ook op de onmiskenbaarste wijze aan den 
dag gelegd. Dadel~jk waren 1600 burgers gereed hunne 'l'ranvaalsche stamgenooten te hulpe 
te snellen· en meer dan een kommando vrijwilligers gingen dan ook over de Vaal en stonden 
naast de Transvaalsche burgers in 't belegeren van Johannesburg. De Vrijstaatsche regee
ring zond eene deputatie om de Tranvalers te gaan dienen met goeden raad en hunne eigene 
regeering op hoogte van zaken te houden. Deze hulpvaardigheid van den Vrijstaat is een 
van de schoonste incidenten in verband met dit schandelijk schenden van alle beginselen van 
het internationaal recht. 

De hooge commissaris nam in deze zaak eene zeer besliste houding aan, •eene houding die 
veel er toe heeft bijgedragen de treurige gevolgen der samenzwering te verminderen. Op 
Maandag zond hij een boodschap a..1.n den administrateur van Bechuanaland hem gelastende 
een boodschapper acht r dr. Jameson aan te zenden en hem te bevelen dadelijk terug te keeren. 
Deze boodschapper achterhaalde de bende, doch dr. Jameson nam van het bevel van den 
hoogen commissaris geen de minste notitie. 
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Ook werd een telegram aan sir Jacobus de Wet, Britsch-agent te Pre.toria gezonden, hem 
verzoekende zonder verwijl dr. Jameson tegemoet te gaan en hem te gelasten terug te keeren. 
Sit· Jacobus kon de reis wegens ouderdom niet persoonlijk ondernemen, doch zond een bood
schapper die het volgende antwoord terugzond. 

Aan ~ir Jacobus De Wet, 
H. M • .Agent, Pretoria. 

WelEd. heer! Ik heb de dépêcbe welke u >an wege den hoogen commissaris gezonden 
hebt onvangen en deel u in antwo..>rd ter informatie van zijne excellentie mede dat ik natuur
lijk zou verlangen zijne instructies te gehoorzamen; daar ik een groote troep van zoowel man
schappen als paarden te voeden heb, en daar in de achterhoede al mijn voorraad is verbruikt 
moet ik heden morge:J. tot dat doel voortgaan naar Krugersdorp of Johannesburg: terzelfde~ 
tijd moet ik bekennen dat ik verlangend ben om mijne belofte op de petitie van de voornaamste 
ingezetenen van den Rand om mijne landgenooten in hun gevaar ter liulp te snellen, na te 
komen. Ik heb niemand leed veroorzaakt en heb aan alle boeren en anderen die ik ontmoet 
heb den uitleg gegeven dat dit mijn eenig doel is en dat ik daarna zal verlangen om terstond 
naar het protektoraat terug te keeren. 

Ik ben, enz. 
(get). JAMESON. 

Het is niet noodig aan te toonen hoe leugenachtig dit antwoord is. Het verklaart dat hij 
niemand leed >eroorzaakt heeft, doch hij was op weg zulks te gaan doen, had daartoe geweren, 
maxims, kanonnen en een overvloed van ammunitie. Hij verkracht het recht van alle 
volkeren op de snoodste wijze, en verzwaarde nog ûjne misdaad door de grofste ongehoor
zaamheid aan zijne kcningin ! Hij spreekt van een gevaar doch dit bestond niet en indien 
het zou hebben bestaan dan was het slechts het werk der samenzweerders. 

De Tra.nsvaalsche regeering zond luitenant Eloff met eenige manschappen van Krugers
dorp om dr. Jameson te waarschuwen niet verder te komen. Hij werd door dr. Jameson 
gevangen en zijne wapenen werden in beslag genomen. Later werd hij vrij 
gelaten doch toen hij om zijne wapenen vroeg werd hem geantwoord dat hij ze bij de gouverne
mentsgebouwen te P1·etoria kon komen afhalen! m. a. w. ik ga naar Johannesburg, dan 
marcheeren wij op Pretoria en stellen eene andere regeering in de plaats der tegenwoordige. 
Dr. Jamescm had echter buiten den waard gerekend, hij verkocht het vel een paar dagen 
te >roeg l 

Dinsdagmorgen, 31sten December, werd het algemeen bekend dat dr. Jameson de 
'I'ransvaal was ingetrokken met zijne goed gewapende bende. In de Kaapstad was de opge
wondenheid zoo groot als maar wezen kan. Omtrent 10 uur v. m. ging de heer J. H. 
Hofmeyr (onze Jan) naar den hoogen commissaris en drong bij hem er op aan dadelijk een 
proklamatie tegen dr. Jan;teson uit. te v::"!lrdigen. Hij herinnerde hem a~n de proklamatie 
door president Kruger mtge>aard1gd tiJdens den Adendorff trek, en ze1de dat de hooge 
commissaris zijue afkeuring publiek moest te kennen geven. Aangaande dit interview zond sir 
Herenles het volgend ver lag aan den heer Chamberlain : "31 December. De heer J. H. 
Hofmeyr was juist hier om mij te zien. Hij is verontwoardigd over Jameson's inval in de Z.A. 
Rejlubliek me~. een g·~~apende macht en zegt d~~ zulks het gevoelen van elken Afrikaner in Zuid
.AJ?'ika zal zun. HIJ zegt dat Jameson miJne boodschappen zal veronachtzamen en het 
publiek zal er niets van weten, en hij drin~t bij mij aan eene proclamatie uit te vaardigen 
Jamesan's daad ten behoeve van harer maJesteits regeering repudieerende en alle Britscha 
onderdanen oproepende zich te onthouden van zijne gewapende schending van het grondgebied 
van eenen bevrienden staat te bevorderen of te ondersteunen. Hij acht dezen stap de eenige 
kans een burgeroorlog te verhoeden. Handelende op uw bevel geen steen onaangeroerd te 
laten in 't voorkomen van kwaad, heb ik besloten een proclamatie uit te vaardigen en ik hoop 
gij zult het goedkeuren." [Imperiaal Blauwboek No. 16.] 

Deze proklamatie luidde als volgt :-
":Nademaal het te mijner kennisse gekomen is dat zekere Brit~che onderdanen, beweerd 

te staan onder bevel van dr. Jame on, het grondgebied der Zuid-Airikaansche republiek 
geschonden en telegraaf-draden gebroken en verschillende andere onwettige daden gepleegd 
hebben: 

En naardien de Zuid-Afrikaansche republiek een bevriende staat is in vrede met harer 
majesteits regeering: .. . . . . . . 

En naardien het miJn wensch IS de onafhankehJkheJd van gezegden staat te eerb1edigen: 
Zoo is het dat ik hierbij gezegden dr. Jameson en alle personen, die hem vergezellen, 

beveel om hEt grondgebied der Zuid-Afrikaansche republiek te ont1·uimen op straffe >an 
volgen hunne onwe~~ige han~elingen terecht te .staan. . . . . 

En ik roep hierbiJ alle Bntsche onderdanen m de Zu1d-Afnkaansche republiek op om zwb 
te onthouden van aan gezegden dr. Jameson eenige aanmoediging of steun te Yerleenen in zijn 
gewapend schenden van het grondgebied van een bevrienden staat." 

Deze proklamatie werd in de.Kaapstad g.epubliceerd in een extraordinaire Gnzette en :naar 
den Britseben agent te Pretorm overge emd en den volgenden morgen (Woensdag) te 
Johannesburg gepublioeerd. Het lijdt geen twijfel dat deze proclamatie veel heeft bijge 
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dragen om den opstand te bez1veren en Zuid-Afrika kan den heer Hofmeyr da.nkbaar zijn dat 
hij zoo prompt en beslist in dezen gehandeld heeft. 

Dat de heer Hofmeyr het gevoelen der Afrikaners juist voorstelde toen hij d(>n gouverneur 
zetde, dat alle Afrikaners met hem verontwaardigd zouden zijn over het snoode schenden der 
rechten van de Transvaal, getuigen de vele resoluties die de geheele Kolonie door genomen 
werden den Jameson inval ten sterkste veroordeelende; getuigt ook de krachtige resolutie 
tegen het komplot en de samenzweerders met acclamatie aangenomen op het Bandscongres op 
den 4de!l Maart, 1896 te Burgersdorp. De Afrikaners over geheel Zuid-Afrika hebben 
andermaal getoond dat dezelfde nationale geest hen bezielt, dat zij schouder aan schouder 
staan tegen alle aa.nslagen op hunne nationale zelfstandigheid, in 't manmoedig handhaven 
der eeuwige beginselen van recht en gerechtigheid. I 

De eensgezindheid en vaderlandsliefde der Transvaalscha burgers gedurende deze kom
mervolle dagen waren niet minder opmerkelijk en verkwikkend. Uit alle deelen der Trans
vaal spoedden zij zich van hunne woonsteden en familiën waarin naar oud gebruik juist 
nieuwjaarfeest gevierd werd, naar den kant van waar het gevaar dreigde, aangevuurd slechts 
door éénen geest : de onafhankelijkheid onzer ,-aderen erf is in gevaar en moet verdedigd 
worden. Daar komt een oude burger aan, zijn paard ruikt reeds de kruitdamp en spitst Clc 
ooren-ruiter en paat·d herinneren zich Amajuba! Naast hem r~jdt zijn zoon op een vurig 
jong paard, ook zijne uogen glinsteren, ook hij zal voor het eerst de geheimzinnige gewaar
wording ondergaan: zijn leven iugevaar te stellen voor een hoog ideaal-de onafhankelijkheid 
van zijn volk. Hoe moedig, hoe krachtig, hoe bedaard komt dat paar daar aan; zulke mannen 
weten te gehoorzamen, doch niet te buigen! Zulke mannen kunnen sterven, doch niet verlie
zen. Zij gaan den vUand te gemoet steunende niet op eigen kracht maar op den God hunner 
vaderen, Die hen nog nooit heeft beschaamd doen uitkomen, Die hen ook nu zal onderschra
gen en beschermen! 

En dit geloof is uiet beschaamd geworden. Woensdagmiddag 1sten Januari, 1896, om 12 
uur naderde dr. Jamesons bende Rietspruit, eenige mijlen van Krugersdorp. Een aantal 
burgers uit de omgelegen distrikten, hun getal is niet precies bekend doch kon niet meer 
dan 100 geweest zijn, onder kommandanten Oronjé en Malan versperde haar echter den weg 
en toen nam het eerste gevecht een aanvang. De burgers werden bestookt met de maxims 
doch hielden zich zoo goed schuil dat de kogels over hun hoofd gonsden, doch zelden iemand 
troffen. De burgers hadden slecht hunne geweren die gewoon zijn raak te schieten en die 
aangelegd werden door mannen welke va~tbesloten waren liever te sterven dan te wijken. 

Dr. Jameson vond het vuur der burgers te scherp en veranderde zijne koers in de richting 
van Randfontein. Om 3 uur werd het gevecht alda[l,r hervat en vond dr. Jameson andermaal 
dat het hem onmogelijk was naar Kl'Ug<:rsdorp door te dringen. Dien middag ontvingen de 
burgers eenig ammunitie per trein van Pretoria. Het vuur hield aan tot het donker werd en 
men genoodzaakt werd met een beklemd gemoed den morgen af te wachten. De bende 
bracht den nacht door te Luipaardvlei. Natuurlijk waren zij toen niet bij een van de stores 
door dr. Wolft opgericht, en waarschijnlijk hadden zij een niet te gerust-en nachtrust. 

Vroeg den >olgenden morgen, tusschen 3 en 4 uur, zetten zij zich weder in beweging en 
sloegen een nog meer zuidelijke richting in. De burgers sliepen echter met het eene oog 
open en waren niet van plan den vijand te doen ontglippen, en achtervolgden hem. Hun 
getal groeide snel aan daar de burgers uit de omliggende streken op het gerucht van oorlog 
kwamen toesnellen. Omstreeks 9 uur werd het vuur weder geopend te Doornkop. Ditmaa] 
legden de troepen <;an dr. Jameson dapperheid aan den dag en maakten de laatste poging om 
door te dringen. DA burgers streden echter dapperder en om 10·1:!0 werden eenige witte 
vlaggen door dr. Jamesons bende geheschen. Het ,-um· werd dadelijk gestopt en onderhande
lingen aangegaan met het gevolg dat dr. Jameson zich met zijne bende onvoorwaat·delijk aan 
kommandant Oronjé overgaf en zijne wapenen nededegde. 

De gewonden werden naar Kragersdorp gebraçht, terwijl de burgers zich zeer door 
hunne grootmoedigheid onderscheidden in 't deelen van hun biltong en andere schamele eet
waren die zij Lij zich hadden met de manschappen der· bende. Dr. Jameson telde voor zoover 
men teweten is gekomen 30 doodenen 46 gewonden\\ aaronder majoor Ooventry. De b:1rgers 
hadden slechts drie dooden (een paar per ongeluk door de burgers zelf gedood) en vier gewon
den waaronder een zoon van kommandant Oroujé. Andermaal hadden de burgers eene schitte
rende overwinning behaald en zich door huuue ~ toutmoedige dapperheid onder·scheiden, maar 
meer nog door hunne edelmoedigheid in het oogenblik van overwinning. Men kon dr. 
Jameson en zijne medeofficieren daar op het lagveld in den krijgraad ter· dood hebben 
veroordeeld en naar hunne verdien ten gestraft hebben, doch in plaats daarvan gaf men hen 
de verzekering dat hun leven gespaard zou blijven totdat ze in handen der autoriteiten te 
Pretoria waren overgeleverd. De gebeurtenissen van dezen merkwaardigen Donderdagmorgen 
zullen immer herdacht worden met een gevoel van trots door d(\ Afrikaners en hunne 
nageslachten. 

De op tand te Johannesburg was een totale mislukking. Zooals wij gezien hebben hadden 
de J uhanne. bt1rgsche samenzweerders zich ten terk~te >erzet tegen het inkomen van dr 
Jameson, terwijl de bevolking niets van de sa.menzweriug met de Gecharterde maat ·chappï 
had geweten voor het algemeen publiek werd dat dr. Jamcsou op weg naar Johannesburg wa;, 
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In angstige verwachting sloeg men de bewegingen gade, doch het volk had z\jue hulp niet 
gevraa~d en ook niet noodig. Donderdagmorgen deden Bcttington en Farmr met eene gewa
p~nde ~acht rniterij een uitval in de richting van Krngersdorp. Eerstgenoemde kwam tot 
dwht biJ het gevecht do'Jh geene vereeniging met dr. J ameson~ bende vond plaats. J obannes
bug werd in dezen van lafhartigheid beschuldigd, doch zelfs de samenzweerders Phillips en 
Hammond hebben deze be chuldiging publiek met >erontwaardiging van zich geworpen. In 
Augustus, 1896, hebben zij het als een grieve tegen dr. Jame,;on ingebracht dat hij hen tot 
nog toe onder deze >alsche beschuldiging heeft gelaten. 

Het volgend telegram werd door de Transvaalsche regeering onderschept en op den lsten 
Januari aan den gouverneur van Natal medegedeeld:-" Turner, Dnrban, aan Turner, E. 
Bourke en Co., Pretoria. Aanmonsterende >oor Johannesbnrg. Vertrek Zaterdag." Den 
'?lgenden dag antwoordde de gouverneur: "Stappen zijn en zullen worden genomen ten 
emde eenige poging tot aanmonstering te >er hinderen. Eene proklamatie zal terstond worden 
uitgenardigd, waarbij iedereen in Natal gewaar~chnwd wordt tegen eenige zulke pogingen. 
[Groenboek I. Nos. 28 en 39.] Op deze wijze werd deze zijdelingscha ontwikkeling der 
samenzwering in haar begin den kop ingedrukt. 

Op den lsten Januari zond de hoogecommissaris het volgende telegram aan den Britsehen 
agent te Pretotia: "Dringend. Maak de lijn schoon. Ik heb zooeven gezien uit de couranten 
dat er te Johannesburg een oproer is uitgebroken en een provisioneel bestuur is verklaard. 
Zie den president dadelijk en vraag hem oÏ hij zou wenschon dat ik naar Pretoria kom om 
met hem samen te werken om te trachten tot eene vreedzame schikking te geraken." Dit 
aanbod werd nog denzelfden dag aangenomen, en den volgenden avond vertrok sir Hercules 
Robinson in gezel chap >an sir Graham Bower, den imperialen secretaris. De N atalsche 
gouverneur toonde ook zijne belangstelling in de zaak door naar Pretoria te gaan en den 
hoogen commissaris bij te staan. 

Het oproer te Johannesburg waarvan sir Hercules Robinson gewaagt is het optreden van 
het Reform Comité als een tijdelijk parlement. In de drukkerij van de Star werd op 
Woensdag. lstnn Januari, een eigenaardig doeurnent opgezet hoewel nooit afgedrukt. Dit 
document bevatte de >oorloopige regeering, eene regeering waarin de hoofdsamenzweerders 
zaten om over de goudvelden naar wensch te beschikken. Men vond echter spoedig genoeg 
uit dat het wat voorbarig werd opgesteld en zoo werd het nooit afgedrukt. 

Na cle gevangenneming van dr. Jameson en zijne bende belegerden de burgers 
Johannesburg. Nog steeds kwamen zij aan uit alle doelen der Transvaal, sommiaen bijna 
ongewapend en zonder voedsel. Zij werden soms met moeite teruggehouden van foha.nne~
burg aan te vallen. Op den 9den Januari vaardigde president Kruger eene praelamatle rut 
waarin hij allen behalve de leiders te Johannesburg vergiffenis schonk op voorwaarde dat ze 
voor 6 uur n.m. op Vrijdag, lOden Januari, de wapenen zouden nederleggen. 

Men besloot volgens deze proclamatie te handelen voot·al door toedoen van sir Jacobus De 
Wet, den Britsehen agent, die den boogen commis aris vroeg hem naar Johannesbnrg te zenden 
en met de bevolking te gaan onderhandelen. Sir Jacobus De vVet, gebruikte het argument 
dat het lot van dr. Jameson en zijne LïP.de officieren afhing van Johanno burg. 

De tijd waarin Johannesbu.rg de wapenen moest nederleggen werd later verlengd en kort 
na de overgave begon de inhechtenisneming der leden van het Reform Comité. Drie-en
zestig werden alzoo naar Pretoria gebracht, twee waarvan zich destijds te Kaapstad bevonden 
en door den procureur-generaal werden uitgeleverd volgens wet. De heer Charles Leonard 
vertoefde te Kaapstad en werd door een dokter bezocht. 

Zijne verdere loopbaan is genoegzaam bekend. Het Reform Comité werd volgens wet te 
recht gesteld, pleitte schuldig aan hoogverraad en majesteitsschennis, en vet·oordeeld 
-4 ter dood, de anderen tot twee jaar gevangenisstrafeneene bóete van t:Z,OOO. Na eenige 
weken werden zij allen op vrije voeten gesteld, behalve de twee hal~tarrigen die weigerden een 
petitie ter >ermindering van straf te teekenen. 

Na een lange onderhandeling tnsschen president Kruger, den hoogen commissaris en den 
heer Chamberlain werd op den 14den Januari besloten dr. Jameson en zijne bende aan de 
Britscha regeering te overhandigen op voorwaarde dat de officieren naar Engeland gezonden 
zouden worden om volgens wet gestraft te worden. Zulks werd ook gedaan. [Imperiaal 
Blauwboek No. 152.] 

De positie door president Kruger gedurende deze onderhandelingen ingenomen is bepaald 
bewonderenswaardig. ln een dépêche aan den heer Chamberlain op den I4den Januari, ze~t 
sir Hercules Robinson: " De president der Z.A.R., zegt dat hij in eene groote verlegenheld 
verkeerde ; hij stond bijna alleen tegen den uitvoerenden raad en de burgers, die er om riepen 
dat de gevangenen in de Transvaal >olgens wet gestraft zouden worden. President Kruger 
heeft uitstekend goed gehandeld gedurende de onderhandelingen." 

In het vorige hoofdstuk hebben wij den heer Rhodes voor ons gehad, verpletterd omdat 
zijn charter in gevaar was. Hier staat Paul Krnger nu voor ons, hij is bedrukt en verlegen 
omdat ûjne raadgevers en burgers minder genade willen bewijzen dan hij. Welk een con
trast! Paul Kru~ers naam zal tot de nageslachten afgaan niet als die van een man die met 
zijne stoute plannen en speculatiön millioenen van ponden heeft vergaderd, doch als va:n een 
man die alles voor zijn volk overhad, een man die zijne eigene hartstochten wist te bedwmgen 
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en al' zoodanig waarlijk ~root genoemd kan worden. "Vcr~cvc ten vergeten" wa~ zijn lcnzP 
gedurende dC'ze <lonkcre dagen en zijne overwinnin!:l' was schittlt·rnd. Gelukgewenscht door 
hare majc~toit de koningin, en Zijne m:Ljestcit den Keizer \Villem lil nm Dnitschland.staat hij 
daar zelts zijne vijanden re~pekt afdwingeude,waarlijkeen man waarop hetAfrikanertlom tro sdt 
kan zijn, een man die leven zal in de herinnering van zijn volk, wiens stille indoed en >oor
beeld alle toekomstige gcslachten met hoogeen edele idealen zullen vervullen. Daar ~taat hij, 
een Afrikaner, de bew'lndering van de wereld, een sieraad >an zijn >olk. Zijn~ hf>looning 1 • 

de dankbaarheid en liefde van alle Afrikauer·l die nog hulde doen aan de ideakn hunml' 
vaderen, die in hun hart no~ het vonkje van >rijheid:zin en zelf:tandigheid hebben h<>waard. 
Grootere bclooning kent de volksman niet, meerdere hulde kan het volk niet breng ·u. 

En hiermede sluiten wij deze merkwaardige geschiedenis. Toen de tijdim~ van de o1·er· 
gave van dr. Jameson Pretoria bereikte zeide een waardige oude Trau. vaal--che rechter aan 
ecuigejonge Transvalers in zijne omgeving: "H1:tlen is het de geboortello,g "1111 h~t Ajrik·w,~.,clw 
vol/;!" Indien zoo, dan voorzien wij no~ vele gevaren voor dit pas geboren kindje. Yele moei
lijkheden die nog uit den we!:( ~eruimd zullen moeten worden voor dit kindje ze!f:stttndig zal 
kunnen optreden. In de Kolonie hebben wij een jingo geest zien herleven zoo gi'Oot als 
tijdens de \Vanen-expeditie, men heeft een .Jingobond gevormd met het doel de Holland~ch
~prekende A.frikaners te onuerdrukken, en da,trtoe heeft men niet ontûen de m>tur·ellen te~t'n 
de Afrikaners op te roepen. Znlko uitzinnige bewegingen dmgen echter hun eigen >erder·f 
met zich en zullen spoedig vcrwelken onder den woestijnwind der werkelijkheid. Intusschen 
zullen de Afr·ikanet·s hunne krachten vernieuwen, hunne lendenen omgorden, de handen in 
een slaan, en langzaam doch zeker voortga'ln onder het 1·a:tndcl van denAfrikaan~~hen YrijheirJ,. 
zin met de leuze: "Afrika >oor de Afrikaners." D,tn zullen de nageslachten tlÎtro .. pcn ·· Zi<. 
cle samenzweerders hebben het ten kwade tegen het Afrikanerdom gcdttcht, doch de Heere 
heeft het ten goede gedacht, die>~ zij Zij u naam geprezen!" 

l'rm d~ Sa,•dt rfp l'illier~ <\' Co., BPperkt, Drukper.~, Krwp lad. 
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