
B Y L A E. 

Bylaag no . l . 

Voorbeeld van ' n kriminele lasbrief soos in die Staa ts
courant geplaas: 

Lastbri ef t ot apprehentie 

J ANIES BUCHANAN , Staats Procureur der 
Zuid-i...frikaansche Republiek 

. . . . .. 
Aan Commandant en , Veldcornetten , Baljuws, Politie Dienaren 
en a nd ere beampten b elas t me t de uitvoering van Crimineel e 
Lastbrieven. . . . 
Nademaal voor my James Buchanan , Staa ts Procureur der Zui d
Afrikaansche Republiek, onder eede va n William 0 1Reilly 1 

wonende de Na zareth , of in het di s trict dus genoemd, i s 
verklaar d voor de Vrederegt er M. Eys sel t e Nazar e th , da t 
zekere Hottentot HENDRIK, i n dienst van g eno emde O' Reilly , 
op den 18 Maart 1 873 , g epleegt heeft de mi sda ad van 

DIEFSTAL 

van Paa rd , Zadel en Toom. 
Zoo wordt gy by dezen gel as t dadelyk op ontvangs t dezes , des 
noods met de adsistenti e der Burger s , gen oemde Hottentot 
HENDRIK te apprehendeeren en te brengen voor den bevoegden 
Regter, ten ei nde te wo rden behandeld vol gens de Wet . 

Gegev en onder myne hand t e Pret oria , den 26 sten 
Maart 1873 . 

(get . ) James Buchanan, 
Staats Procureur der 
Zuid-Afrikaansche Republiek . 
voor Copy Conform, 
E. Genis, 

Staats Prokureur Klerk . 

• • • • •• 

Signalement van den Hottentot HENDRIK 
Kort en dik va n gestalte , omtrcnt 5 vo e t en lang , aan 

een oog s cheel , omtrent 20 j aren oud$ was gekleed in o p
gerolde broek en h emp. 

Beschr yven van d e ges tolen Paard en Zadel 
Het Paa rd wa s e en r ood Schimmel Pony , me t witten kop 

en pooten , omtrent 3 j aaren oud . 
He t Zadel was nieuw. 
N. B. De meid va n HENDRIK zich ophoudende of wonende 

t e Nol s pond dicht by Blo emhof ? heeft hy zich waarschynlik 
op pad der waa rds bewegen . 

(Staa t s courant, 28 April, 1873 . ) 
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Bylaag no . 2 . 

Regulatien vo or den Commissaris van Politic. 

Art . l . 

De Commissaris van Politic is verplicht en gehouden 
kennis te nemen van alle wets overtredingen of wetschen
dingen of rustverstoordingen in eenig deel der Goudvelden 
onder zyne gebied . 

Art . 2. 

Zodra het tot zyne kennis komen moge , dat er eenig 
misdaad of rustverstooring in zyne gebied gepleegt is , is 
hy gehouden en verplicht, den misdadiger of rustverstoor
der te apprehenderen of te doen apprehenderen en hom of 
hun ten spoedigsten voor den bevoegten Regter t e stellen 
ten einde dat met hem of hun volgens wet gehandelt moge 
word e • 

Art . 3. 

Indien er twyfel bestaat wi e de g epleegte misdaad 
of rustverstooring gepleegt he eft , zal h et ni e t vrystaat 
aan den Commissaris van Politie of zyn ondergeschikten te 
apprehenderen eenige verdachte blanke persoon , zonder 
eenig warant of lastbrief ter apprehentie door de Goud 
Commissaris of eenige daartoe bevoegte Amptenaar in deze 
Republiek uitgerykt, tenzy dat er g evaar mogt zyn da t door 
verzuim de verdachte perzoon of perzoonen de handhaving 
der wet door de vlucht 1 etc. verydelen zullen . Al s wanneer 
de Commissaris van Politie of zyn onderg eschikten binne 
24 uren van de gedaane apprehentie aan den bevoeg ten 
Regt er rapport zal moeten doen , me t verzoek om gedaane 
apprehentie te bekrachtigen. 

De Commissaris van Politic gehoorzaamt aan d e bevelen 
va :ti" de Goud Commissaris , aan wien hy geh ouden is ieder 
morgen om 9 uren rapport te doen van a lle zyner verrich
tingen . 

Art. 5. 

Aan den Commissaris van Politie wor dt t oegestaan 
Se:rgeanten en twae.lf Constabels welk ui t slui tend onder zyn 
beheer en gebied staan , ten einde hom b ehulpsaam t e zyn 
in de uitvoering zyner pligten. 

Art. 6 . 

De Commissaris van Politie moet t oezien dat , de r 
Camp (niet minder (?) da n 2 uren te paa rd afstand van den 
Cantoor van den Goud Commissaris) voorzien is van e en 
Sergeant en 3 Con s tabels t er bevaring van wet, rust en orde. 

Art . 7. 

Aan den Commissaris van Politie wordt opgedragen die 
uitde eling van salaris en Kleederen aan zyne onder
geschikten, waarvan hy g ehouden i s een b eh oorlyk status 
aan den Auditeur Gen eraal moet t oezenden , me t v erzoek 
dezelfden goed te keuren . 
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· Art . 8 . 

De Commissaris van Politie he eft de ma cht eeni g e 
Sergeant van Politi e of Constab el in zyne pos t wegens 
wangedrag of plichtverzuim te stuiten ter ov erstaQn 
van Sy Hocg Ed el en den Staatspresi dent en h eeft hy v er der 
de recht eene zoodani ge vacante post provi s ione el op 
te vull en tot v er der approbatie van Sy Hoog Edel e der 
Staatspres id ent . 

Art. 9 . 

De Commissa ris va n Politie is v er plicht een No tul en 
boek van all zyne verr ichtingen t e houden, waa rin geen e 
uitschrapping en of eenig e andere correcti e geoorloof d zyn. 

Art . 10 . 

Alle offici ele Correspontien of l ei s t en moe t en d oor 
den Commissaris van Politi e met uiterst en spoed b eantwo or d 
worden tenzy er eeng e onvoorzi en e omstandi ghede zullen 
verhinderen waa rvan b eho orlyk notulen een bewys zyn zullen. 

Art . 11 . 

De Commissaris van Politi e is v er pl icht een r egi s te r 
te houden, inhoud ende de naam van i eder gevangenen , de t yd 
van zyn in h echtenis namingen en de tyd van zyn vry
lating , zo owel waarvan hy beschuldi g i s . 

Art . 12 . 

De Commis saris van Politie i s v erpli cht i ede r 
g eva ngenen by h em g ebracht , te b ez oeken, en a l l e s by 
den gcvang enen gevon den , goederen, dokumenten , gel de , 
e tc. onder bewys in b eva ring t e n emen , waarva n hy 
gehouden i s , een inven t a ri s t e maken en by vrylating 
va n de prissone er moe t de afgenomen goedere e t s . t erug 
gegev en worden. 

Regula~i ~n v oor Sergeanten van Pol i ti e . 

Art . 1 . 

De Ser geanten van Politi e staan ui t sl ui t end on der 
bevel van den Commi ssari s va n Poli ti fJ aan wi en zy ten 
v olle g ehoorsamhei d s chuldi g zyn op str a f fen van 
s chorting , doch i n g eva l van afwezighei d van den 
Commi s sari s van Poli t i e ztn zy ook g eh ouden hunne b e
velen van den Gcu d Commisoari s , of van den Publ ieken
vervolger te ontvang en en t e gehoorsamen . 

Ar t . 2 . 

Er zal by beurt een der Serg eanten t en ka t or e van 
de Commi ssaris van Pol i t ie t eg enwoordi g zyn , t en ei n de 
alle Politie-za k en in hand en van d en Commissari s va n 
Politi e t e a a nvaa r den en te b evorder en en ook om de 
nacht wa cht t e h ouden. 
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Art . 3· 

Op aanvraag van eene order van den Commissaris van 
Politie of in zyne afwezi gheid van eenige Amptenaar , 
volgens art . 1 daartoe bevoegd, is llider Ser geant of 
Constabe1 v erpligt en gehouden dien order onmidde1ik 
ten uitvo er t e brengen , van we1k l a st ontvangst en 
uitvoering ieder Sergeant gehouden is , behoor1yk notulen 
te houden . 

li.rt . 4 . 

De Sergeant in Dienst is verp1igt e1ke 24 uren en 
de ander e Sergeanten Woensdag en Sat erdag des ochtends 
ten 9 uren een rapport in te di enen aen den Commissaris 
van Po1itie aangaande hunne dienst verrichtingen . ( ? ) 

Art . 5. 

Op aanvraag van eenig Burger dezer Republiek om hu1p 
teg en eenige wetsverstooring of eeni g geweld i s ieder 
Sergeant of Constab el v erpl i cht en geh ouden ook zonder 
or der van den Commissaris van Politi c , zich onmidde1yk 
te begeven naar de p1ek waa r de rustver stoori ng of geweld 
gebeurt hecft den rustversto or de r of geweldadiger t e 
arresteeren en van we1k arres t, benev ens ingewonnen 
informatie hy onmi ddellyk zal rapport doen aan den 
Commis saris van Politie . 

Art. 6. 

De Sergeanten zyn gehouden zich t e voor zi en van een 
paard zadel en geweer . 

Art . 7 . 

De Sergeanten zyn verp1icht en gehouden naar
spooringen te doen en informati e in te winnen of er 
door eeni gen delver eeni g Cl a im zonder Licenti en 
bewerkt wordt, of dat er andere bezighs i den bedreven 
worden (Waartoe de wett eene Lic enti e vereischt) 
zonder Licentie en da delyk t e r apporteren. 

Art . 8. 

Elke Sergeant moe t opletten da t de Constabels 
hunne uniform behoorlyk dragen - eenig Sergeant of 
Constabel sich schuldi g maken aan wangedrag of on
gehoorsaamheid moe t onmiddelyk aan den Commissaris 
van Politie gerapporteert worden . 

(R 1 580/73 . In SS 161 , b1 . 212-213 ) . 
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Bylaag no. 3 . 

Reglement voor het Corps Landspolitie . 

Art . 1. 

Het Corps zal genoemd worden: 11 de Transvaelsche 
J agers" -. Hetzel ve zal b e staan ui t een Kapi tein, dri e 
officieren en 100 manschappen . 

Art. 2 . 

Ieder lid van het Corps , geen officier zynde zal 
eene maandelyksche toelage genie t van £12 . 10 . Het 
Corps geniet vergoeding voor paardenvo e r, berekend 
naar een maximum van 1/- per hoofd per da g . De 
adminis trasie daarvan berust by den Kapitein, die 
alle drie maanden rekening daarvan aan d e Regering doet . 

De salarissen van den Kapitein, offici eren , 
benevens de onk osten van administrasie worden bepaal d 
door de Regering . 

De Regering zal het Corps voorzien van de noodige 
amunitie en wapens benevens eene e erste uitrusting 
kleederen , doch zull en de manschappen zichzelven moe ten 
voorzien van mondbehoeften , ~1arden en pa ardentuig . 

Art. 4 · 

I eder l i d van het Corps zal verplicht zyn de 
wettigen bevelen van den Kapitein en offici eren op 
te volgen . In gebreke van dien zullen zullen zy 
gestraft worden door den Kapitein naa r bevind ing van 
zaken. 

Art. 5 . 

Overtredingen of misdreven , niet de militaire 
dienst ebetreffende , of militaire mi sdreven van 
ernstig en aard zullen voor den Kryg sraad g ebrag t 
worden. Die krygsraa d zal bes taan uit den Kapitein 
en de officieren met eene r egter v a n het Ho og e 
Geregt shof . De Regering benoemt den publieke ver
vol ger. De beschuldigde zal het regt h ebben z ich te 
lat en bystaan door e en r egtsgeleerde . 

Art . 6 . 

Geen lid van het Corps zal zonder v erlof v a n 
den Kapi t e in 9 kle e dingstukken , amunitie of wapens 
mogen v erkoopen , verpant en of zoekmaken op bo eten 
en straffen t e bepalen door g enoemden Ka pi t ein . 

Art . 7 . 

Ieder lid van het Corps , d i e zich l aat verleiden 
of omko open om eenige persoon wetti g ond er zyne 
bewaring gesteld te l a t en ontsnappen , of die moed
willig e en l a stbri e f van appreh enti e v erzuimt uit t e 
voeren zal g estraft worden met e ene boete va n ten 



- 150 -

hoogste £20, zullen deze boete hem echter geenzins 
vrystellen van eenige hoogere of andere s traf door .den 
krygsraad hem op te leggen. 

Art . 8. 

Ieder lid van het Corps v erbind zich tot dienst 
voor den tyd van een jaar. 

Art . 9 . 

Ieder lid van het Corps di e zich v erbonden heeft 
vo or een bepa&l den tyd te dienen en binnen dien tyd de 
dienst verlaa t zonder mede weten en v erlof van den 
Kapitein zal als deserteur werden beschouwd en als 
zoodanig door den Krygsraad gestraft wor den • 

.Art . 10 . 

Ieder lid van het Corps di e de diens t wenscht te 
v erlaten binnen zyn dienst tyd zal dri e maanden te voron 
daartoe schryftelyk aanvraag doen by den Kapitein . 

Art . 11 . 

Ieder lid van het Corps zal, indien noodig een of 
twe e maanden salaris in voorschot kunnen genieten en 
zulks tot aan~op van paard tuig of kleedi ngstukken . 

Art. 12 . 

De Regering benoemdt den Kapitein en verdere 
offici eren , doch zal de benoeming van onder-officieren 
benewens het bestuur van het Corps worden overgelaten 
aan den Kapitein , die daarvan verantwo or delyk is aan 
de Regering . 

Art . 13 . 

By ziekte of a fwezi gheid van een der officieren 
zal de daar op v olgende officieren zyne plaats innemen . 

Art . 14 . 

De Regering zal het regt hebben zoodanige Regu
lati on te maken a l s noodig zal geoordeelt worden voor 
de betere bestuuring van het Corps . 

Art . 15. 

De Kapit ein r egelt en maakt huishoud elyke regl ement 
in overleg met zyne officieren . 

Art . 16 . 

Alvorens de bekrachtigen dezes met hunne hand te 
onderteekenen~ zal ieder lid van het Corps verplicht zyn 
den Eed van get rouwheid a an de Reger ing a f te leggen. 

Art . 17. 

De ond ergeteekenden verdind zice door hunne hand
te ekening aan all e artikelen verva t in di t Reglement . 

(UR 5, bl. 578 . Uitvoerende Raa dsb esluit, a rt. 3 1 
9 April 1877). 
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