
The following is a full and true 
account of events which oc
curred to me before, during, 
and after the Boer accupa
tion of Belmont. and I am 
prepared to substantiate 
same in any Court of Law 
in the Colony. 

On the 12th October, 1899, I, JOHANNES JACO
BTJS DE KOCK, Storekeeper at Belmont in the Dis
trict of Herbert, called a public Meeting at Hopefield 
in the same District. A large number of farmers at
tending and I submitted the following resolution:
"As British subjects residing in the District of Herbert, 

"we agree lo remain true and loyal to Her MaJesty, 
"and to adopt a strictly neutral attitude to the 
" Republican troops, and if commandeered by the 
"latter not to take up arms, but ra.ther be taken 
" prisoners." 

The Meeting aft€r discussion, carried tbe resolution 
without a dissentient, and I having done wli.at I could 
to preserve order, quietly awaited the coming of the 
comma.ndo. 

The Republicans came here under Commandant Piet 
van der Merwe with 300 armed men on the 17th Octo
ber, 1899. I was deputed to meet them and to lay 
before them the views of the inhabitants of Belmont. 
This I did, but the Republicans occupied Belmont, and 
came daily down to my Store and commandeered sup
plies from me, which I refused, but under great threats 
and campulsion I had to submit. I, howe<ver, on the 
1st of November, 1899 wrote to the Officer Commanding 
the British Troops at Orange Rivea.· the foilowing 
1etter :-
"SIR,-

" I , the undersigned, respectfully wish to ask 
" your advice. I am a Storekeeper at Belmont, 
"about six miles from the border of the Free 
" State. The Boers arrived at Belmont on the 17th 
"October. They took goods out of my Store and 
"threatened me in every way. Since that date 
"they have remained in the vicinity i~ large bodies. 
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" On Sa.turday last there were bere over 300 armed 
"men wanting to purchase aJ:ticles from my Store. 
" Pointing to the Proclamation issued by His 
"Excellency, the Governor, I .told them that I could 
"nat sell. They thereupon taak what they re
" quired, and under campulsion I had toserve .them, 
"and I taak wha.t payment I could get. I am 
"here with my family without a.ny protection, 
"sunoum.ded by Boer& and roving natives. Several 
" housec; have been broleen open during the tem
" porary absence of their owners, who fled on the 
"approach of the Boers. 

" As I am a poor man and entirely dependent on 
"my busmess, I shall be grateful for any advice 
"you may be able to give me. What should be my 
"behaviour as a loyal subject in the presence of the 
"Boer Commandos. The Boers, about 700 e.trong, 
" are lying in Laager a few miles from this place. 
"I cannot turn over the contents of my Store into 
"their hands, without ruin to myself. Theref01·e 
" I respectfully ask if I shall be justified in receiv
" ing payment at their hands, ar is it likely, as 
"suggested by our Station Master, that the Impe
"rial Government wiJl make gocrd my losses. 
"With this thought in my mind I have taken Stock 
" of my gcods and written down tJ,e value· of my 
"furniture and my buildings. Further, as I can
" not leave my wife and family I appeal to you for 
" assistance. 

I am, Sir, 

Your obedient Servant, 

(Sgd.) J. J. DE KOCK. 

"P.S.-This afternoon ahout 150 Boers, 1mder 
" Commandant Van der Merwe came here and de
" manded gooàs from my Store. I called their 
" attention to thet Proclamation affixed to my door. 
" They declared that unless I served them they 
"would brea.k open the Store and help them
" selves, and so under threats I was compe.Ued to 
"serve them, and aga.în I took payment. Wit
" ne8ses, British subject$

1 
ca.n testify that they 

"said that they had taken Belmant and that they 
" would do as they liked. 

Yours Obediently, 

(Sgd) J. J. DE KOCK." 



That I actually wrote this letter is testified by an 
endorsement made on the press copy of the, original by 
Major Anson, which endorsement reads as follows:-

" This letter was in Mr. De Koek's business hook, 
"taken out of it in my presence. 

(Sgd). H. J. ANSON, 

Majol', 

Commanda.nt Orange River, 

27 /11/99" 

I forwarded ,the letter by my Clerk, Mr. Ekstein to 
the Chief Sta.ff Offi.cer then in charge a,t Orange River. 
I received verbal a.nswer to the effect that Colanel 
Gough had been appointed Commandant and wolllld 
reply to the letter. The Imperia! Government, it was 
aho stated, could neither proteat me, nor guarantee 
compensation. I was exhorted to continue loyal and 
respect the Proclamation in spite of the fact that about 
300 aJ:med Republicans were in Laager two miles from 
my Store, and I was practically at their mercy. On the 
18th of November, 18!:19, when I hem·d that my son-in
law tagether with other farmers had been COIIllmandeered 
by the Boer Landdrost at Douglas, il. man named P. de 
Koek, who is unknown to me,, I left Belment foo: the 
place, having first appealed to .those of my people who 
remained at the Stat,ion not to submit to the comman
deering going on at Belmont, but to keep s.trictly loyal, 
and if necd be, ra,ther allow themselves to be taken 
pnsoners. 

I arrived at Douglas on the 20th November, and on 
the same morning had an interview with the Landdrost 
in the Court House in the presence of a witness, whom 
I took with me, Mr. Peter Faber. I pointed out to the 
Landdrost the illegality of his doings, proving my state
ment by the prodamation of President Steyn, dated 
the 13th October, 1899. At the sa.me, time I warned 
him against the burning of any Government papP<·s, &c. 

The Landdrost listened pa,tiently to my remonstrances 
and at a Public Meeting at noon admitted that he had 
acted beyond his powers, and that he wowld allow any 
person who had been commndeered to return to his 
allegiance to the Queen, and .to take away any articles 
that had been commandeered from him. Many 
stepped over to my side a.nd returned to their homes, 
only some 25 or 30 who had no,thing to lose a.nd much 
to gain by throwing in their lot with the Republicans, 



4 

going over to the Landdrosr.. and expressing their will
ingness to fi.ght for the Republicans. On the 22nd 
N o•vember, when a fi.ght at Belmont was expected I had 
to leave with my fa.mily, as my house was in a direct 
line between the British troo·ps and the Boers. We 
went to a Mr. Cohen's farm about lt miles from Bel
mant, where we slept .that night for safety. The nex.t 
morning heavy firing wa.s heard. We proceeded to a 
farm called Zoelfontein in the district of Herbe.rt to 
ensure sa.fety. When I heard tha,t the British iroops 
had taken Belmant I returned, but to my utter amaze
ment found my Buildings occupied by the. troops, some 
of my doors and furniture being smashed, my Store• to· a 
great extent looted and the Bar wrecked. Upun my 
asking Cohen and Ekstein, who had rema.ined in charge, 
who had done all this, they declared the o•ffenders were 
the English troops. Upon complaining to the Officers 
the latter sereerred their men by explaining thnt the.y 
thought they were in Free State Territory, and tha.t if 
I had any complaint to make I could lodge same with 
Lorrd Methuen, who ·was at .the main camp, about two 
miles distant. Having proceeded thither with the Offi
cers, the latter disa.ppeared, and I found myself in 
rather an awkward position in the Imperial Camp with
out a Pass. At last I was brought before an Officer, 
who I took to be Lord Methuen, aud upon briefl.y 
lodging my complaint wa.s asked to stand aside a.s he 
had no time to listen to me. Later on in the afternoon 
I was a.rrested in the preserree af ,this Officer. No 
charge was ever laid against me why I was arrested. I 
was marcbed back to Belmont Sta.ti001. Here I was 
pla.ced under guard in the Goods Shed, together with 
other white prisoners and a number of Na,tives who had 
a.lso been made 'J>rÏsoners. I was then informed that I 
would be required to proceed to Orange River and would 
be accorded a proper hearing there. Upon a;rrival I 
asked for the: Camp Commandant and told him what I 
wanted, whereupon this Officer sa.id that he had no 
jurisdiction and that he knew nothing about the case. I 
would have to proceed to De Aar, where I would be 
sure to get the matter looked into. I arrived at De Aar 
on the evening of the 27.th No·vember and was put in 
the Common Prison. For two days I was kept. there, 
not being vouchsafed an interview with the Command
ant. I was then sent to Cape Town, witb prisoners of 
Wa.r in a ca,ttle truck. At the Cape Town New Mili
tary Gaol I was detained from the lst December .to 
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the 22nd December, 1899. When Mr. Attorney Michau, 
who was a.lso a prisoner, applied for a. " llabeas Corpus" 
to the Supreme Court, Mr. Michau, myself and four 
others were at once marcbed from the Docks to the 
Railway Station, being hooted and jeered at aH the 
way by the ra.bble. I was not told where I was being 
sent to, but eventually a1Tived at De Aar. I was there 
again confined in thc Gaol, no explana.tion being given 
to me, and no cha.rge being brought against me, and 
my pro-test being entirely ignored. I did not kno·w 
wha.t my crime was. While in the. Military Prison, 
Cape Town, on ,the 5th December, I sent a full state
ment to Colonel Trotter, but the Authorities paid no 
attention to my compla.int, and only when rep•)atedly 
urged Cap.ta.in O'Mea.ra., who was then in charge of me, 
said "Your case will have dwe attention." U pon a.pply
ing to the Comma.ndant at De Aa.r on about tho 28th 
December, 1899, I was informed tbat my Statement 
and all papers were there, " Tha.t I had better petition 
the Commandant at Ora.nge River." I wrote to . • ;e 
Commandant at Orange River on the lst Janua.ry, and 
aga.in on the 8th J anuary, 1900, re my case; to my 
second letter Ma.jor Kingharn, who was then Command
ant, replied that I could not be released on bail or paro-le. 
I would have to a.p.ply to .the· Colonial Government, 
which I did, and I annex hereto a copy of the co .. res
pondence on the subject. 

At last on the 2nd Februa.ry, a.fter I had been more 
than two months in prison, I was for the first time 
informed at Orange Rive·r, where I was then, that the 
charge against me was High Treason, and that I would 
be handed over to the Civil Au.thorities. 

From this stage· my prospects brightened. I was 
granted legal advisers, who turned the flimsy evidence 
against me inside out. N otwithstanding the time at 
their disposaJ the Military Authorities had only suc
ceeded in getting 8 witnessas against. me. These duly 
appeared a,t a Preliminary Examinatien held at Hope 
Town befm·e Mr. Ha.rrison, Magistrate of Barkly West. 

On the 20th Febmary, to which d.ate my case had 
been postponed, I said that I was not guilty, having 
always rema.ined strictly loyaJ and having never com
mitted any treasonable act or assisted Her Ma.jesty's 
enemies in any way. I was then formally committed 
for trial a.nd was lodged in Hope Town Gaol, where I 
sta.yed till the 17th March, o·n which day I was uncon-
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ditionally released by the Attorney Gener,\1, R. 
Soloman Esq. 

I was never out on parale or on bail. 
I do hereby certify the above to be a true statement. 

Storekeeper, Belmont. 

[This letter was sent to t.be Premier through the 
Resident Magistrate.] 

De Aar, 

To the Resident Magistra.te, 
De Aar. 

" SIR, 

13th January, 1900. 

I was an·ested at Belmant on the 24th Novemi)er, to
gether with my clerk, Mr. Ekstein, who is now a prisiner 
on board the "Manilla.' ' in Simon's Bay. We were 
:first se.nt on to Orange River and from there to De Aar 
and on to Cape Town. We don' t know wha.t we weJ:e 
arrested for, as up to this date no charge has ever been 
made against us. 

On the 5th December, 1899, I sent in my staüement 
to Colanel J. K. Trotter, Castle, Cape Town. I a.lso 
attached a true copy of a letter da.ted 1st November, 
which I sent to the Chief Sta.ff Officier, Orange 
River. On the 2lst December, I addressed the Chief 
Staff Officer, Castle, Cape Town, a true copy of which 
letter I now enclose. I received no answer to my letter. 
While I was in ,the N ew Military Gao.J, I was questioned 
by a gentleman not known to· me. I was informed the 
gentleman came from the Attorney General's Office. 
On the 22nd December, I was sent on with 6 other 
prisoners to De Aar. On arriva.l bere I was placed in 
Gaol. All the others who came with me have left this 
place. After my aJTival here, I received an answer 
from the Chief Sta.ff Officer, Cape Town, informing me 
that a1l my papers, statements &c., were sent in to the 
Camp Commandant, De Aar, who will deal with my 
case. The le>tt.er and reply was kept by the Camp Com
mandant here and attached to my pap-ers. I wrote at 
once to Commandant here to see him, and when I was 
brought up to him he replied, " I know nothing about 
your case, but I wil! send all your letters and statements 
to the Camp Commandant at Orange River, who will 
have to deal with it." 

On the 1st January, 1900, I wrote to the Camp Com
mandant at Orange River re my release, pa;role or bail. 
I again wrote on the 8th inst., copy of which letter I 
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hereby enclos61. I received an answer .to same. o•n the 
12th in&t .. , copy of letter enclosed, where Major King
haJ·n refers me to the Cape Government. Therefore I 
now addresiJ you as you :~re representing .the Colonial 
Government. 

Trusting you will communicate to· the Cape Govern
ment and please send a copy of this letter, also aJl copies 
enclosed. 

As to my sta.tements, all copies and letters have been 
sent from here by the Camp Commandant w 0range 
River, where yo·u eau see my statements. 

I have several witnesses in Cape Town on board the 
"Manilla" who can pro·ve my loyalty and how I ac.ted 
during the time the Boer Laager was at my place. 

I trust the Colonial Government ;will re·lease me, let 
me on parale or bail, as I am deprived of my liberty as 
a true British subject. Awa,iting ,the fa.vour o.f a speedy 
reply. 

I ha.ve the honour to be, Dear Sir, 

Your obedient Servant, 

The Chie.f Staff Officer, 

Cape Town. 

SIR,-

(Sgd). J. J. DE KOCK. 

(Copy.) 

Cape Town, 

2lst December, 1899. 

Referring to my letter to you forwarding a full st11Jte
ment of my case, which so far has not been a.ckno•w
ledged, beyond a message that the matter was being 
enquired into. I now beg most respectfully to request 
you either to release me on puole or on such terms as 
the authorities may see fit to• impose, o•r to institute an 
enquiry as soon as possible as I am anxious to have 
an opportunity of being heru.·d, and of calling in my wit
nesses in my defence, several of whom are Boer prisüners 
of war now confined here: I may mention that I ha.ve 
been a prisoner about a rnontl1 already, having been 
arrested on the 24th ult. Up to now no charge· of a.ny 
sort has been brought againSit me, nor do I kno<w why I 
.am being detained and I think therefore that I may 
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now in all reasou urge tha.t my request may be com
plied with, without further dela.y. 

Awaiting .the fa.vour of a speedy reply, 

Yowrs truly, 

(Sgd.) J. J. DE KOOK. 
(true copy). 

De Aair, 
8ih J anuary, 1900. 

To the Camp Commandant, 
Ora.nge River. 

DEAR SIR,-

I received a letter from Mrs. De Koek, dated no the 
4th imt. stating she bas written to me several letters 
since the 24th December a,nd also sent me two pa.rcels, 
vne containing clothing sent on the lst which I received 
and ol!e parcel on the 2nd inst., which has not come to 
hand yet. Please do me the faveur a.nd see whether 
the parcel is not a.t Orange River ; also· see whether 
there are no more letters addressed to me; if any plea e 
do me the favour and have them sent on .to me here .. 

On the 1st inst. I sent you a letter from here, to 
which I received no a.nswer as yet. You w!ll greatly 
oblige me by sending au early reply. The letter I sent 
you was re my case, for my release on parale or bail. I 
have been arrested on 24th November, and up to date, 
I don't know why I was arrested. No charge has been 
la.id before me. Praying this matter may have your 
early attention, awaiting yOIUJl" favoura.ble reply, 

I have the honour to be, dear Sir, 
Y our Obedient Servant, 

(Sgd.) J. J. DE KOOK. 
True copy received 12/1/1900. 

To Mr. de Koek, 
One letter written to you by Mrs. do Koek and handed 

by you to Camp Comma.nda.nt., De Aar, has apparently 
reached Mrs. De Koek, and she wired you .to that effect. 

As to youn: releas~ on bail or otherwise, I must refer 
you to the Cape Government. I have not the power to 
order your release or otherwise. 

(Sgd.) W. KINGHARN, Majo·r, 
· Commandant. 

Orange River, 9/1/00. 

Certified tn1e copy. 

Asst. R. M. 
D. R., 13/1/00. De Aar. 
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After I wasreleasedon the 18th Ma.rch, 1900, I had to 
remain in Hope Town, I was not aJlowed to go back to 
Bclmont.. I then asked the Commandant, Capt. Mills, to 
gv to Cape To·wn, as living was too expensive in Hope 
Town. He allowed me to go to Cape Town. I asked hirn 
for a free ticket which he refused. I had to pay aJl my 
own expenses. Wben in Cape Torwn, I made se·veral 
applications to· officerrs in charge at the, Castie to, return 
to my home, but aJl in vain. Till at last in May, 1900, 
when Sir Charle!! Wa.rren was a,t Belmont, Mrs. de, Koek 
asked him to aJlow me to come back to Belmont, to 
attcnd to my business, which he allowed, and on that 
I was aJlowed to leave Ca.pe Town back to my home at 
Belmont, where I a.rrived in the beginning of June, 1900. 

I remained at Belmout till n bout the middle• of Sept., 
1900, when there wa-s a rumour that the• Boers were 
going to attack Belmont. As we were at Belmout at 
the time wi,thout pmtection, there being only 7 Cape 
Police under Sergt. Lucas, they at once saddled up their 
hm-ses, and left Belmout for safety. Mys.elf and ono 
Mr. Cohen, who took the tra;in which was just standing 
in the yal'd, went doiWll to Orange River for protection. 
On our an:ivaJ there, we were at once browght beÎore a 
capt·ain wh.o was Staff Offi.cer. We tüld him why we 
came down. I showed him my districts pass, grantcd to 
me by Captain Leslie, Comma.n.dant of Douglas. He 
swore at me, and tore up my pass, and pla.ced me under 
a,rrest in the guards' tent, but M·r. Cohen, wh01 had no 
pass, was let at large·. The next morning I was told I 
could go back home again. In October,1900, I received 
a pass to take my daughter to Cape Town school. On 
a.rrival at Orange River, with my daughter, there was a 
telegram fmm .the Provost Marsha.I of Kimberlery to 
stop me, and not to aJlow me to proceed to Cape Town. 
I was stopped at Orange River with my daughter for the 
night. I as.ked the reason but .the Commandant at 
0Tange River said he did not know. Thc next morning 
I got a permit a.t Orange River to praeeed to Kimberley. 
On my aa·rival at Kimberley, I asked Capt. H. de L. 
Ferguson, Provost MarSihal, why he stopped me at 
Orange River. It was because I wrote two letters, one 
to the Rev. Mr. Perold and one to Mr. Meycrs, whowas 
in thc Kimberley gaol, telling them I would do what I 
could in Cape Town, and see my friend Mr. Michau, a.nd 
get them releasedon bail. I asked the Provost Marshal 
whether the contents of my let.ter was a crime, on which 
he then gra.nted me a permit to go with my da.ughter 
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to Cape Town. On the 12th of Febrwa.ry, 1901, a tele
gram was sent to Sergt. Walker, of the Cape Police, 
"teil de Koek, of Belmont, to come in to Kimberlcy a.t 
oncc, as the Provost Marsha.l wants to see bim.' ' I a.t 
once went, a.nd on my arrival, I went up to the Provost 
Marshal's office to ask what he wanted from me. I 
never could see the Provost Marshal, but his clerk, one 
Mr. J a.mes Stuard, took my description and said I must 
remain in Kimberley and report every day. I asked on 
what charge, but no a.nswer was given to me. All tha.t 
was said, was "under Martial La.w." I wrote several 
letters to the Provost Marshal, asking to have an inter
view with him, re my dotention in Kimberley, but could 
never succeed. I again wrote to him a letter on the 
10th April, 1901. 

(Copy.) 
Kimberley, 

Capt. H. de L. Fergu&<m, 
Provost Ma,rshaJ, 

Sm,-

10th April, 1901 

Kimberley. 

I am most anxious that you should reconsider tho 
circUliD.sta.uces of my being detained in Kirnbcdey at 
great persona.l expense to myself, not to spealt of .tho 
loss I am daily sustaining through being kept away 
from my business. I coold quite understand my being 
kept in Kimberley if I had in any way obstructed thc 
Forces or object6 of His Majesty ,the King. I have all 
a.Iong and still am quite willing to face any invcstiga
tion which you may think necessary to hold into my 
conduct during the present War. I kno.w tha.t I have 
my enemies, but pray give me an apportunity of meet. 
ing them face to face before you. I am convineed tha.t 
you would not countenance any injustice to me. I am 
qUIÏto prepared to place all the papers connected with 
the charge brought against me some time back together 
with my report on same befare you. The Attorney
General declined to prosecute me when he :::aw the 
papers. The Commandant at Orange River whcn he 
had read the papers of my case and my statement 
allowed me to proceed to my home at. Belmont. 

I may in conclusion state that I have never been on 
bail or parole, but was released unconditionally. I 
don't like mentioning what I have done but I may sta.te 
that I have always, when it lay in my pD>Wer, assisted 
to the best of my ability the British Forces. I can 
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refer you to Colonel Park, the present Commandant of 
Kimberley. 

I shall he glad if you will fa,vour me wit,h a reply to 
this le·tter. 

Y our Obedient Servant, 

J. J. DE ROCK. 
No re·ply having been received to any of my letters 

from the Provost MarshaJ"-I QIIle day met the Provost 
Marshal in front of his office and asked him, why he did 
not reply to my letters or allow me an interview with 
him. I went into bis office and asked him why I was 
detained in Kimberley at great expense, and ruin to my 
business, and o·n what charge, to· which he replied "No 
charge against yQIU, we keep you here under Martial 
Law." On the 5th of Ma.y, 1901, Mrs. de Koek a.nd six 
children were all ordered in to Kimberley, by order of 
Capt. Ferguson, Provost Marsha.l of Kimberley, where 
we wcre kept at o·ur own expense up to the lst da.y C>f 
August, 1902, when we were only allowed to return 
to our homes. That is hC>w lC>yal British subjects were 
treated and ruined. It has cost me· over ~500 l1vmg in 
Kimberley with my family, oesides losses sustained 
through being taken away from my bw;,iness while other 
storekeepers in our districts were allowed to remain at 
their homes and run their businesses. 

I have sent in my claim for all losses sustainecl and 
even up to date have not received C>ne penny compensa.
t,ion, whereas others who have been trading wL;.h the 
cnemy, selling l10rses and boots to the Boers, have been 
allowed compens::ttion. Trusting that the Colonial 
Govcrnment. will see into my case, and see tha.t justice is 
clone to me, as a loyal British subject. I am quite pre
pared to prove every word in my statement, either from 
a:ffidavits or by persons. 

I have the honou:r, Sir, 

Your Obedient Serva.nt, 

J. J. DE ROCK. 



Het volgende is een volledig en 
waar verhaal van wat met 
mij gebeurd is voor, ge
durende en na de bezitne
ming van Belment door de 
Boeren, en ik ben gereed 
hetzelve in eenig gerechts
hof in de Kolonie te bewijzen. 

Op den 12den October, 1899, riep ik, JOHANNES 
JACOBUS DE KOCK" winkelier te Belmout in het 
district Herbert, een publieke vergadering bijeen te 
Hopefield in hetzelfde distrikt. Een groot aanta.I 
boeren woonde de vergadering bij, en ik legde de vol
gende resolutie hUin voor: -

"Als Britc;rhe onderdanen woonachtig in ]Jet dis
trikt Herhert besluiten wij trouw en loyaal ,te blijven 
aan Hare Majesteit en een streng neutrale houding 
aan te nemen tegenover de Republikeinscha tJ:oepen, 
en indien door laatstgenoemden gekommandeerd, niet 
de wapenen op te nemen maa.r liever gevangen geno
men te worden." 

Na bespreking nam rle vergadering de re.>olutie een
stemming aan; en daar ik gedaan had wat ik kon om de 
orde to handhaven, wachtte ik de komst va.n ltcL com
mando af. 

De Republikeinen kwamen hier onder commandant 
Piet van der Merwe met 300 gewapende mannen op den 
17den October, 1899. Ik werd afgevaardigd om hen 
te ontmoeten en hun het standpunt van de ingezetenen 
van Belmout bekend te maken. Dit deed ik, en to-ch 
namen de Republikeinen bezit van Belmont, en kwamen 
dagelijks naar mijn winkel en kommandeerden goederen 
van mij, die ik weigerde, maar onder vele· bedreigingen 
en dwa.ng moest ik mij onderwerpen. Echter op den 
18ten November, 1899, schreef ik aa.n den bevelvoeren
den officier du Britsche troepen te Oranjerivier de·n 
velgenden brief : 
"Mijnheer, 

Ik, de ondergeteekende, wensch eerbiedig u om raad 
te vragen. Ik ben een winkelie-r t.e Behnont ongeveer 
zes mijlen van de grens van den Vrij Staat. De Bocren 
kwa.lflen te Belmant aan op den 17 den October. Zij 
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.namen goederen uit mijn winkel en dreigden mij op 
allerlei wijze·. Sedert dieJ' datum zijn zij in groote 
t.roepen in de buurt gebleven. Verleden Zaterdag 
waren er hier bij mijn winkel 300 gewapende mannen, 
die goederen uit mijn winkel wilden koopen. 

Hun de proklamatie door zijn Excellentie den Gou
verneur uitgevaardigd toonende,ze~ ik aan hen, dat ik 
niet kon verkoopen. Daarop namen zij wat zij behoef
den, en onder dwang moest ik hen bedienen, en IÏt nam 
de betaling, die ik krijgen kon. Ik ben hier met mijn 
familie zonder eenige protektie, omringd door Boeren 
en rondzwervende naturellen. Eenige huizen zijn open 
gebroken gedurende de tijdelijke afwezigheid van hun 
eigenaars, die op de aankomst der Bom·en vluchtten. 

Daar ik een arm man ben en geheelenaJ afhankelijk 
van mijn bezigheid, zal ik dankbaar zijn vooir eenigen 
raad, dien gij mij zoudt kunnen geven. Wat behoort 
mijn gedrag a.ls loyale onderdaan te zijn in de' togen
woordigheid der Boeren commando's 1 De Boeren, om
trent 700 man sterk, zijn in lager eenige mijlen hier
vandaan. Ik kan den inhoud van mijn winkel niet in 
hun handen overgeve!l. zonder mijzeiven te ruineeren. 
Daarom vraag ik eerbiedig of ik gerechtigd zal 
zijn om van hen be,taling te ontvangen, of is het waar
schijnlijk, zooals ons Statio,n-chef veronderstelt, dat 't 
Imperiale Gouvernement mijn vcrliezen zal vergoeden 1 

Met deze geda.chte in 't hoofd heb ik een inv.mturis 
van mijn goederen gcm;~.a.kt en de waarde van mijn 
meubelen en gebouwen aangeteekend. Verde-r, ·iaar ik 
Blijn vrouw en familie niet kan verla.ten, roep ik tot u 
om hulp. 

Ik noem mij, Waarde Hee·r, 
Uw Dienstwillige Dienaar, 

(Get.) J. J. DE KOCK. 

P.S.-Van middag kwamen ongeveer 150 Roeren, 
onder Commandant Van der Merwe, hier en eischten 
goederen uit mijn winkel. Ik bepaalde hun aandacht 
bij de proklamatie aan mijn deur vast gezet Zij zeiden, 
dat als ik hen niet bediende zij den winkel zouden open
breken en zichzeiven helpen, en alzoo werd ik Oiider be
dreigengen genoodzaakt hen te bedienen, en weder ont
ving ik betaling. GetUJigen, Britsche onderdanen, kun
nen verklaren, dat zij zeiden Belmont genomen te hebhen 
en te zullen doen wat ze wilden. 

Uw onderdanige, 

(Get.) J. J. DE KOCK. 
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Dat ik werkelijk dezen brief heb geschreven wordt 
bevestigd door het endossement gemaakt op Je pers 
copie van den origine€len door Ma.joc;r Anson, wer~r en-
dossement aJs volgt luidt: . 

" Deze brief was in het bezigheids boek van den heer 
De Koek en werd in mijn tegenwoordigheid daaa:Ult ge
haald. 

(Get.) H. J. ANSON, 
Majoor, 

Commandant Oranjerivier, 

27/11/99. 

Ik verzond den brief door mijn klerk, den hr. Ekstein, 
;um tien hoofd staf-officier destijds te O;:anjerivier. Ik 
ontving een mondelingsch antwoord ten effekt.e, dat 
Kolonel Gough als Commandant was aangesteld en op 
den brief zou a.n.twoorden. Het Imperiale Gouverne
ment, zoo werd er ook gezegd, kon mij noch beschermen 
noch compensatie waarborgen. Ik werd vermaand 
loyaal te blijven en de proklamatie te raspekteeren niet
tegensta.ande het feit, da.t er zoowat 300 ·gewapende 
Republikeinen ongeveer 2 mijl van mijn winkel in 
lager waren, en ik feitelijk in hunne macht was. Op 
den 18den November, 1899, toen ik hoorde, da.t mijn 
schoonzoon tezamen met andere boeren te Douglas door 
den Boeren landdrost, een man genaamd P. de Koek, 
die mij onbekend is, gekommanaeerd was, ging 1k van 
Belmout naar die pla.ats, nadat ik eerst diegenen van de 
mijnen, die bij de sta.tie bleven. gewa.arschuwd had zich 
niet te ondarwerpen aan het conunandeeren, dat. t.c 
Belmout plaats vond, ma.ar strikt loyaa,l t o blijven, en 
indien noodig liever gevangen genomen te worden. Ik 
kwam te Douglas op den 2Clsten N<YVembe·r aan, tP. den
zelfden morgen had ik eeen onderhoud met den land
drost in de hofzaal in de tegenwoordigheid van een ge
tuige, dien ik met mij nam, den heer Peter .Faber. Ik 
wees den landdrost op de onwettigheid van zijn daden, 
mijn verklaringen stavende door de proklamatie van 
president Steyn, gedateerd 13 October, 1899. Terzelf
der tijd waarschuwde ik hem ,tegen liet verbranden van 
eenige Gouvernements papieren enz. 

De landdrost hoorde geduldig mijn protesten aan, en 
op een publieke vergadering op den middag verklaarde 
hij, dat hij zijn macht te buriten was gegaan, en dat hij 
ecnig persoon, die gekommandeerd was, zou la.ten terug
gaan naar de onderhandigheid aan de Koningin, en met 
zich mede nemen oenige artikelen, die van l1em ge-
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kommandoord waren. Vele·n kwamen over naar mijn 
ka.nt en keerden naar hun woningen terug. Slechts 
25 of 30, die niets te verlieze-n en veel te winnen hadden 
door hun lot in te werpen met de Ro·publikeinen, gingen 
over naar den landdrost en verklaarden hwn gewilligheid 
om voo·r de Republieken te vechten. Op den 22ston 
November, .toen men een gevecht te Belmant met do 
Boeren vm·wachtte moest ik met mijn familie vertrek
ken, daar mijn huis in een rechte lijn ·tusschen de Brit
scha troe.pen en de Boeren was. Wij gingen naar de 
plaats van zekeren heer Cohen, ongeveer 1 k mijl van 
Belmont, waar we dien nacht voor veiligheid ,;liepen. 
Op den volgenden morgen, werd zwaar vuren gehoord. 
Wij gingen naar een plaats, Zoelfontein genaamd, in 't 
di,trikt Herhert om veüigheid te verzekeren. 'l'oen ik 
ve.rnam, d.at de Britsche troepen Belmo·nt hadden go
nomen, keerde ik terug, maar tot mijn uiterste verbazing 
vond ik mijn gebouwen door te troepen geoccupeerd, en 
sommige mijner deuren en meubelen vernield, mijn 
winkel grootelijks geplunderd en de Bar vernield. 

Toen ik aan Cohen en Ebtein, die er gebleven waren 
om naar mijn goederen te kijken, vroeg wie dit alles 
gedaan had, zeiden zij dat het de Engelsche troepen 
waren. Toen ik bij de officieren klaagde•, beschermden 
dezen hU!ll rnaschappen door te zeggen, da.t ze dachten, 
dat ze op Vrijstaatsch gebied waren, en dat, als ik 
oenige klad1te te maken had, moest ik ze aan lord 
Methuen doen, die zich in het hoofd kamp, zoowat twee 
mijl daarvandaan bevond. Toen ik met de officieren 
daarheen was gegaan, worwijderden dezen zich, on ·" 
bevond mij in een niet geheel aangename positie in 't 
Imperiale kamp zonder pas. Eindelijk werd ilc voor 
een officier gebracht, dien ik voor lord Methuen hield; 
ma.ar toen ik kortelijks mijn kla.chte uitte, werd ik ge 
vraagd op zijde te staan, daar hij geen tijd had om naar 
mij te luis.te•ren. La.teT op den middag werd ik gearres.. 
toerd in tegenwoordigheid van dezen officier. Geen 
beschuldiging werd tegen mij gedaan waarom ik gear
resteerd werd. Men marcheerde mij terug naar Bel
mant station. Hier werd ik onder bewaring in de 
goederen lo·ots geplaakst samen met andere blanke ge
vangenen en een aantal naturellen die ook gevangen 
waren. Mij werd toen gezegd, dat ik naar de 
Oranjerivier zou moeten gaan, en dat ik daar behoor
lijk ve·rhoord zou worden. Bij mijn aankomst vroeg ik 
naar den Commandant van het kamp en vertelde hem 
wat ik wou hebben, waarop deze officier zei, dat hij geen 
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macht had, en dat hij niets va.n de zaa.k af wist. Ik 
zou naar De Aar moeten gaan, waar ik ervan verzekerd 
kon zijn, dat de zaak onderzocht zou worden. Ik kwam 
te De Aar aa.n op den a,voud van den 27sten November 
en werd in de gewone gevangenis geplaatst. Twee 
dagen werd ik daar gehouden zonder toegela.ten t~ wor
den met den commandant te spreken. Ik werd toen 
naar Kaapstad samen met krijgsgevangenen in een epen 
vee truck gezonden. In de Kaapstadsche milita.ire ge
vangenis werd rk gehouden van den 1sten December tot 
den 22s.ten December, 1899. Toen de heer procureur 
Michau, die ook gevangene was, bij het Hooge GerechtS
hof aanzoek deed om een Habeas Corpus, werden de 
heer Micha;u, ik, en 4 andere gevangenen dadelijk van 
de ha.ven nrul.r het Spoorweg Station gemarchee;rd, UIÎt
gejouwd en bes.pot door het janhagel langs den geheelen 
weg. Mij werd niet gezegd waar ik heen ging, maar 
uiteindelijk kwam ik te De Aar aan. Daar werd ik 
wee1· in den tronk opgesloten, geen uitleg werd mij ge
geven, geen beschuldiging werd tegen mij ingebracht en 
mijn protest werd geenszins erkend. Ik wist niet wat mijn 
misda.ad was. Terwijl ik in de militaire gevangenis te 
Kaapstad was, zornd ik op den 5den December een vol
leedige opgave aan Kolouel Trotter doch. de ove;rheden 
gaven aan mijn klachte geen gehoor, en slechts op aan 
houdenden aandrang zei kapitein O'Meara, die over mij 
gesteld was, "Uw zaak zal volle a.andachtJ onevangen." 
Toen ik op ongeveer 28 December bij den Comrm.ndant 
te De Aar aanzoek deed, werd mij te kennen gegeven, 
dat mijn verklaring en a.l de papieren daar waren, ''maar 
ik moest mij liever bij den Commandant te Oranje
rivier vervoegen." Ik schreef aan den Commandant ,te 
Oranjerivier o·ver mijn zaak op den 1s.ten Jan., en weder . 
op den 8sten Januari, 1900. 

Op mijn tweeden brief antwoordde Majoor Kingha.rn, 
die toen kommandant was, dat ik niet op borgtocht of 
parool loog-elaten kon worden. Ik moest bij de Kolo
nia.le Regeering aanzoek doen, hetgeen ik deed, en ik 
hecht een copie van de correspondentie op het punt hier
aan. 

Eindelijk op den 2den Febntari, nadat ik voor meer 
dan .twee maanden in de gevangenis was, werd mij voor 
de eerste maal te Oranje Rivier geïnformeerd, alwaar ik 
mij toen bevond, dat de beschuldiging tegen mij Hoog 
Verraad wa3, en dat ik aan de Civiele Autoriteiten over
handigd zou worden. 

Van dit punt werden mijne vooruitzichten helderder. 
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Raadgevers in de wet werden mij vergund, die de Arm
zalige getuigenis tegen mij uitpluisden. Niettegen
staande den tijd te hunner beschikking, konden de 
Militaire Autoriteiten slechts 8 getuigen tegen mi.j krij
gen. De getuigen maakten hunne verschijning op een 
voorloopig verhoor te Hope Town voor den heer Harri
son, Magistraat van Barkly West, gehouden. 

Op den 20sten Februari, tot welken datum mijn zaak 
uitgesteld werd, zeide ik dat ik onschuldig was, dat ik 
mij altijd strikt loyaal gedJ:agen had, en nooit t>enige 
verraderlijke daad begaan had of Ha.rer l\Iajesteits vij
anden op eenige manier geholpen had. 

Ik werd toen op formeele wijze ter terechtstelling ver
wezen, en werd in de Hope Town gevangenis geplaatst, 
alwaar ik tot den 17den Maart gehouden werd, op wel
ken datum ik onvoorwaardelijk door den Procureur 
Generaal, den Ed. R . Solomon, op VnJe voeten gGsteld 
werd. 

Ik werd nooit op parool of onder borgtocht uitgelaten. 
Ik cerlificeer mits dezen dat bovengemelde een ware 

verklaring is. 

Winkelier, Belmont. 

Aan den Resident Magistraat, 

De Aar, 

Mijnheer, 

De Aar, 

13 Januari, 1900. 

Ik werd te Belmont op den 24sten N overober gear
resteerd, tezamen met mijn klerk, den heer Eckstein, 
die nu een gevangene aan boord van de " Manilla " in 
Simonsbaai is. Wij werden eerst naar Oranje Rivier 
gezonden van daar naar De Aar, en toen naar Kaapstad. 
Wij weten niet waarom wij gearresteerd werden, E?~' tot 
heden is geene beschuldiging ooit tegen ons gebracht. 

Op den 5den December, 1899, zond ik mijne verklaring 
na:tr Kol. J. K. Trotter, ' t Ka teel, Kaapstad. Ik 
voegde er een ware copie van een brief, gedateerd den 
l sten November, bij, dien ik aan den hoofd stafofficier, 
Oranje Rivier, zond. Op den 2lsten December adres
seerde ik een brief aan den hoofd stafofficier, 't Kasteel, 
Kaapstad, waarvan ik nu een ware copie insluri.t. Ik ont
ving geen antwoord op mijn brief. Terwijl ik in de 
Nieuwe Militaire Hospitaal Gevangenis was, werd ik door 
een heer, mij onbekend, ondervraagd. Men vertelde mij, 
dat die heer van 't Procureur-Generaals kantoor kwam. 
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Op den 22sten December werd ik tezamen met 6 andere 
gevangenen naar De Aar gezonden. B1j mijn aankomst 
hier werd ik in de gevangenis gezet. Al de a.ndere:o., die 
met mij kwamen, hebben deze plaats verlaten. Na r.aijn 
aa.nkomst alhier, ontving ik een antwoord van den Hoofd 
St-afofficier, Kaapstad, mij informeerende dat aJ mijn 
papieren en versklaringen enz. naar den Kamp Kom
mandant, De Aa~, gezonden waren, die met mijn 
zaa.k zou handelen. De brief en het antwoord werden 
door den Kamp KommandaJlt alhier gehouden, cm bij 
mijne papieren gehecht. Ik schreef dadelijk aan den 
Kommandant hier om hem te zien, en toen ik tot hem 
gebracht werd, antwoordde hij, " Ik weet niets van 
uwe zaak, maa.r ik zal al uwe brieven en verkla.ringen 
aan den Kamp Kommandant .te Oranjerivier zenden, die 
daarmede zal moeten handelen." 

Op den 1sten Janua.ri, 1900, schreef ik aan den Kamp 
Kommanda-nt te Oranje Rivier aangaande mijne losla
ting, parool of borgtocht. Op de·n 8sten dezer schreef 
ik andermaal, van welken brief ik hiermede eene copi,, 
insluit.. Ik ontving een antwoord erop op den 12den 
dezer- copie van brief hierbijn gevoegd, waai"in Majoor 
Kingha1-n mij naar de Ka.apsche. Regeering verwijst. 
Derhalve wend ik mij nu tot u, daar gij de Koloniale 
Regeering vertegenwoordigt. Vertrouwende dat gij met 
de Kaapsche Regee1"ing zult onderhandelen, en zoo goed 
zult wezen mij eene copie va.n dezen brief te zenden, als
mede alle copieën ingesloten. 

Aangaande mijne verklaringen,-alle· copieën en brie
ven zijn van hier gezonden door den Kamp Komman
dant naar Oranje Rivier, waar gij mijne ve·rklaringen 
kunt zien. Ik heb verscheidene getuigen in Kaapstad 
aan boord van de "Manilla," die, van mijn lo-yaliteit, en 
hoe dat ik mij gedurende den tijd toen de Boeren lager 
op mijn plaa.ts was, gedroeg, getuigen kunnen. 

Ik vertrouw dat de Koloniale Rcgeering mij zal los
laten, op parool of onder borgtocht uitlaten, daar ik van 
mijn vrijheid als een ware Britsche> onderdaan beroofd 
ben. De gunst van een spoedig antwoord verwachtende, 

Heb ik de eer te Zijn, Waarde Heer, 

Uw dw. Dienaar, 

(Get). J. J. DE KOCK. 

(Copie.) 
Kaapstad, 

21 December, 1899. 
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Den Hoofd Stafofficier, 
Kaapstad. 

Mijnheer, 
Met betrekking tot mijn brief aan u, eene volle ver

klaring van mijn zaak u toezendende, die zoover niet 
erkend is, huiten een boodschap dat onderwek in de 
zaak ingesteld wordt, wensch ik UJ nu zeer eerbiediglijk 
te verzoeken om mij of op pa.roollos te laten op zoodanige 
VOO•rwaarden als de orverheden mogen goed denken, of 
om een onderzoek zoo spoedig mogelijk in te stellen, 
aangezien ik ver langend ben om verhoord te wo·rden, en 
om mijne getuigen, voor mijne verdediging, op te roepen, 
w!~a.ronder ver:;cheidene Boeren krijgsgevangenen zijn, 
die nu hier opgesloten zijn. 

Ik kan zeggen da.t ik voor omtrent eene· maand een 
gevangene ben, zijnde op den 24sten van laatste maand 
gearresteerd. Tot nogtoe werd geene beschuldiging 
tegen mij gebracht, ook weet ik niet waM"om ik 
aa.ngehouden word, en ik meen dat ik nu in alle billijk
heid erop kan aandringen dat mijn verzoek, zonden 
verder verzuim, toegestaa.n zal worden. De gunst van 
een spoedig antwoord afwachtende, 

Getrouw de Uwe, 

(Get.) J. J. DE KOCK. 
(ware copie ). 

De Aar, 

8 JanUJari, 1900. 
Aan den Kamp Kommandant, 

Oranje Rivier. 
Waarde Heer, 

Ik ontving een brief van Mev. de Koek, gedateerd den 
4den dezer, meldende dat zij ve115cheidene brieven aan mij 
sedert d"ln 24sten December geschreven had, en mij ook 
twee pakjes gezonden had één beva.ttende kleederen, op 
den lsten dezer gezonden, hetwelk mij ter hand kwam, 
en één op den 2den dezer, hetwelk tot nog toe niet O'P
gedaagd is. \Vees als 't u belieft zoo goed om uit t€ 
vinden of het pakje niet te Oranje Rivier is; alsook of 
er geene brieven, aan mij geadresserd, zijn ; indien zoo, 
wees zoo goed dezelve hierheen aan mij te zenden. 

Op den lsten dezer zond ik u een brie.f van hier, 
waarop ik tot nogtoe geen antwoord gekregen heb. Door 
mij spoedig een antwoord te zenden zult gij mij groote
lijks verplichten. De brief dien ik u zond had betrek
king op mijne zaak, voor mijne loslating op parool of 
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onder .borgtocht. Ik werd op den 24sten N overober 
gearresteerd, en tot op dezen datum weet ik niet waar
om men mij a.rresteerde. 

Geene beschuldiging werd tegen mij ingebracht. u" 
verzoekende uwe aandacht ten eerste hieraan t-e wijden 
en een gunstig antwoord verwachtende, 

Heb ik de eer te zijn, Waarde Heer, 

Uw dw. Dienaar, 

(Get.) J. J. DE KOCK. 

Wa.re wpie ontvangen 12/1/1900. 

Aa.n den heer De Koek, 

Een brief aan -q geschreven door Mev. de Koek, en 
door u aan den Kamp Kommandant overhandigd, heeft, 
naar het schijnt, Mev. de Koek bereikt, en zij heeft u 
een t elegram in dien zin gestuurd. Met betrekking tot 
uwe loslating op borgtocht of anderszins moet ik u naar 
de Kaapsche Regeering verwijzen. Het is niet in mijne 
·ma.cht om uwe losbting of anderS'Zins te be·velen. 

Oranje Rivier, 

(Get.) W. KINGH~L\.RN, Majoor, 
Kommandant . . 

9/1/00. 

Gecert.ificeerd ware copie. 

Asst. R. M. 

De Aar. 

Nadat ik op den 18den Maart, 1900, losgelaten werd, 
moest ik te Jlope Town blijven. Ik werd niet toege
laten om na.ar Belmont terug te gaan. Ik verzocht den 
Kommandant .toen, Kapt. Mills, om naa.r Kaapstad te 
gaan, daar het leven mij te Hope Town te duur te staan 
kwam. Hij liet mij toe naar Kaapstad te gaan. Ik 
vroeg hem om een vrij reiskaartje, hetgeen hij weigerde. 
Ik moest al mijne onkosten betalen. Terwijl ik in 
Kaapstad was, deed ik verscheidene aanzoeken bij den 
bevelhebbenden officier aan het Kasteel om naar huis 
te gaan, doch te vergeefs. Uiteindelijk, in Mei, 1900, 
toen Sir Charles Warren te Belmont was, vroeg Mev. de 
Koek hem om mij toe te laten naar Belmont terug te 
keeren om na.ar mijne bezigheid t-e zien. Dit verzoek 
stond hij toe, en daarop werd mij toegelaten van Kaap
stad te vertrekken naar mijn huis te Belmont, al waar 
ik in het begin van Juni, 1900 aankwam. Ik bleef te 
Belmont tot omtrent de helft van September, 1900, toen 
er een gerucht kwam dat de Boeren van plan waren 
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Belmont aan te vaHen. Daar wij destijds zonder be
scherming te Be·lmont waren, zijnde er 7 Kaa.ps.che· 
Politie onder Serg.t. Lucas, zadelen zij terstond hunne 
paarden op, en vertrokken van Belmont voor veiligheid. 

Ik en zekere Mnr Cohen vertrokken per trein naar 
Oranje Rivier voor bescherming. Bij onze aankomst 
aldaar werden wij dadelijk voor een ka.pitein gebracht, 
die Stafofficier was. Wij vertelden hem waarom wij af
kwamen. Ik toonde hem mijn Distrikts pas, mij door 
Kapt. Leslie, kommandant van Douglas gegeven. Hij 
vloekte tegen mij, verscheurde mijn pas, en plaatste mij 
onder arrest in de tent va.n de wacht, maar de heer 
Cohen, die geen pas had, was op vrije voeten. Den 
volgenden morgen werd mij gezegd, dat ik te·rug naar 
huis kon gaan. 

In October, 1900 ontving ik een pas om mijn dochte.r 
naar school te Kaapstad te nemen. Toen ik .te Oranje 
Rivier met mijne dochter aankwam, was er een tele
gram van den Provoost Maarschalk van Kimberley om 
mij aan te houden, en mij niet toe te laten naar Kaap
stad te gaan. Ik werd te Oranje Rivier, met mijn 
dochter, voor den nacht aangehouden. Ik vroeg naar de 
oorzaak, ma.ar de Kommandant bij Oranje Rivier zeide 
dat hij niet wist. Den volgenden morgen kreeg ik een 
pas te Oranje Rivier om naar Kimberley te gaan. Toen 
ik te Kimberley aankwam vroeg ik den kapt. H. de L. 
Ferguson, Provoost Maarschalk waarom1 hij mij te Oranje 
Rivier ophield. Het was omda.t ik twee brieven ge
schreven had, één aan Ds. Perold, en één aan den heer 
Meyer, die in de Kim berley gevangenis waren, hun 
berichtende dat ik doen zou wa.t ik kon in Kaapstad, en 
dat ik mijn vriend, den heer Michau Zû'U zien, en hen op 
borgtocht zou losgelaten krijgen. Ik vroeg den Provoost 
Maarschalk of de inhoud van mijn brief eene misdaad 
was, waarop hij mij toen een pas uitreikte om met mijne 
dochter naar Kaapstad .te gaan. Op den 12den Febr., 
1901, werd een telegram aan Sergt. Walker v:an de Kaap
sche Politie gezonden: " Zeg aan de Koek van Belmont 
om dadelijk naar Kimberley te komen, daar de Provoüst 
Maarschalk hem wil zien." Ik ging dadelij, en bij mijne 
aankomst ging ik naar het kanto<>r van den Provost 
Maarschalk om hem te vragen wat hij van mij hebben 
wilde. Ik kon den Pro·voost Maarschalk nooit te zien 
krijgen, maar zijn klerk, zekere Mnr. J ames StUJard, nam 
een beschrijving van mij, en zeide dat ik in Kimberley 
moest blijven, en mij iéderen dag rappürteeren. 

Ik vroeg op welke beschuldiging, doch geen antwoord 
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werd, mij gegeven. Al wa.t gezegd werd, was, " Onder 
de Krijgswet." Ik schreef verscheidene brieven aan 
den Provoost Maarschalk, hem vragende om een onder
houd met hem te hebben aangaande mijne aanhouding 
te Kimberley, maar kon nooit slagen. Op den lOden 
April, 1901, schreef ik hem andermaal een brief. 

(Copie.) 
Kimberiey, 

10 April, 1901. 
Kapitein H. de L. Ferguson, · 

Provoost Maarschalk, Kimberley. 

Mijnheer, 
Ik verla.ng zeer, dat gij weer de omstandigheden waar

om ik te Kimberley aangehouden word tot groote per
soonlijke outkosten voor mijzelven, zonder te ·spreken 
van het verlies dat ik dagelijks lijd, door dat ik van mijn 
bezigheid weg gehouden word, in overweging zult nomen. 
Ik zóu heelema.al kunnen verstaan waaroni ik in Kim
berley gehouden word, als ik op eenige wijze de troepen 
of plannen van Zijne Majesteit den koning tegengestaan 
had. Ik ben steeds gewillig geweest, en ik ben 'r, nog, 
eenig onderzoek te ondergaan, da.t gij noodig moogt 
achten te maken over mijn gedrag gedurende den heel"
schenden oorlog. Ik weet, dat ik mijn vijanden heb, 
maar vergun mij de gelegenheid om ze van aangezicht 
.tot aangezicht voor u te on'moeten. Ik ben er over
tuigd va.n, dat gij mij geen onrecht zoudt doen weder
varen. Ik ben volkomen gereed om al de papieren met 
betrekking tot de beschuldiging, eenigen tijd geleden 
tegen mij ingebracht, tezamen met mijn rapport daar
omtrent voor u te leggen. De Procureur Generaal 
weigerde mij .te vervolgen, toen hij de papieren gezien 
had. De Kommandant te Oranje Rivier vergunde mij 
naar mijn huis te Belmont te gaan, nadat hij de papieren 
over mijn zaak en mijn verklaring gelezen had. 

Ten slott.e kan ik zeggen, dat ik nooit op borgtocl.ot of 
parool geweest ben, maa.r on voorwaardelijk vrijgelat en 
werd. Ik zeg niet gaarne· wa.t ik gedaan heb, maar ver
gun mij slechts dit, dat ik a.ltijd, als het in mijn ver
mogen was, de Britscha troepen zoo goed als ik kon heb 
geholpen. Ik kan u naar Kolonel Par~, den tegen
woordigen Kommandant van Kimberley verwijzen. net 
zou mijn genoegen geven een antwoord van u op dezen 
brief te ontvani:"en. 

Uw Dienstwillige Dienaar, 
(Get.) J. J. DE KOCK. 
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Daar er geen antwoord op eenige mijner brieven aan 
den Provoost .Maar;:,chalk kwam, ont-moette ik den Prov. 
Maarschalk, op zekeren dag, voor zijn .:antoor, en vroeg 
hem, waarom hij mijne brieven niet beantwoordde noch 
mij toeliet een onderhoud mctJ hem te hebben. 

Ik ging in zijn kantoor en vroeg hem waarom ik te 
Kimberley aangehouden werd, tegen groote kosten, en 
verwa.arloozing van mijn bezigheid, en wat de beschul
diging wa , waarop hij antwoordde, " geen beschuldi
ging tegen u,; wij houden u hier onder de Krijg-:nvet." 
Op den 5den Mei, 1901, werden Mev. de Koek en zes 
kinderen ingeorderd naar Kimberley op oevel van kapt. 
Ferguson, Provoost Maarscha.lk van Kimberley, alwaar 
wij op eigen onkosten gehouden werden tot op den lsten 
Augustus, 1902, op welken datum wij eerst verlof kregen 
om naar onze woning terug te gaan. Deze i de wijze 
waarop loyale Britsche onderdanen behandeld en ge
ruïneerd werden. 

liet kostte mij over de 1:500 om met m1J11e famtlie in 
Kimberley te blijven. Dan heb ik verliezen o-eleden 
door dat ik van mijn bezigheid genomen werd, ter
wijl andere winkeliers in ons distrikt toegelaten werden 
aan hunne woningen te blijven en hunne bezigheid voortl 
te zetten. Ik heb mijn eisch voor alle schade geleden, 
ingestuurd, en heb tot nog too geen penny compensa.tie 
ontvangen, terwijl anderen, die met den vijand handel 
dreven, paarden en stevels aan de Boeren verko.:hten, 
compensatie toegestaan werden. 

Vertrouwende dat onze Koloniale Regeering een on· 
derzoek in mijn zaak zal instellen, en zien dat recht 
mij aangedaan wordt, als een waar loyalen onderdaan. 
Ik ben geheel en al bereid om elk woord in deze mijne 
verklaring te bewijzen, hetzij door beëedigde verklarin
gen of door personen. 

Ik heb de eer te zijn, Mijnheer, 

Uw dw. Dienaar, 

J. J. DE ROCK. 
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