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VOORWOORD. 

---0---

Die algemene geskieden is van Suid-Afrika is 
in hooftrekke al tamelik goed beskrywe, maar in 
elke provinsie is daar baie distrikte, waar in die 
vorige eeu, by een of ander geleentheid, 'n episode 
plaasgevind het, wat vir die onmiddellike om
gewing en tot 'n sekere mate en in sekere opsigte 
vir die hele land van groot belang is. Dikwels is 
daar net een of twee bejaarde persone wat met die 
feite van die episode bekend is en as nie gou ge
maak word nie· sa! die kanse om die feite te 
versarnel vir altyd verby wees. 

Meneer Conradie het goeie gebruik gemaak van 
die tyd, wat by op Ficksburg as onderwyser deur
gebring het, want die oudste seun van Gen!. Fick 
wat met sy vader al die oorloë deurgemaak het en 
wat baie informasie vir hierdie boekie verskaf het, 
is reeds al oorlede. Ander ou mense wat hy 
geraadpleeg het, soos Oom Andries Olivier, Oom 
Dawie de Villiers, is ook reeds in die graf. Net in 
tyd is die insameling gemaak of die awonture en 
loopbaan van die held na wie Ficksburg heet, sou 
altyd onvolledig of miskien gladnie bekend gewees 
het nie. 

Ek hoop dat in elke distrik waar daar bejaaràe 
persone is wat bekend is met die vroeë geskieden is 
van die omgewing, een of ander persoon, liefs die 
Geskiedenisonderwyser van die dorp, wat die beste 
gebruik van sekere ingesamelde informasie kan 
maak, die voorbeeld van Meneer Conradie sa! volg 
en dadelik te werk sal gaan voor dit te laat is. 

Sulke boekies, wat plaaslike gebeurtenisse 
aanpas by die geskiedenis van die land, is van 
groot waarde vir die algemene geskiedskrywer; 
maarbulleis van groter waarde waar hulle aan die 
streek, waar die rolle wat hulle beskrywe gespeel 
is, die geskiedenis van die onmiddellike omgewing 
leer. 
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Dit was nog a ltyd die neiging in ons land om 
met die èlinge wat ver weg is of wat ver weg gebeur 
het te begin en dan mettertyd altyd nader en nader 
aan die huis van die kind te kom. Dit behoort net 
andersom te wees. 'n Studie van die berge, riviere 
en ander prominente dinge in die omtrek behoort 
die eerste aardrykskunde, en die inhoud van 'n 
boekie soos hierdie, wat die verlede van die 
omgewing beskrywe, behoort die eerste geskierlenis 
van elke kind in ons skole te wees. 

Met groot genot het ek bierdie boekie gelees en 
hoop van harte dat hy aan sy doel sal beantwoord : 
Daardie dele van die verowerde gebied waarin 
Generaal Fick hom beweeg het en vernaamlik die 
distrik Ficksburg behoort met ope arms hierdie 
boekie te verwelkom en die skrywer hulle dank te 
betuig vir die groot diens wat hy aan die distrik in 
die besonder en aan ons provinsie en ons land in 
die algemeen bewys het. 

In die verowerde gebied behoort die inhoud 
van hierdie boekie hekend te wees aan elke kind 
wat die laer skool verlaat en elke onderwyser(es), 
wat waarlik besiel is met die regte gees, sal sorg 
dra dat dit sal geskied. 

S.H. PELLISSIER. 

Bloemfontein, 
7 Maart 1927. 
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Generaal Joha1 , en mev. Fick kort voor die dood ,·an die 

generaa . Hy i op Paul Ficksberg be gTM\ e. 
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HOOFSTUK L 

Ï.NLÉlDING EN AFKOMS . 

• 

t:!1 AAR wu 'n tyd in Suidafrika toe 
mense dit as verkeerd beskou het om 
hulle lewensgeskicdenis te laat he
skrywe, en daar leef nou nog ou men.oe 
wat dieselfcle gcvo ·J lens toegedaan i ;; . 

Dit is waarskynLik omdat die mense 'n wantroue 
en 'n hekel gehad het in aUe sko.olsheid. Maar 
gelukkig is die tyd nou verby en al meer en 
meer word daar belang gestel in die ou rnense 
en in wat hulle te vertel het. Rulle ontberinge 
en ondervindingo is iets vreemds vir ons en daar
om te meer wil ons dit aan die vergetelheid 
ontruk om as 'n skat van groot waarl:lc t.A bewa:n 
Vir on elf en ons nageslag. 

Die lewe van genl. Fiek, soos deur sy kinder::
en ander ou mens.e aan skrywer vertel, verskaf 
stof vir die geskiedcnis van die Vrystaat van ::;y 
wording periode af, maar meer in die besonder 
vir die di trik Ficksburg waarvan hy 'n stigtet· 
wa . Eenmaal het hy die land vry gcveg van die 
rowende Ba oetoes, en toe het hy in rus gelewe 
op y plaas, as die beskermheer van die dorp 
wat sy naam aan hom te danke het. 

Johan Izak Jacobus Fiek is gehore op 22 
Sèptember 181G, op die plaas Kruisfontein, Oli
fantshoek, in die GrahJtmstadse di trik. Sy vader 
het Paul Hendrik Fick geheet, maar is reeds oor
lede in die Kolonie voor die Groot Trek begin 
het. Sy moeder wa Lenie .Meyer. Johan was 
die twcde seun van vier scuns, van wie, die 
>Oudste, Paul, op die woonplaas gebly het tot hy 
Jater Transvaal toe getrek het. Hendrik, die 
derde seun, het saam met sy ma en ander broer, 
Coenraad, op die G-root Trek gegaan, waar kynlik 
met die Uysse saam. Maar na sy ma by Colenso 
dood is, het• .hy weer teruggegaan Kolonie-toe. 
Coenraad het later by. ge nl. Fick in Na tal en in 
die Vrystaat gebly. 

Daar in Olifantshoek het Johan as jongeling 
opgegroei en het hy op 5 Mei, 1837, in die huwu
lik getree met Swanna Christina Johanna Fourie. 
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Die bruid was toe nog maar in die jeugdige 
ouderdom van ewentien, daar sy gehore is op 
:21 Julie 1819. Ons staan vandag verbaas vir die 
vroeë huwelike van die ou dae, omdat die twintig
jarige jongeling nog wor tel met die dooie gewig 
van voorbereiding vir die lewe. In die ou dae 
was die lcwe eg-ter nie so ingewikkeld nie, en 
die tyd waarin Johan as jongeling opgegroei het, 
was juis geskik om van hom 'n man te maak. 
toe hy nog met sy dolos ie moe speeE Die jaar 
(18~6) waarin hy gehore is, was die jaar toe die 
afgryselike gebeurteui · op Slagter nek afgespeet 
was, wat 'n onuitwisbare gevoel in die Afrikanerhart 
gelaat het, wat eindelik die men e uit hulle ge
liefde vaderland laat wegtr k het. Invalle deur 
die Kosas het gedurig plaasgevind, en selfs 
die garnisoen onder kapt. Fraser, wat op die grens 
gelê het as 'n besk rming vir die boere, kon 
dief tal op groot skaal nie verhoed nie, en in 
agt maande tyd van 1816 is daar drie duisend ses 
honderd beeste gesteeL 

Lord Charles Somer et het dit toe wenslik 
geag om persoonlik na die oo telike grens te 
gaan, om "op vreed ame wyse" die v-eedief tal te 
voorkom. Hy het maar kort tevore in die land 
aangekorr. en het dus nog baie geglo in die vreed
same geaardheid en vertroubaarheid van die kaffer 
en in sy eie bekwaamheid om met kaffer te 
onderhand l. Hy het die hoofde ame geroep en 
'n soort van bondgenoot. kap aangeknoop met 
Gaika. wat aanspraak gemau,k het op die opper
hoof kap. Hy het hulle egter die reg gegee om 
tweemaal per jaar 'n handelsekspedie ie na 
Grahamstad te onderne m. omer et was dom 
genoeg om te reken, dat die kaffers volgens hulle 
belofte sou handel en nie buitekant die pad sou 
gaan ni . Hy het ook party gekie in die Ko-a 
twis wat reed enige jare bestaan het tu~ en 
Gaika en Nlambe. en Gaika a~ opperhoof erken. 
Dit preek vanself dat die beledigde hoof nou 
minder geneig wa · om veedief tal te verhoed, 
en minder dan 'n maand na die oor enkom moes 
daar reeds die dief tal van negentien beeste 
gcrapporteer word. In die volgende jaar was die 
twistc tu sen die twee hos>fde o erg, dat Lord 
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Charles Somer3et troepe gestuur het om . y be
skermling te hulp te kom. Die gevolg hiervan 
wa di.e aanval deur .Makana gcmaak in 18Hl op 
Grahamstad. 

Soos in al die kafferoorloë, moes die bocre 
die .Jpit afbyt want die troepe op die grense was 
maM gering in getal. Du toe Johan nog maar 
drie jaar oud wa ·, moes sy vader op kommando 
ga&... Of sy vader 'n leidende aandeel in die 
oorlog geneem het, is ons onbekend. Die volgende 
kafferoorlog het eer' in 183.! uitgebreek, maar 
intussen het die dief tal nooit cintlik opgehou 'nie, 
en soms moP,s die boere op die grens hulle pla -e 
verlaat om V"eg te vlug vir die kaffers. l\Iet >m lke 
geleentbede uet die kinder baie te verduur grhad, 
maar dit i~ waarskynlik dat Johan, oo ba i<· 
ander, hom by meer dan een geleentbeid reeds 
verdienstelik gcmaak het teen die kaffers. 

Tne die oorlog van 1834 uitbreek, was hy reeds 
sewentien jaar en het 'n vcgtende aandeel gehad 
in die oorlog. In die aanval op Grahamstad ge
maak , is hy tweemaal gewond. Eers in 1835 is die 
oorlog op bekwame wyse geeindig deur Sir Ben
jamin Durban, wat ook gemeen het, dat die bocrc 
skadevergoeding moes kry vir al die verliese 
deur hulle gely, deur moord op vrouens en kinder ·, 
hui e afge)Jrand, duisendc kape en bee te gcroof, 
en vleis en ander voedsel vir troepe gekomman
deer, asook vir die bekwame dien te as vegs
manne bewys. Sir B. Durban was ook 'n man 
vir reg e:ç. geregtigheid en het nie geskroom om 
sy opienie aan die ryksregering met bc. li. theid 
te verklaar nie. Lord Glenelg, die Koloniale 
Sekretaris in Londen, kon egter nic sy sicn. wysc 
deel nic, en het nie alleen die Provinsie ,·an 
Adelaide laat tcruggec aan die kaffers nie, maar 
het ook die Gocwerncur teruggeroep en gewcier 
om skadevergoeding te betaal aan die gren bocrc. 
Ook is 'n reeks van wette uitgevaardig wat die 
bestaan op die oo'telikc gnms onmoontlik gcmaak 
het. Stockenström, aangestel as Luit-Goeworncur, 
was 'n man wat hom lf wou verhef deur sy 
mede-Afrikanor te beskinder. Hy moes di<> filan
tropiese politiek van Lord Glenclg op die ooste
likc gren handhaaf en sy teenwaardigheid daar 
wa genoeg om sy mede- frikaners die wildernis 
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in te ja. Hierdie was ook die vernaamste rede 
wat vir Johan Izak Jacobus Fick laat besluit het 
om die land van sy geboorte vaarwel te ê om 
veiligheid tè soek in 'n onbekende land waar
heen duisende van sy- medc·Afrikaner reeds ge· 
trek het. 

HOOF TVK II. 

DIE TREK. 

Dat Johan die geYoclcus van die Voortrekker 
gedecl het, is seker, maar hy het mi kien 'n groter 
konsiliasiegec gehad, of ander het 'n liefdes· 
ge kiedenis hom terug~ehou, om nie met die trek 
uit Grahamstad di. trik, wat teen die einde van 
1836 plaasgcvind het, aam te gaan nie. y 
famiclie gec as rede, die geboorte van sy oud te 
seun, maar dit het eet" op 8 Februarie 1 3 
plaasgevind en sy huwelik met u anna Fourie, 
op 7 Mei 1837. Dus is dit meer waar kynlik 
dat sy bruid se famiclic nic wou trek nie en h.y 
om haar ontwille agtergebly het, toe sy moeder 
en broers weggetrek het. 

Na die geboorte van sy oud te eun het hy 
egter ook in die pad geval. Hoelank daarna kan 
nie presic g ê word nic, maar sy oudste eun, 
komdL. Paul Fick, sê dat hy toe reed met die 
aanja van skape behulpsaam wa". Die trek het 
gegaan na Senckal, waar hy 'n tydjie vertoef 
het, en toe het hy verder na Natal aangestoot 
op die spoor van Pieter Retief en ander trekkers. 

By Urnkomaas het Johan Fick 'n tyd gewoon, 
maar toe die Engelse daar ook moeitikheid ver
oorsaak het, wou hy daar nie langer bly nie. 
Ecrs wou hy deur Kafferland terugtrek Kolonie 
we, maar eindelik besluit h'y om Transvaal toe 
te gaan. .r ct oor die Vaal het 'n ou van Vlmren 
gewoon. Daar het Fick sy trek gelaat en is toe 
te perd vcrder in om die land te besien, saa.!m 
met sy broer Coenrad (sy moeder het by Colen o 
die tyd met die cwigheid verwissel) . Hy het 
gery tot in Marico distrik, maar die wêrcld daar het 
hom nie geval nie, en toe keer hy terug ~~E s,4 
DOI'ingkop in Serrekal distrik, waar hy ree.~ 'n ~~ 
Lyd gebly het voor sy trek na Xatal. Op die '{> laas ~ 

. "' ~ 
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Kafferskraal het hy 'n tyd gebly en toe verder 
oos\vaarts getrck. Die gewoonte destyds was om 
JOU naam uit te kap op 'n klip, gewoonlik by 'n 
fontein, en dit is dan jou eiendomsreg op die 
plaas. Toe Johan by 'n sckere fontein kom, nou 
in Ficksburg di trik, staan die naam "Bezuidenhout" 
daar op 'n klip uitgekap, maar daar was geen 
bewoner nie. Hy het besit genecru van die plaas 
Bezuidenhoutsfontein, wat vanda"' aan mnr. Pieter 
van Maltitz behoort. By hom op die plaas het 
ook sy swaer, Mia ~el, gewoon, en by hom iu 
die huis sy ongetroude broer, Coenrad. 

Nadat hy die plaa. opgebou het, kon hy die 
ontsaglike som, soos h~Ue destyds gedink het, van 
f-75, vir die plaas kry, en hy het laat loop, en 
weer die plaas kurwekop by Rosendal gekoop. 
Ook was hy be ~itter van die plaas Wolwekraal, 
aan Sandrivier, wat later die besitting van ou 
ryk Jan Human geword het. Toe in 1866 plase 
in die verowerdc grond uitgegee is, het hy die 
plaas Paul Fiek berg gckoop. Dit was die plaas 
wat aan sy seun Paul toegcken is a betaling 
vir sy Kommandantskap by Molappo; maar die 
Volksraad het geweier om Pres. Brand se belofte 
te bekragtig, en Paul het sy huis weer afgebreek 
en Sterkfontein aan Imperanie gekoop. Hier het 
Johan eindelik, swerwensmoc, rus gevind en hom 
toegelê op die bewerking en verfraaiing ,·an die 
deur die Natuur begunstigde plaa" Hier is ook 
die eerste watermcul in die elistrik opge. it. Die
plaas is omtrent 'n uur te perd van Fick burg af 
kort onder Sikonyellashoed geleë, en word van
dag bewoon deur mnr. Dan de Villiers, L. U.K. 
Genl. Fick het die pad na die dorp dik wels gery 
om sy kerk en elistrik te dien. 

HOOFS'rUK III. 

Dill CI'L'. 'ET'riXGSOORLOG. 

N ANNEER die trek uit Natal ondemccm is, kan 
nie met juistheid gesê word nie, maar in UH8 
was Johan reed.· in die Vrystaat terug en kon 
d.eclnecm aan die Uit ·ettingsoorlog. Van nou af 
is sy gc-kicdenis ook die gcskiedruis nm diP 
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Vrystaat en daarom i dit wen lik om 'n kort 
oorsig te gee van die . Vrystaatse geskierlenis voor 
1848. 

Vir die eintlike Voortrekkers was die Vry
staat maar 'n mylpaal op die weg na Natal en 
die aanval van die Matabele by Vegkop was 
'n struikelblok en 'n vertraging van die Trek. 
Baie boere het hulle toe egter permanent daa1 
gevestig en Winburg word die hoofstad van die 
Republiek. Op 6 Junie 1837 is die regering daal 
gekies, saamgestel uit 'n Gocwerneur en Komman
dant-Generaal (n.l. P. Retief), Landdro en Heen:
rade en Vrederegters. Ook is daar 'n Kon titu ie 
van nege artiekel opgestel om orde en wette 
te handhaaf in die land. 

Ofskoon beide die Gocwerneur en Landdros 
na atal getrek het, kan ons darem aanneem 
dat van die vrederegters agter gebly het. Later 
toe die Republiek ge ' tig is in Natal het Potgieter 
en van sy . raadgewer by Winburg 'n .g. Adjufi1{ 
Raad gevorm van die Republiek van NataL Dit 
blyk egter dat die Boere in die Vrystaat geen
sins afhanklik was van die Natalse Republiek nie, 
en of koon kommandant Moeke in 1842 met 'n 
kommando gegaan het om Pretorius teen die 
Engelse te help, wa. dit meer a vrywilliger dan 
as onderdaan:. Toe sake daar nie meer na sy sin 
gegaan het nie, het hy verkies om terug te gaan 
Vry taat-to en niemand kon hom belet nie. 

Baie boere het ook die Vrrtaat binne getrek 
om nonpolitieke redene en hulle wa. nie juis 
gekant teen die Britse Regering nie. Die s.g. 
Napi r Traktate het egter vir hulle ontevrcde 
gemaak, want daardeur is hulle tot onderdane 
gcmaak van klcurlinghoofde. In 1842 i daar met 
Adam Kok, die hoof van die Griekwa , 'n traktaat 
gesluit w~t hom erken a opperhoof oor die hele 
streek wes van die Ba oetoes, noord van dü: 
Oranjerivier en uid van die :Modderrivier. H~· 
i ook met wapen~ voorsien om y ge ag te 
handhaaf. Dit was 'n porring van Sir George 
Napier, wat deur Dr. Philips, die hoof van di<' 
Londen e Sendinggenoot kap, aangoraai was, om 
dir Voortrekker · te doen terugkeer. Die Goewer
nPur het gemeen dat die Voortrekker liewer onder 
die Engelse Regering . ou wil taan dan onder die 
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Griekwas. Maar die boere het eenvoudig die ge ·ag 
van Adam Kok verwerp en bly woon in die land. 
Die Griekwahoof het egter die belofte van onder
steuning van die Engelse Goewerneur ::lir P. 
Maitland gekry en het op aanmatigende w., .,c 'Y 
belastings wat op die boere gelê was, begin opeü;. 
Hy stuur toe 'n klomp Griekwa uit om 'n sekere 
boer, wat geen notiesic van sy regering geneem 
het, gevange te neem. Die boer was nie tuis 
nie, maar sy vrou is beledig geword. Daarop het 
die boere dadelik in laer bymekaar g:ekom op 
Toufontein, waar hulle die vroucn en kinders in 
veiligheid gebring het, en toe het hulle teen die 
Griekwas opgctrek. Van Colesberg en Graham
stad het Engelse-troepc vir Adam Kok te hulp 
gekom onder Kol. Richardson. In die lyn van 
verkenning het die latere ge kiedenis van :::>uid
afrika bewys dat die Afnikaner nie vir ander 
nasies hoef agteruit te staan nie. Maar daardie 
keer was die Boere-verkenning maar gebrekkig 
en die gevolg was dat hullc by wartkoppies L.vna 
omsingel was voor hulle die En""clse gewaar het. 
In die poging om te ontvlug is daar drie man 
gedood. Dieselfde dag nog is ook die laer by 
Taufontein met al die wapens in besit geneem. 
Die anti-Engelse Boere het oor die Modderrivier 
gevlug na Winburg. 

Die Brit e Regering het nou 'n Re ident op 
Bloemfontein geplaas, n.l., .Majoor Warden, aan 
wie die Boere suid van die Modderrivier nou 
belasting moes betaal, waarvan die helfte aan 
Adam Kok gegee i'. 

In 1848 kom Sir Harry Smith na die Vrysta.at 
in die waardigheid van Goewcrneur van die Karrp 
Kolonie. Sy begeerte was om nog sy waardig· 
heid oor groter gebied uit te brei. Hy proklameer 
toe, nadat hy die traktate met Adam Kok en 
Mo jes feitlik vernietig het, die Britse oewe
reiniteit oor die hele Vrystaal, van Oranje tot 
die Vaal en van die Vaalriv-ier in die weste toL 
die Drakeusberg in die ooste. Hierdie vreed am<' 
anneksasie word beskou-so verklaar ir H. Smith 
aan Pretorius-as volgens we11s van al tlie be
woners van die Vrystaat te wees, net soos later 
beweer is in die geval van die anneksa.;ie vau 
die TransvaaL A11drie:-; Pretorins het daar egter 
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andur" oot gedmk en het dadelik vergaderings 
gaan hou in di Vrystaat. Op kierdie vergaderings 
het dit geblyk dat ir H. mith die opienie van 
'n paar Engl•ls-gesinde Afrikaners geneem het as 
verskoning vi.r sy onregverdige en buitensporige 
handelwyse. Hy wa · reed by y vertrek uit 
die Kaap va · besluit om al die grond deur die 
\' oortrekkers in bes1t ge neem te annekseer, en 
dit h waar.-;kynlik di· manlike taal van Andrie 
Pretorius wat hom -;:.y praklama ie laat beperk het 
tot die Vry taat. 

Dit cg-ter het die Voortrekkers a, 'n groot 
Oll!'Cg bes kou, Le meer nog omdat sy handel wy e 
teenoor Pretorius vcrraderlik was. IIy het n.l. 
aan Prctorius vcrlof gegee om eer: die ge
vo lens van die burger te toets, en terwyl Pre
toriLUi nog bcsig wa,;, word die proklamasie uit· 
gcvaardig. Vir Sir H. "'mith het die Voortrekker>'· 
Boere baic re::>pek gehad, omdat hy die generaal 
wa wat die se ·de Kafferoorlog op ·o'n bekwame 
wy e gevoer het. Hy wa die regterhand van 

ir Benjamin Durban en 'aam met hom het die 
Bocre gevcg teen die kaffers op die grens. Maar 
nou dat hy hulle op verraderlike wyse kom ontroof 
van hu!Le onafhanldikheid. was hulle vas bcsluii 
om die Engel e gesag te vcrwerp wat ook al dit: 
gevolge mag wees. In atal het hulle in 18.!~ 
die wapens opgeneem teen die Engel:>e en hulle 
mo2& in 'n regverdige aak wyk voor die oormag 
van wapen . Hier weer kom die Engelse hulle 
trotseer on, of~ koon hulle die einde nie kon voor
:::. pel nie, het hulle gevoel soos Jan Oelier·: 

"Wie onreg dra 
sal onreg bou. 
Aan God ontrou 
die man die vrou 
wat reg laat hoon." 

rn die Vry taat i-;:. die burger::- opgekommandecr. 
Eer het hulle vir beskerming die vrouen en 
kinders in laer gebring by Doringkop. 

Johan Fick is gekies a veldkornet en hy moe 
die mense op kommandeer in enekal distrik. 
Kommandant Adriaan tandcr, na wie tauderton 
later geheet i , wa« die aanvoerder van die 
\'rystatcrs. adat die vrouen · by Doringkop onder 
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die beskerming van Philip Venter geplaas is, het 
die krygsmanne uitgetrek om die Transvalers 
onder geul. Pretoriu1.' te ontmoet. Van Modder· 
rivier af het genl. Pretorius, wat hoof:tan voerder 
was, vir komdt. Stander vooruit gestuur om die 
Engelse by Bloemfontein af te spioneer, terw~rl 
hy self met die hooflaer agterna kom. 'n Klompie 
Boere het Majoor Warden, nicldulph en 'n paar 
ander 'n end van Bloemfontein af teëgekom en 
wou hulle gevange neem om Majoor Warden te 
oortuig' dat die Boere beslis gekant was teen die 
Engelse Regering. Dit sou hy doen deur hom na 
die Boerelaer te neem om die getalle te aanskou. 
Majoor Warden het die vrede egter nie vortrou 
nie en het sy veiligheid liewers aan sy ryperd 
toev-ertrou, wie ·se snelheid hom dan ook veilig in 
Bloemfontein gebring het. 

Veldkornet Fick was eers onwillig om aam 
met Pretorius te gaan, omdat hy nie die sterk 
onafhanklikheidsgevoel gehad het nie, wat by die 
ander Voortrekkers aanwesig was en versterk is 
deur die Kafferoorloë, op die Groottrek en in Natal. 
Wat hom eindelik beweeg het om mee te gaan weet 
ons nie; mi kien wa dit die proklama ie van 
Prctoriu:; dat almal wat nie meegaan nie as vyande 
beskou ou word. Dit is egter meer waar. kynlik 
dat sagter maatreëls nodig was vir 'n man van 
sy wilskrag. Hoe dit ook al was, hy het tog 
saamgegaan onder kommandant , tander. Rulle het 
van uit die bosse waar die Oranje kool nou is die 
Engelse afgespioneer. Die Goewer mentsgebou was 
daar waar Pres. Brand se standbeeld staan. Hs 
het toe teruggekeer na die hooflaer by die teert:-:· 
woordige sta. ie. 

Die oggend van 17 J ulie 1848, na ontbyt, doen 
Pretorius eers . 'n plegtige gebed en vcrdeel toe 
·y manskap pc in vier afdeling· . y bcvele wa:
dat as hulle die woord kry moes hullc so storm 
dat die vyand nie in die bondel kon skiet nie. 
Die woord is egter nooit gegee nie, want Pretorius 
het eer· vir Hans Basson gestunr met 'n wit 
vlag om oorgawe te eis. Majoor Warden het Loe 
ondc•rhandel en sy twee kanonnè en publieke 
gcboue ons., i~ alles oorgegce op voorwaarde dat 
al die Engel e inwoncrf' - plus minu. 2-!0 klein 
en groot-met bulle private eiendom oor die grens 
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vervoer ou word. Pretorins het die waens ver kaf 
en komdt Paul Be"ter is met 'n wag 'aamgestuur. 
Net oorkant die Oranje het die Engel e kan!"e 
gegrawe en hulle daar versterk, tot ver_terking 
ou opdaag. Daarop het die Boere aan die noorde

kant van die rivier waggehou-die hooflaer het 
ook suid waarts ge trek. Komdt. Stander het onder
kant en komdt. Moeke bokant die Pont geleër. 
Lank kon hull" daar cgter nir bly nic, want die vela 
wa maar droog en die gra~ wa' gou daar af~evreet 
deur die pcrde. Om voer te kry trek hulle toe 
langs di rivier op tot by Bethulie, vandaar noord
wes tot by 'rclpoort waar die hooflaer gestaan het. 

Intusfwn het Pretorius met die Basoetoc~ 

ondcrhanclcl en het van hulle die waarborg rrekr~ 
dat huil· nic die Engel 'C sou help nie. 

Die les van wartkoppie. het die Voortrekker
goed geleer en by Telpoort is gedurig wagte uitgesit. 
Tcrwyl Prctol"ius nog- in briefwi scling was rner 
Sir H. Smith, wat dir• BoPrekommandante outrou 
wou maak, kom die wagte een aand na donker 
met die tyding dat die Engelse reed op Tou
rontein wa . .Jan Vermootcn word a. laer
kommandant agtPrgelaat en die re' moe,.; dadelik 
opsaal om vorentoe te gaan. 

By Boomplaats in die randjic. het hulle 'n 
goeie po-,ie>:ic ingenecm die ander dag oggend met 
tu sen 500 en 750 man onder komdt-gcnl. Pre 
toriu , en komdte. Jan Koek, tander, l\fockè en 
ander. Die Engel 'C het 00 Engcl.-etroepe, 250 
Griekwas en enige Boerc (wat egtcr op die agter· 
grond gebly het) gehad. Die gcveo-, wat plaa,<
~evind het op 29 Ag-u. tu. 184 , wa 'n hewigc. 
a 'n mens ir H. mith moet glo; want hy wat 
Waterloo en ander apoleonticse gcvegte dcur
ge~maak het, sê in sy rapport dat dit een van die 
hcwigste skermut Jino-e was wat ooit aanskou 
was.'-' Aan die kant van die Engelse wa · daar 
twee offisiere en twintig man kappc gedood en 
'n groot aantal gewond. Aan die kant van die 
Bo re het ncge gc;:neuwel en vyf is gewond. 
TwPe i::S gevangc gerc m: Dreyer en 'n wegge
lope Engelse :~oldaat. Altwee i op Bloemfontein 
tot dir dood vcroordBel en dood ge· kiet na hulle 
* ÏP Theal ., incc 179.)," III, blad y 290. 
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hulle eie graf gegrawe het. Na die Slagtersnek
tragedie was Dreyer die e€\rste slagoffer van die 
Engelse koeëls wat bedoel was om lojaliteit in 
te boesem. 

Veldkornet Fick hP.t in die geYeg sy perd, 
saai en toom k wyt geraak en moes te voet uit 
vlug. 

Die s.g. rebelle moes vir die oormag wyk 
en soo gewoonlik as 'n Boer vlug is alles in vcr
warr·ing. Die een het vir sy eie maat gevlug en 
selfs hier en daar vir mekaar gchêndsop. Die 
volgende dag het hulle by Kafferrivier bymekaar 
gekom en toe was daar droefheid aan te hoor. 
Die een mis 'n broer, die ander 'n vriend wat 
hulle meen wat doodge kiet is. Dit hoef nie gesê 
te word dat baie van die geween verniet was nie. 

Tesame het die vlug nog gegaan tot aan 
Modderrivier, naby Waterwerke, en daan'andaan 
het elkeen na y hui:> gegaan, en die Transvalers 
het oor die Vaal teruggetrek. 

Nou kom eer die moelikheid vir die inwoners 
van die Vry taat. Almal wat aan die Boom
plaats lag deelgenecru het, is as rebelle beskou 
en moes nou boete betaal en hulle geweers afge,e, 
terwyl Pretoriu as die aartsrebel beskou is en 
as sulks voëlvry verklaar is en boanop is nog 'u 
som van .f:2,000 op sy hoof geplaa . Hy is egter 
oor die Vaal en is in 1852 met die Engel.-e ver
soen geraak. 

Daar wa reeds àe:>tyds verraaiers onder die 
Boere en hulle het die lewe vir diegw10 wat nie 
boete wou betaal nie suur gemaak. 

Veldkornet Fick het 200 rik daler boete be
taal maar het besli'l gewcier om y wapen af te 
gee. Die Eng l e het gou ge ·ien dat hulle hier 
te doen het met 'n man, wat beter is om a vriend 
dan a~ vyand te hé, en hulle het hom oorgellaai 
om 'n veldkornetskap aan te neem onder die nuw<: 
regering. 



'n Baie interessante portret geneem op Ficksburg in 1897 toe President Steyn op reis was. Komdt. Paul .!::; 
Fick (in die middel, met 'n kru isie gemerk) was kommandant. Ds. Boshoff (nou van Bloemfontein), net agter 
hom, was toe predikant op Ficksburg. Links agter Ds. Boshoff is Komdt. Fick se seun, Veldkornet Jan 

Fick, reeds oorlede 
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HOOF 'TUK IV. 

AS ENGELSE VELDKORNET. 

n VELDKORNET moes de. tyds in oorlogstyd 
militêre pligtc vervul, want sir II. Smith het 
gcproklameer dat elke burger verplig sal wees 
om vir Haar Majesteits regering en haar bondge· 
note te help VPg in geval van oorlog. In tyd van 
vrede moes hy bclastings invorder waarvan hy 
dan too;o kon agter hou vir homsrlf. · Sy salaris 
was net .f:15 per jaar. Hy moes ook mense trou 
waar nodig en was vt·cdcre;tcr wat baic sako, 
kriminele sowel as siviele, uiLwys. Di:P Boere het 
maar gedurig na hom gckom met klagt.es of om holll 
te raadpleeg-. Hy was dus 'n persoon van belang 
in sy distrik. 

Van die dag af dat Johan Fick in,:;esweer is 
as veldkornet hot hy bosluit om gctrou te bly 
aan die nuwe Regering. En hy het sy bes godoen 
om 'n vcrsoening teweeg te bring tussen die nuwe 
regering en die burger . Miskien was clir omdat 
hyself nie liefde op die nuwe regering gemor het, 
dat hy nie daarin ge laag het om sy mede· 
burgers te versoen nie. 

Dit >Vas die militêrc dicnspligwet waarmee die 
burgers veral antevrede wa.. Dat hulle vir die 
Engel e, wat met geweld hulle land kom a[vat het, 
moes veg was erg genoeg, maar toe hulle later uit· 
vind dat die bondgenote, vir wie hulle ook moes 
veg, niemand anders was dan die kafferoppC<r· 
hoofde nie, was dit eens te erg on hulle het weer 
in opstand gekom. · 

In 1851 is die burgers opgekomrnandeer om 
te veg teen die Basoetoes oor 'n verskil wat, soo.s 
dikwels tevore, ontstaan het tussen hulle on 'ikon· 
.rella. Die Makate ·e (~ikonyella se mcnse) het 
ook maar dikwels diefstal geplceg en die gevoel 
toen hulle was dus net so sterk as teen die 
BasoetoeR. Die burger kon ook nic die nut insien 
van hulle in te meng in die kaffertwiste nie, omdat 
hulle goed onthou het wat die gevolg wa,; van 
Lord Uharlcs t:5omersel se inmenging met Uaika 
Pil Nlamb • . e twi te. Dit wa. vcral dil• burgers 
van die noordelike Vrystaat wat nie met die 
Engel c langers een vuur kon 'it nie. 
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Veldkornet Fick het hullc opgekommandcer 
om met perd, saal, toom en mond-provic.'ie te vcr
skyll op die plaas van mnr van Rooycn in die 
tecnswoordigC' Marquard di trik. Toe hullc daar 
bymekaar kom, heL hulle bc 'Luit onder leiding 
van Fre 'k :Scnekal om om te draai huis -toe, en 
Fiek was vcrplig om alleen daarvandaan weg le 
gaan. Die Engelse soldate wa maar min in getal 
in die Vrystaat we~ns die Kafferoorlog op die 
oostelikc gren . HutJe het maar min ondersteun
ing gckry van die kant van die burgers. Die 
Korannas en ander "bondgenote" het o-ehelp, maar 
in die geveg by ViervoeL het die Ba 'Oetoes die 
Engelse ver:"laan. Die geveg het plaasgevind op 
die plaa:s van mnr Bailey in die hoek. Die kaffer 
hel :selfs die Engelse kauonne afgenecm, maar die 
is loe weer deur komdt Bester op waao-hal eri~e 
mauit'r tcrug;;eneem. .Majoor Warden het nou geen 
<tnder genade gesien nie as om met die onge
hoorsame. te gaan mooi praat om tog te kom 
help. Aan straf kon hy nie dink nie. Hy het 
daarom 'n proklama~ie uitgevaardig dat almal wat 
kom help veg een-derde van die buit ou kry, 
Dit wa~ 'n handelwy'c wat nie veel re pek vir 
die bL·ginscls van die mensc vir wie di-: bedoel 
was getoon het nie. \'eldkornct Fick, wat by 
die gcveg net 'n paar man 'kappe in die veld kon 
bring, het ·weer 'n poging aangewend in sy veld
kornet kap. Maar hy en y klompie aanhanger 
was reed a l a' Engelse pro 'elietc beskou en , sy 
gctrouhcid aan sy eed het vir hom nou baie 
mocilike dac laat deurmaak. 

Op die begrafnis van 'n sckere v.d. Mcrwe by 
Maartons se berg in Clocolan di 'trik, het hy die 
burgers ontmoet en vir hullc die praklama ie van 
majoor Warden voorg •lees. Die burgers het dit 
met veragting van die hand gewys. Die woord
voerders was die twee broers 'enekal. Freek wa, 
in 1858 die kommandant-gt~ncraal en i' in 18G6 
drur die Basoetoes doodgeskieL Die dorp ;:\en~ 
kal heet na hom. Op spotlcnà.crwysc het hulle 
gc::;é dat hullc kafferp 'rde en kafferosse nie nodig 
hd nie. ~'ic:k, wat 'n baie haastige geaarclheid 
g<'bad lwt, hot dau•lik vir Fr' k .'enekal beRkuldig 
YUil oproer te maak, en 'n woordetwis ht>t dàar 
g-<·volg tu:-;spn clic twee toeliomstigc groot manne. 
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Dit het gemaak dat Serrekal se volgelinge nog 
meer teen Fick geraak het. Die burgers het toe 
reeds al vir Freek Serrekal gekies as hulle veld
kornet in plaas van Fick. Net sewe man, Fourie 
en Krieks, het aan hom trou gebly. Met die paar 
mense moes hy vlug, want die burgers wou hom 
gladnic in hullc laer hê nie. Hulle wa vas beslate 
om nou met die Engel e te spook en Fick was 
nou 'n verraaier. 

Hierdie tyd was daar ook by Mosjes 'n wit 
man Adriaan van der Kolf, wat om en of ander 
mi. daad uit die Kolonie gevlug het en dig by 
Modderpoort ge1woon het. Hy het die vertroue 
van l\Iosjes in soverre gewen dat die hom gebruik 
het om die wit men e te beroof. Van der Kolf 
het hamself genoem "die kommandant-g neraal van 
die ganse Basoetoeland." Met sy groot vyandig
heid teen die Engel e het hy ook gou die ver
troue van die rebelie-burgers gewen. Teen die 
Britsgesinde Boere was hy erg gekant en het baie 
vee geroof van die \Vesselse van Winburg. By 
Doringberg het hy Fick se bee te ook almal weg
gevoer en ook sy een ryperd, Boontjie, waannee 
Fick dikwels reisies geja het. Die bee te i.s e,ster 
die volgende dag agterna gesit en weer afgeneem. 
Fick wa:-- egter verplig om pad te gee uit t:lenekal 
elistrik waar die burg rs in laer wa wat hom 
gedurig dreig. Hy vlug toe met sy sewe man tot 
by Barnboeshoek in Fick burg distrik, vandag die 
plaas van sy seun Piet en Coenrad. Daar moes 
hy gedurig op wag bly. Hy het probeer om rap
porte te tuur na Bloemfontein maar die is afge
neem deur die rebelle. Die Engel e was ook in 
so'n hagelike toestand dat hulle hom nie kon help 
nie al het hy die rapporte deurgekry. Die Ba'oe
toe · maak plundertogte, die re belle dreig in die 
noorde en het onderhandel met Pretoriu · wat met 
·n mag uiL Transvaal hulle tegemoet t->ou kom om 
die En~lse nou uit die Vrystaat te dryf. Van die 
Kaap Kolonie was niks te verwag nie want die 
Kafferoorlog het die laa te be kikbare man op die 
oo telikc grens in beslag gehad. 

Onder die omstandigbede het majoor Warden 
ua Natal ge kryf om hulp en kapt. Parish het met 
180 man gekom waarvan 590 kaffers was. Fick 
was ook baic bly vir die hulp en trek vir Parish 
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by Paul Roux tegemoet. Parish stuur toe spioene 
uit na enekal e laer en toe hy die sterkte en 
posie ie van die re belle weet .... trek hy 'n Outori-
asie-brief op in Engels om die laer in die nag 

aan te val, en versoek Fick om dit te teken. Fick 
rlring eers daarop aan dat dit in Hollands moet 
vertaal word en toe dit gedaan is weier hy om 
sy kon ent te gee tot 'n kaffermoord waarop dit 
sou neerkom. Die kan om hom te wreek op die 
vyandigheid van y medeburo-er het hom nou 
voorgedoen, maar hy was grootmoedig genoeg om 
hulle te beskerm teen die wrede 'o 'loes . Ook het 
hy geweier om met hulle saam op te trek na 
Bloemfontein. 

Die koms van die oeloes het gou 'n einde ge
maak aan die vyandigheid van die rebelle, temeer 
omdat ook Pretoriu y verwagte hulp aan hulle 
ontsê het om die onafhanklikheid van die Trans
vaal te verkry. 

Wat het nou van die re belle geword? Rulle 
het 'n komitee gekies om te onderhandel met 
Pretorins en met v. d. Kolf. Rulle was n.l. Chris
tiaan v. d. Heever, Abraham mit, Freek enekal, 
Daniel Pieter-e, Nicolaa Grabbelaar en J. D. 
Celliers met hulle sekretaris Jan Hamer . Die 
sekretaris moes die name van die opstandelinge 
wegstuur na v. d. Kolf sodat h,y kon weet wie hy 
nie moes beroof nic. Toe v. d. Kolf nie Lui~ was 
nie, laait hulle die name op goeder trou in die 
hande van die cndeling van Mequatling, Duma , 
om aan v. d. Kolf af te lewer. Dumas het dad -
lik die lys na majoor Warden gestuur, wat daar
van gebruik gemaak het om die rebelle te dag
vaar. Die lede van die komitee is tot die dood 
veroordeel, maar weer was dit veldkornet Fick 
wat vir die Jewe::; van y vyandige landgenote 
gepleit het m t die gevolg dat di doodstraf verander 
i in boetes van ~100 elk. Vyf ander moe elk
een f-75 betaal; nog ~e moe f-50 betaal, ander 
weer f-25, sodat die totale boete opgelê oor die 
f.2,000 bedra het. Party het gevlug oor die Vaal
rivier, ander het weer die boete te.rugo-ekry oi glad
nie betaal nie omdat hulle die '.g. Vriendskaplike 
Party wa::; toe die Engelse van die land ontslae 
wou raak. Die poging om _die gehate juk vau 
die Engels' af te w 'rp - wat eintlik nik · ander ' 
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as 'n gewapende protes was nie- het dus misluk 
maar dit het vir Johan Fi~k 'n bittere tyd laat 
dcurmaak. 

HOOF~TUK V. 

DIE BLOE:\IFON'I'EIN IWN.VENSIE. 

VANAF die slag van Viervoet het die Vrystaat 
nog altyd in 'n staat van oorlo~ verkeer met die 
Basoetoes. Van der Kolf is voëlvq verklaar en 
!lic som van ;1;:75 i op sy hoof gr.plaas. By die 
Sandrivier-Konvensie was hy tcenwoordig om die 
vrede met Pretorius te verhinder, maar majoor 
Warden wou hom laat vang en toe het hy met sy 
.,lansier:;;" weggevlug. 'n Tydjie daarna eg er het 
'n goeie vriend van hom, Nicolaas Horn, hom 
doodgeskiet, sy hoof in 'n knapsakkie gesteek en 
op Bloemfontein sy f-75 gaan ontvang. Na y dood 
het die plundertogte aansienlik afgeneem, maar die 
Ba:;:octoes het hulle self as die meerdere van die 
wit man beskou. Die gesag van die Engelsman 
moes dus nog gehandhaaf word. 

Sodra dus die oorlog op die oostelike gren 
geëindig was, het sir George Cathcart, die man 
wat al die eer van die eindiginJ van daardie oor
log gekry het, met 2,500 man oor die Oranje
rivier getrek. Hy het langs die Caledon opgetrek 
tot aan Platberg. Daarvandaan het hy 'n ulti
matum gcstuur aan Mosjes om binne drie dae 10 000 
beeste en 1,000 perde as skacicvergoeding te tuur 
vir die rowerye van die Basoetocs. 

Mosjes was in die eerste plek 'n diplomaat en 
in die twede plek 'n kryg man. Dit was sy beleid 
in oorlog wat vir hom groot gcmaak het onder die 
kaffer;-tamme. Dit was ook sy oorleg wat vir 
hom meer as een oorwinning besorg het teen die 
witmcnse. Terwyl hy nou voorgec om aan die ulti· 
maturn van Cathcart te voldoen was hy besig met 
'n hinderlaag vir die Engelse voor te bcrei. Hy 
het gou 'n klompie maer bee te (3,500) bymekaar 
laat maak en die aan Qathcart laat stuur met die 
verskoning dat dit al was wat hy bymekaar kon 
kry in die kort tydjie. Cathcart het op hooghartige 
wyse die aanbod aan die l1and .gewys en stipto 
nakoming van die ei e in die ultimatum vervat, ge-
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i'i~. en aangesicn die opperhoof nie a.an sy eise vol
do"n het. nie, trek hy dadelik in om di f)pperhoof 
tot ~Y besinning t<> brin!.('. 

DIE SLAG VAN BEREA. 

Nie ver van die aledon af nie, in Ba'3oetoe
land lê die berg Berea-nou ook bekend as 
CathcarL berg. Dit is 'n groot plat berg en van 
din Calcdon se kant af kom 'n men byna enge
merk bo op, maar dit het dcstyd gedicn a 'n 
hinderpaal op di weg na Thaba Bo iu. ·Hier kort 
by die berg het ~Ia. ocpa, die kr g lu tige . cun 
van Mo. jes, gewoon, en hier is dit waar die hinder
laag vir die Engel,; voorberci wa , oo' ook later 
vir die Bol·re. Rulle het n.l. hier 'n groot trop 
l>eestc laat wei. en die Engel. e~ uit op win , het 
dadelik trocpc· op hierdie beeste afge. tuur. Hier 
is hulle toe aangeval en hiervandaan het . ir 
G:corgc Cathcart in allerhaas teru'igetrek langs 
dieselfde pad wat hy gekom het en 37 dooies 
waaronder twee offisicrc agtergelaat. en vyftien 
rnanskappe was gewond. 

Mo:-;jes het nou gou 'n brief laat op tel waar
in hy, soo 'n eg te diplomaat, die eer van die 
geveg aan sir G orge gee terwyl hy self die 
win sou oes. ir George was met die eer tevrede 
en het beloof om dadelik terug te trek oor die 
Orauje rivier, waL hy dan ook gedoen het. Dit 
was op sy aanbeveling dat die Engelse nou besluit 
het om die Vry ·taat terug te gec, want hy het 
beweer dat die land net goed wa vir ble bokke 
en wildcbccste. 

Dit spreek vanself dat manne soos veldkornet 
Fick, die We .elsc van Winburg en die boere van 
die tiUidelike Vrystaat antevrede was dat Engeland 
nou haar bcskcrming ou terugtrek. Op hulle was 
re ds die Ba oetoe-plundertogte gemunt omdat hulle 
gelrou gebly het aan die Engel. e en nou dat sir 
George Cathcart, a 't ware, die stok in die bynes 
kom teek het, hardloop hy weg, en gaan nog die 
geringe beskerming, wat majoor Warden kon ver
skaf, ook wegneem. Hierdie manne het dan ook 
hewig geprotc -teer, en elfs 'n deputa .ie na Eng~
land gPstuur, maar die En"'el e, om w1e c ontw1l 
1Htlle die veragting van hulle eie men.-e op hulle 
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nek gehaal het, het hulle as vyandiggesindes be
skou, en hulle "obstruksioniste" genoem. * Die 
rebelle van die noordelike Vrystaat, manne wat nog 
,nie 'n goeie woord gehad het vir die Engelse en 
hullf:l bestuur nie, is nou as die Vriendskaplike 
Party beskou en die boete wat op hulle gelê is. 
is weer aan hulle teruggegee. 

Toe veldkornet Fick egter sien dat dit hope· 
loos was, het hy ingegee en is gekies as een van 
die afgevaardigdes wat die Vrystaat oorgeneem 
het in 1854. Deur sy grootmoedigheid by die 
veroordeling van ·die rebelle. het hy weer hu!Le 
vertroue gewen, terwyl hy terselfde•rtyd groot in
vloed gehad het by die Engelse. Hier het egter 
die Engelse periode van Fick geëindig. Voort
aan was hy republikein in merg en been en het 
die republiek gedien met sy krygsmansbeleid totdat 
hy die hoogste militêre rang in die staat bekle~ 
het, n.l. kommandant-generaal in 1865 tot '66. 

Voordat sir George Clerk, die Engelse afge
sant, die staat oorgegee het aan die afgeva'ardigdes 
van die Boere, het hy eers die rol van pleeg\· 
vader gespeel. Hy het van hulle geëis 'n behoor
like konstitusie waarvolgens hulle die land gaan 
regeer. Rulle het toe 'n konstitusie' op;;etrek op 
die basis van die van die Verenigde State v.an 
Amerika en toe het hy plegtig afstand godoen van 
die staat aan wie Engeland so lank haar beskerm
ing verleen het, met wyse raadgewinge aan die 
toekomstige bestuurders. 

SiKONYELLA VERDRYF. 

In 1853 terwyl die stryd tussen Loyaliste en 
die Republikeinse Party hewig was in die Vry
:;taat, het daar 'n gebeurtenis van groot gewig 
plaasgevind in die distrik wat Johan Fick se naalll 
in die toekoms sou dra. Sikonyella, die seun van 
Mantatisi, en hoof van die Batlokoa of Maketese, 
het Mosjes dikwels gevoelige nederlae toegebring 
'Cn selfs die roem van die Basoetoehoof dikwels in 
die skadu gestel. .Mo jes en veral sy seuns Ma
::.oepa, Letsic en Molappo sou egter nie rus voor 
hulle nie terdege wraak geneem het op hulle aarts
vyand nie. 
*Sie Dr. Theal "Since 1795," blads.v 353. 
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Nou na hulle die Engelse leër die basepad 
laat kies het, het hulle meer vertroue in hulle self 
gehad en het weer 'n sterk kommando op die 
been gebring- teen ikonyella wat sy woonplek 
ingeneem het op 'n plat bekranste berg omtrent 
vier myl noordoos van die teenswoordige dorp 
Ficksburg. Deurdat die berg net een voetpad het 
wat na bo lei, waq dit 'n betreklik veilige vesting. 
Omtrent 'n myl vcrder oos was die berg Yoallo 
Boholo (Groot Bier) waar Sikonyella se oudste 
seun Maki1 ikit i sy vcrblyf gehad het. Die Ba oe
toes het met li gekom en hulle die nag aan die 
noordekant van ikonyellasberg in 'n sloot ver
berg en daar gewag tot die meeste van Sikonyella 
se kaffer weg wa op bierdrinkery en ook ikon
yella self'. Hulle het toe in drie afdelinge die berg 
bestorm; terwyl Molappo met y mag die voetpad 
be torm, probeer Mo jes en Letsic die be<rg by 
ander plekke te beklim. By 'n sckere plek aan 
die noordoo te kant is die kran o laag dat hulle op 
mekaar se kouers kon klim en mekaar uitstoot. 
Die wag by die voetpad i toe ook van agter aan
geval en gedood. By die terugkom van die be ope 
Makatese is hulle ook by hope gedood. Toe alle 
verlore was het ikonyella hom in 'n :loot ver
:;teek 'n paar dae lank solank die Ba ' oetoe sy 
stad vcrbrand en die omgewing verwoe en alle, 
weggeroof het. Sikonyella se oud te eun .Makiti
kiti, die bewoner van Yoalla Boholo, i ook gedood, 
maar sy seun Ledingwana het saam met ikony<>lla 
l'n nog sestig volgelinge na Winburg gevlug. Van
daal· is hulle na Bloemfontein gestuur, waar hulle 
· n paar maande deur die Engelse Re ident g-Ciran
soeneer was en toe na Herschel ditrik gestuur 
waar Sikonyella op 20 Julie 1856 oorlede is. , y 
t wedt> scun Lchana het die regcutskap oor die 
,.;tammetjie gevoer tot Ledingwana meerderjarig 
~eword het. HierdiP klein eun van 'ikonyella 
woon vandag aan die Grootrivier in Baqoetoeland 
in 'n droë bergagtige streek omtrent een dag rei 
van Mant-aux-Hourees as 'n onderdaan van die 
Basoctoc-opperhoof. 

Mosjes reeds het s~· ver lae vyand op Bloem
rontein b 'Soek en hom sy be ke.rming aangeuied, 
maar wat die ou man uit trotsheid "{'W<'i<"l' ltet. 
het die kl .inseun aangenecr~~· en \'andag rorm h:, 
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op niks anders nie as die besit van 'n groot menigte 
vrouens. 

So is dan die gesel van die gren'distrikte, 
ctic hoof wat beide Basoetoe en witmense g-epluntl<'r 
het en wat sy rooftogte tot in Soeloelancl uitrre
stuur het van die toneel verdwyn en sy grond;:?;e· 
bied i verdeel tu ' sen Molappo en Molit"ane, clie 
broer van Mosjes wat in Olocolan distrik op Mabol
lella verblyf .gehad het. Sou die Makatese nic 
miskien handige. en hulpvaardi':\"e bondegnote ge
wees het nie van die nuwe Republiek in hulle 
latere stryrl teen die Ba oetoes? In elk geval 
het hulle verwydering 'n b ter knns verskaf vir be
woning deur witmcn>;c later. Johan Fick sou 
miskien nie baie ingenome gewees he t met ikon
yrlla e volgelinge a::; sy bure nie. 

HOOF TUK VI. 

MONT-AUX-SOURCES-A WENTURE. 

DIE ideaal wat die Vryheidshelde gekor"tcr 
heL het nou vir hulle oos 'n appel in die skoot 
geval; maar ongrlukkig het die appel 'n kneus
plek gehad. Die Basoetoe-kwessie was die plaag 
van die Republiek van haar ontstaan af. Die 
oorwinninge by Viervoet Pn by Eercaberg het vir 
hulle die reg o-egcc om vrypoo;tig en a ·trant te 
wees. ou dat die Engelse teruggetrek het, wa 
die Boere te wak om die swarte mag te weerstaan, 
so het die kaffers gemeen. En van die kant van 
die Boerc was daar ook meer versigLighPid dan 
miskien nodig wa ·. Selfvertroue het ontbreek by 
die mannc wat nog ni die kun,; om te wen geleer 
het nie. Boomplaas, Viervoet en Berca het op 
hulle die indruk gcmaak dat verloor nie 'n knn,; 
was nie. elfvcrdcdicring, clkC' man vir homsPlf, 
wa die verstandhouding van die dae, en du het 
elke man ge ~ org, as die kaffers op hulle jag
p.artyr kom, dat hy met sy famielir en h sitt ingr> 
op veilige afstand wegtrek. Minstens eenmaal per 
jaar het die gerng gekom dat die kaffers aankom. 
Dan word die wa in haao; opgePtak, die vee word 
aangcja en al wat lcwe vlug c.liep in na die wcsic 
vau die Vrystaat, totdat die kaffers W<'er terug 
is in Basoetoeland. As die Boere dan teruggaan 
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na hullc plase moet hullc van voor-af weer : egin 
met wat hullc gered het met vlug. o het die 

-vr:-, lwid onder :mike OJwtandighedc nie baie maak· 
lik gewe s nic. Die kaffer het ook nie altyd 
die nodighcid ge i 'll om, na 'n "jagparty" (of lie· 
wcrs 'n rooftog) weer terug te gaan nie. Dan was 
die Regering vcrplig- om die burgers op te kom
mandeer om die kaffer,; oor diP grens te gaan bring, 
of li •wer oor die vcronderstelde gren . 

Volgens die praklama ie van ·ir H. mith van 
1 41:> was Engebc gebied tot aan die Deákcn berg. 
Die Boer • h •t cgtcr nooit aan. praak gemaak op 
dir gebied waarop die Basoetocs oor pronklik ge
woon het nic, omdat dit altyd teen hulle begin els 
was ont enige na::>ic, al was dit ook Barbarc, van 
hulle groud · te ontroof, al gce Engeland dit vir 
hullc present. 

·Die CCl"tc keer dat die regering dit nodig gcag 
hrt om di · Basoetoes terug te drywe was in 1 56 
toe hulle in \Vitsie hor>k ooi·gegaan en in IIarri
smilh di Lrik verblyf gehou hel. 'n Kommando on
der komdt. Louw Botha is toe uitgestuur. Jan 
Fick was toe kommandant van die Winburg e 
kommando. 

By Licbenbergsvlei het hulle vir die eerste 
keer agter die kaffers geja, maar daar wa eintlik 
geen verset nie.. Rulle het ook orders gehad om 
nie te skiet nie, maar hulle kon hul elf nie be
bedwing nie en het een kaffer e been afge kiet. 
Die kaffer,.; het to van Witsieshoek af ingcvlug na 
.Molappo toe. Nadat die Boere 'n groot klomp 
vee argoneem het, het komdt. Botha dit goed ge
vind om maar terug te trek. Kommandant Fick 
wa · nog nie tevr de nie en het toe versoek om 
die berge- uit te gaan. Die verlof is hom gegee 
en hy kon al die beeste wat hy afneem vir hom 
self hou. Hy het daarop vrywilliger~ gevra. Hy 
het net twaalf witman en een jong gekry, maar 
wa~ va~ besluit om te gaan. Hy wa nie bang 
-v tr dit• kaffer nie en boonop het die majestue e 
.Mout-aux-::>ources hom getrek. Met y twaalf man 
is hy die beroemde Nahamadi pa uit, waar die 
talle van be ·oeker- ook vandag uitgencem word, 
al lwt die berg tor wit gelê van di~ . _ne~u. Een 
van die vrywilligcr wa. ook sy agttenJange seun 
Paul. Die pas i- 'n poort tu sen vreeslike hoë 
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reg-op kranse waaruit 'n steil voetpad met 'n 
menigte kronkelinge tog eindelik die top van die 
berg bereik. Salig is die besitter van hierdie pas 
in oorlog tyd. 'n Paar jaar gelede het 'n paar 
astrante bobbejane nog die lewe van die rei igers 
onveilig gemaak deur klippe op hulle af te rol. 
Nik is dan ook makliker hier nie. Toe die klein 
Fick kommandotjie die pas nader, het die kaffers 
dadelik 'n klipmuur in die pas opge tawel. Die 
klip:pers wat afgerot is, het die Boere tydelik laat 
halt. Die nag moes hulle daar· laap en die vol
gende oggend vroeg i. Paul met vyf man regs 
opgestuur om onder die krans langers die kaffers 
se stelling te be torm. Toe hy daar kom, was 
hulle almal weg. Mi kien was hulle verdryf deur 
die koue wat v rskriklik erg was, maar meer waar
skynlik deur die vrees vir die witmen e wat soma.r 
'n kaffer se been afskiet. Deur die sneeu is ' die 
twaalftal toe die berg· uit tot by die oorsprong var. 
die Grootrivier (of liewer 'n tak daarvan, waar
skynlik die Khubelu). Al lang die rivier af is 
hulle agter beeste aan wat die kaffers in hulle 
vlug agtergelaat het. Party bee te het die kaffers 
doodgesteek maar altesame het die twaalftal 1200 
(twaalfhonderd) afgeneem. Die vierde dag eers het 
hulle in die laer· teruggekeer, waar almal reeds 
gedink het dat hulle vermoor was. Daar bo op die 
berg moes hulle die nagte in die bitter kouc deur
maak sonder brandstof behalwe vet wat vir hulle 
'n vuurdie aan die lewe moes hou. 

Elkeen van die twaalf man het 'n klompie 
bceste gekry maar die re het die Goewerment 
gevat. Die oorlog was nou ook oor want Witsic 
het in Molappo se g bied ingevlug. 

HOOFSTUK ,VII. 

VRIEND VAN DIE PRESIDENT. 

Moeilikhede met die kaffers het nie tank op 
hullc laat wag nie. Intussen het daar egter ander 
moeilikhede ont taan waarin Fick ook "Y rol ge
·peel h.et. "'oos ons reeds gesien het, het die 
Vry, taters be luit om hulle land te rcge •r volgen. 
die Amerikaanse model. 'n Pre ident moes aan die 
hoof geplaa word, maar waar kon nou 'n ~cskikte 
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R:omdt. Paul Fick, wat kommandant was by Mo
lappo en later gedurende die Engelse Oorlog in 
nid-Afrika. 

man g0kry word? Die enig-ste leier wat almal sou 
erken het in 1851, wa Andries Pretoriu , maar in 
18!)2 het hy die Vryheid helde in die teek gelaat 
en nou was hy ook besig sy nuwe huis in orde 
te bring- oorkant die Vaal. 'n ekere nyman het 
toe by die oorname die pre ident kap tydelik waar
geneem totdat 'n ge kikte man sou gekry word. 
By Jammerbergsdril wa toe 'n geleerde man, 
.To ias Hoffman. Hy ou miskien net die man wees 
wat vrede met. die Ba oetoes kon bewerk tellig 
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in hierdie t_yd waarin die geNaar van die Basoetoes 
dreigend was. Om die rede is hy gckies tot uic 
waardige amp, maar sy vriendskap vir sy ou vriPnd 
was te groot na die sicnswyse van die Boere. Toe 
hy 'n ploeg, 'n vaatjie kruit en dergelikc üinge aan 
Mosje::; as pres nte gee, merk hulle dat so'n vriend· 
skap vir die Vrystaat te duur te taan sou kom. 

Hoffman word toe gevra om y betrekkin;; neer 
te lê, maar hy weier. Daarop word kommandant 
Fick kcnni. gcgee om die men::;c op te kommandecr. 
Met 1200 man is Fick toe na Bloemfontein en 
mar eer op na die fort. Die sleutel van die Re.,i· 
densie word opgeëis maar Hoffman wcier om hulle 
af te gee. Fick laat toe dadelik die kanonne opstel 
om op die hui~ te skiet en di dreigement was genoeg 
om Hoflmau tot oorgawe te dwing. 

Koos Venter, 'n lid van die Uitvoerende Raad, 
is toe tot Waarnemende President aangesteL Hy 
was 'n eienaardige figuur wat altyd 'n kort baatjic 
gedra het tot die al heeltoemal ver::;lyt en verbleik 
was. y vriende, o.a. komdt. Fick het toe vir 
hom 'n rnanel gekaap en present gegee om by 
plegtige geleentilede aan te trek.* 

Di3 volgende president was Jacobus Bo hof, 
die regterhand van die Republiek van Natal tot 
18.!2. Hy was nou nog in Na tal waonagtig en Fick 
onderneem om hom te laat haal. Hy stuur sy oud· 
;;te seun Paul met twee waens om sy trek oor te 
bring. Ook as president van die Vrystaàt was 
Boshof sonder blaam en hy het baie goeie wette 
gemaak. Sy ampsjare was egter nie. sonder moei· 
likhede nie. Dit was in y tyd dat lllarthinus 
Wessel Pretorius, vergesel van Marthinu Goets, 
onverwags op Bloemfontein sy verskyning maak 
om aanspraak te maak op die Vry:staat as erfenis 
van sy oorlede vader Andries Pretorius. Hy het 
so'n a&trante en parmantige houding ingcneem dat 
Pres. Bo::.hof hom 21 uur gegee het om die dorp 
te verlaat. Hy is toe terug Tran vaal-toe maar om 
gou daarnv. met vyf honderd man die Vrystaat 
binne te ruk. In haa het Pres. Boshof die bur
!.{ers opgekommandeer en meer dan duisend man 
het die Transvalers by Rhenosterrivier tegemoet 
gdrek. Hier was komdt. Fick en sy oudste seun 
ook weer teenwoordig. Die scun Paul wa nie ge· 
kommandeer nie maar vir betaling van 50 skape 
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het hy in die plek van 'n ·ekerc v. d. Mcrwe ge
gaan. Die twee· kommandos, wat elkeen 'n kanon 
gehad het. was so na aan mekaar nockampeer dat 
hull met mekaar kon praat. 'l'oe die Trans\·;ûers, 
wat onder Pres. Pretorius en komdt. Paul Krugcr 
wa,;, tllooi in gelid staan om aan te val wort! .. ou 
Grietjie" op die "oskanon" van die Transvalers 
g<'stel. t:'oJra ou Grietjie lostrek, moe almal skieL. 
wa;; die bevel. Net voor hulle . kiet egtcr, ja 
komdl. Krugcr tussen hulle in om vrede te maak· 

lntuss!·n is daar ook mense na Mosjes ~e tuu;r 
om die Ba~oetoes op te maak te n die \'rystater . 
By hulle wa · daar ook 'n Vry tater, Karel Geer. 
*Sic verder oor Venter "Oude Tyden in den Oranje 
Vrystaat" bd y. 74. 
Komdi. Skutt van die Vrystaat het order' gekry 
om die mensc te vang op hulle tcrugko,m' . Toe 
Skuttc gewaar, wa · hulle reeds by hom verby en 
hy stuur toe tyding na die hooflaer, en komdt. Bester 
word toe belas m t die taak om die kêrel' te vang, 
wat hom geluk het. Die Tran valer· i oorgegcc 
aan die 'rransvaalse regering, maar Geer i na Win
burg vervoer as pri onier. Die hof het omtrent 
·n week lank sitting gehou en gedurende die tyd 
het 'n klompie burgers, wat vir die doel gekomman
deer was, wag gehou by die tronk. o.a. ook Paul 

. Fick. Geel' se hele famielie het ook by die tronk 
kom tente op ~ laan en daarom moes nog sekuurder 
wag gehou word. Die doodvonni i op hom uit
ges.preek. maar memorie i geteken en die dood
vonnis is verander in tronkstraf. Later i' ander 
memories weer opgetrek en a. g-evolg daarvan i:,; 
hy vrygesit. 

HOOF TUK VIII. 

WEER AFGE 'OXDER. 

Dh Kaffer. · wa" nog altJ·d baie a'trant na hull" 
oonvinning oor Cathcart, en Wit.ie e oorlog het 
hulle ni~ afge krik nie. Hulle het nou verre to<rt<· 
in die Vry. taat in gemaak en het nou stalle oop
g~breek en die men e e perde gcroof'. So r~ 
het dit toe gegaan dat die Volk · raad in 1858 be:;luit 
het om 'n kommando uit te , tuur om die "'('roofd · 
veu terug te haaL Winburg en Kroon ·tad · • kom-
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mando was onder komdt. Freek Senekal. wat van 
1851 af al veel vertroue by die bur<gers gewen het. 
Komdt. Fick was weons 'n siokto onder sy beeste 
nie instaat om op kommando te gaan nie en het 
soos ~;o baie ander die oorlog ook ni go •dgekeur nie. 
Hy het daarna Kroon tad-toe getrek om onder 
die bereik van die kaffers uit te kom. Hierdie af
sondering was du hceltemal om ander redes as die 
van 1851; want hy en sy seun het by Wit ieshoek', 
by Rhenosterrivier en by ander plekke weer hulle 
lauere teruggewen. 

N á komdt. Serrekal in aanraking gek om het 
met die kommandos van Smithfield en Bloerw
fontein, is hy tot komdt-generaal gekies. Hulle 
het ingetrek tot by Morija, Mobaleshoek en Thaba 
Bosiu en het omtrent 800 beeste en 1200 kape 
geneem sonder dat hulle een man verloor het. 

Twee kommandante, die van Bloemfontein en 
Fauresmith, het by ~haba Bosiu geweier om Langer 
te veg onder Pres. Boshof. Hulle was aanhangers 
van Pretorius en het huis-toe gegaan. Die kom
mando wat agtergebly het was net 500 man sterk 
en was toe verplig om terug te trek. Pres. Bo hof 
het toe met Mosjes onderhandel, wat toegestem het 
om sir George Grey, die Goewerneur van die Kaap 
Kolonie, a bemiddelaar te erken. ir G. Grey het 
by Smithfield 'n stuk grond Sewefontein as Vry
staat gebied verklaar waarmee die Basoetoes nie 
in hulle skik was nie. Hulle het die grens van 
sir G. Grey dan ook nie lank ontsien nie, sodat 
die Boere in die Vrystaat maar nog gedurig in on
v.eiligheid geleef het, en nog dikwels met al hulle 
vee en hawe moes vlug na die binneland-toe. 

Baie mense het hulle plase op die grens ver
goed verlaat sodat Fick in 1864 'n memorie by die 
Volksraad inged.ien het om vryskelding van "re
cognie"-belasting vir sekere~ mense wat nooit hulle 
plase geokkupeer het nie en het vry keiding gekry 
vir drie agtereenvolgende jare. 

In 1864 het Pre . Brand aan bewind van akP 
gekom in die Vrystaat. y hele strewe was om 
vrede met die kaffers te bewaar. Daarom het 
hy wette gemaak om te belet dat daar van die 
kant van die Vrystaat aanleiding sou gegee word 
tot wrywing of onenigheid. Ook het hy onder
handel met Mosje en sy toestemming skriftelik 
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Vl.'rkry dat sir Philip Wadehouse as bemiddelaar 
die g-renslyn sou kom bepaal. 

'n Kommi ·sie i in die Volksraad aange .. tel om 
saam met die Goewerneur te gaan. Ook is 1200 
man opgekommandccr en hulle moe twe' twe 
langs mekaar ry te perd om die g'ren oop te 
trap n.l. van Sikonyela;;hoed (in Fick burg dis · 
trik) na Lotspilaar, "Goewerneuikop af na K.B. 
Baken (Kaffer-Biddulph Baken) in Excel ior di -
trik. Van Sikonyelashoed af op het die lyn ge
loop na Rooiberg en daarvandaan na die Oaledon
rivier by die plaa Groendraa.ll Van K.B. Baken 
af, af na Klipplaatdrif aan Groot Vetrivier. 

Die ly:1 <OOS dit destyds oopgetrap i', is van
dag nog sigbaar van ikonyela hoed na Lot pilaar. 
Die hele lyn is egter nie so oopgetrap nie, maar 
wagte is op die grense geplaas. 

By hierdie geleentheid het mor Jan Cellier , 
later Volksraadslid vir Ficksburg di trik, voor 
gery om die pad af te pyl. Komdt. Fick het sir 
Philip Wadehouse verge el te perd, terwyl die 
vervoer van mev. Wadehouse toevertrou wa aan 
Paul Fick, wat van 1850 af Veldkornet was. Hy 
moes in 'n spider met mev. Wadehouse ry en hy 
het sterk herinneringe oorgehou van haar liefde vir 
blommetjies en in cktetjies; want kort-kort moe 
hy stilhou om haar nuu kierigheid te bevredig. 
By Goewerneurskop het die President die Goewer
neur ontmoet en dit wa daar ook dat Pres. Brand 
Molappo ernstig aange preek en ge ê het: "Jy 
wil oorlog hê maar jy sal sien die volgende oor
log al die la.aste wees." Dit wil ê dat Pre". 
Brand alles in sy vermoë gedoen het om vrede 
te bewaar, maar as die kaffers nie wil nie, was 
hy klaar om hulle goed te straf. 

HOOFSTUK IX. 

KOMMANDANT-GENERAAL. 

NIETEENSTAANDE al die voorbehoedmiddel' 
en voor ·orgmaatreëls, kon die vrede nie bewaar 
bly nicj eenvoud\g Ómdat die kaffer8 nie net so 
verl-'igtig was as die witmen e nie. Waar kynlik 
het hulle ook hierdie maatrcëlt-\ weer be kou as 
,·ovcc·l bc>wyse dat die Bocrc vir hullc bang wa-<. 
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Sir Philip W odehouc;e het van hulfe gems dat 
die kaffers wat nog ten weste van die getrapte 
lyn was voor November 1864 moes teruggetrek 
word. Mosjes het die aak voor 'n pit.·o van 
sy seuns en ander hoofde gelê, wat teen terugtrek 
was, maar om nie by die Britse Regering in 'n 
slegte reuk te· kom nie, het Mosjes hulle geraai om 
vir die kyn die kaffers te laat terugkom. Om egter 
nie hee1temal die vat op die grond te ver'loor ni<e, 
h~t d1c vrouens en kinders met die haringvee terug
getrek, terwyl die kaffers met die perde ag-teri
ge bl,y het. Voor die einde ~van die jaar het 
Ramanclla, die neef en skoonseun van Mo jes, by 
Bethlehem 'n inval gemaak, ·groot verwoe. tinge 
aangerig en groot buit gemaak. Ook op die suid
westelike grens i diefstal op 'n groot skaat voort
gesit, wat almal bewyse is dat die Basoetoes ge
soek heL na oorlog. 

Paulus Mopeli se stad Mabolella, was nie ver 
van die ,grens af nie in die teenswoord~ge Clocolan 
clli;trik. Orals op die grense het die President 
wagte geplaa om die grens te beskerm en O(•r· 

treder terug te drywe. onder rede het Paulus 
Mopeli, 'n broer van Mosjes, twee van die wagte 
u.I. Cornelius van Rooyen en Miehiel Muller op 
VrystaaL c gebied laat gevange neem en na y 
~tad vcrvoer as prisoniers, rwaar 'hulle 'n paar 
dae as sulks gehou is. Dit wa 'n growwe oor'
treding van vredeswette en President Brand het 
'n ultimatum aan die kaptein ge tuur en 50 beeste 
geëis as boete vir die oortreding. As ons hierdie 
g;eringe boete vergelyk by die wat Sir G. Qathcart 
in 1852 geëi het, dan blyk ook hierin die be
geerte van President Brand om vrede te bewaar. 
Hy het egter, voor die ultimatum gestuur is, die 
burgers opgeroep en onder kommandante op die 
grense geplaas. As hoofkommandant van cliè 
Winburg-kommando was kommandant Fick teen
oor Mopeli gekampeer. 

By die aankoms van die ultimatum wa ver
:>keie Basactoe-kapteins by Mopeli aanwesig, o.a. 
ook Ma ocpa, ·die bloeddorstige en krygslustige 
,.;cun van Mo je . y raad was, dat aangesien die 
bcP><Ü; wat hulle in 1858 gevat het reeds gedaan 
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wa"', hulle maar bly kan wees as daar weer oorlog 
ko;m. Die antwoord op die ultimatum was dan 
ook 'n uitdaging vir die Boere. 

Volgens wet moes die komdt-generaal gekies 
word deur die offisiere in die veld. Vir die doel 
het President Brand hulle bymekaar geroep op 
mnr Adriaan Eksteen e plaa . Daar is gekies 
die vrind van die President, Johan Fick, wat ook 
die vertrouc van die manskappe gehad het. 

Pre ident Brand en genl. Fick vorm dan ook 
'n geskikte paar om 'n stad aal te versier, soos 
hulle portrette doen op Ficksburg vanaf 1920. 

DIE SLAG VA~ MABOLELLA. 

Die dag- na die verkie ing het 'n kommando 
van 850 burgers onder opperbevel van genl. Fick, 
met Komdte. Roos, de Villiers, Fourie, Malan, 
Joubert, Wessels, Wepener en Bester as leiel's 
van die afdelinge, die gren oorgetrek na Mopeli 
se stad. Kapt. Goodman van die taat artillerie 
het toe ig gehad oor die twee veld tukke, terwyl 
komdt. Fourie bela was met die verdedigino- van 
die kamp wat net 'n halfuur te perd van d;ie 
berg Mabolella geleë was. 

Genl. Fick het die kommandante in die vol
gende orde laat optrek: Komdt. Louis Wessel (van 
Bl<Jemfontein) suid van die berg waar hy teen 
Masoepa se mag gekom het; komdt. Paul Bester 
(van Winburg, later landdros van Harrismith) aan 
die noordekant waar hy met Molitsaan, die 
broer van Mo jes, te doen gekry het. Dit was in 
hierdie afdeling waar die enigste ongeval plaas
gevind het. Piet Wes els het n.l. ge neuwel op 
die plaas wat vandag die naam van Wes elsval 
dra in aandenking van die gebeurtenis. Komdt. 
Roo moe, van die oo te sy aanval, terwyl komdt. 
Malan opdrag gekry het om die hoë spitse van 
die berg te neem. 

Toe die geveg hewig wa , en die oorwinning 
gemaklik skyn vir die Boere, storm Molappo met 
sy mag tu en die aanvaller en die Boerelaar in 
om die af te sny. Komdt. Fourie het hom egter 
dap.pcr geweer en Malan het gou teruggatrek om 
die VJ' and daar op die vlug te ja na Mopeli reeds 
gereLireer het. By hierdie stadium egter maak 'n 
talryke mag uit Mopeli se stad 'n hewige aan-
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val aan die: wcste kant. Kapt. Goodman was 
egter te veel vir hulle en die aanval word dade
lik op 'n ander punt gewaag. Ook daarheen word 
dio kanonne in galopmars gebring, en so word 
ook die aanval afgestaan. . 

Ofskoon die getal dooies aan die kant van 
die Basoetoes op 70 of 80 geskat i', het die komdt . .
generaal diL go d gedink in die middag laat om 
in goeie orde terug te trek. Hierdie geveg het 
op.enbaar (1) dat die Vrystaat nie te doen gehad 
net met een kafferhoof nie, maar met die he-le 
Basoetoeland, (2) dat derhalwe die manskappe in 
die veld te min was, (3) dat die Vrystaat vet.
troubare offi.siere het, wat die man kappc vel~
troue inboesern. Later het die president gewag 
g;emaak in die Volksraad van die dapperheid aan 
uie dag gelê o.a. deur komdt. Louw Wepener. 
(Bethulie). Hy het ondervinding opgedoen in die 
Ka!feroorloë op die oostelike grens, waar hy ge 
woon het tot 'n paar jaar tevore. Hy wa. dan 
ook van opienic dat Mabolella moe gencem word 
al kos dit veel. Ofskoon daar sowat tien duisend 
kaffers aanwesig wa', wou hy die volgende dag 
met omtrent honderd vrywilligers ui~ die :1nder 
afdelings en sy manskappe die berg beklim om 
die stad in te neem en also die burgers uit alle 
dele te bemoedig. Hy is egter in die krygsraad 
cwrstem en so het Mopeli in besit gebly van sy 
vesting. Die gcveg het plaasgevind op 14 Junie 
en kort daarna is die r ed vroeër beraamde in
valle in die Vrystaat gemaak, wat miskien deur 
'n besliste oorwinning by Mabolclla sou afgeskrik 
geword het. 

·n Ander merkwaardige feit wat hier aan die 
lig gekom het, wa dat Europcane hulleself so kon 
verl.aag om saam m~.;t die kaffers teen hulle eiP 
witte ra' te veg. Hier is naam lik' een gewond 
wat 'n paar dae later oorlede is. Ook in later 
gevegtc o.a. in Mohale hoek was daar duidelike 
aarn\'Y ' inge dat daar witmensc in die laer van die 
Basoetoes was. Rulle was die Basoetocs veral 
behulpsaam in die vervaardiging van vuurwapen eu 
<Lmmuniesie, wat die lewe van menige blanke ge
kos het. 

En nou, wat was eintlik die po iesie van g nl. 
Firk a.:; komdt-genl.? Soos ons reeds gesien het 
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was dit die krygsraad wat be. lis het dat 2.1abol 'Ïla 
te gevaarlik wa om in te neem, en in hierdi 
krsg raad het. hy een tem gehad wat ge. moo1· 
kon word deur die meerderheid. En wanneer die 
meerderheid teen hom gaan, was hy nogtans ver
plig om sy krygsbeleid in ooreenstemming te bring 
tllet hulle wen ·e. Aan die ander kant is hy ver· 
ant \Voorde! ik aan die Volksraad wat hom b vek 
loc:;tuur, m.a.w. di dcmokratiese begiwel h t hom 
dikwels tu sen twee vure gep1aa.. Boonop het hy 
te kampe gehad met die veelvuldige klagtes c11 
versoeke van die kant van die burger ~ . Die een 
wou v.an "oom Jan" verlof hê om sy vrou te gaan 
sie.n eu 'n ander wou weet of "oom Jan" nie ieb 
het om aan sy perd se rug te smeer nie. 

Gen!. Fick het geweet hoe om ""ehoorsaamheid 
af te dwi:ng, maar hy het ook 'n hart crehaJ vir 
elke burger en daarom is hy soveel te meer la tig 
geval. Veral die verlofstorie het die offi~iere se 
lcwe soms bitt r gemaak. 

HOOF TUK X. 

DIE INVAL L.~ DIE VRYSTA.\.T. 

President Brand wat ook aanwesig was by die 
geveg van Mabolclla, wou na wat h;y ge·üen het 
oorlog verklaar teen die hele Ba"oetocland, en 
hiertoe mocb hy verlof kry van die Uitvoerende 
Raad. elfs teen die oortredende barbare wou h.) 
-'.ie eer van die be:;kawing handhaaf deur volgen~ 
wet te handel. Maar die eer het hom veel geko-.. 
Terwyl hy op weg wa~ na Blo mfontein veml!Clll 
hy van die inval wat die Basoetoe" gemaak het in 
Smit hfield en Bloemfontein distrikte. Hy ~ tuur 

toe dadelik ua genL Fick om met vcr"terkin;.; daar· 
heen op te ruk. 

Die komdt.-~eHt • raal het da.delik die la.er ondm 
bevel van komdt. de • Villiers agt er.;elaat mei 
komdtc>. Malan en Bester en trek met kom ltt·. 
Roos, We · el · en Fourie op na Bloemfontein. I n· 
tu sen het ook Ma ocpa en Mopeli 'n inval gemaak 
:-over a Brandfort waar hulle op ~7 Junie i")l 
iJat-.Lers by Rietspruit vermoor 'ua ltulle vriend · 
~kapllk met hulll' saam gccët het. Die ou lll('idt• 
·n kinder,; is agtL'l';.;elaai terwyl die op;cgroeiJc 
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gende dag het hulle ook ou ryk mnr .Jan Botes, 
sy seun en die s'koolmeester, Schwim, vermoor, en 
nog ses ander burgers. 

DIE SLAG VAN LEEUWSPRUJT. 

Op weg na Bloemfontein en toe die kommando 
Leeuwspruit deurgaan, .gewaar hulle 'n aansienlike 
aantal spore van 'n kafferkommando. Veldkornet 
van Zyl word toe dadelik op verkenning uitge
stuur. Van komdt. Wessels wat twee dae tevore 
na sy wyk gcstuur ïs, kom nou 'n rapport 
dat die plase daar amper almal ve,rbrand is. 
die teenswoordige dorpie VerkeerdevieL Hulle was 
Met twee ure Oll nog kampeer die hooflaer uigby 
nog nie klaar nie toe hulle skote hoor. Dit was 
koandt. Wessels wat op sy terugkeer die kom
mando van Mopeli en · Masoepa, wat ook op hulle 
terugto.g was, ontmoet het. Komdte. Roos en Fourie 
het te hulp gesnel en 'n geveg het plaasge.vind, 
wat weer nuwe moed aan die burgers gegee het. 
Tot dusver het hulle hul verbeet dat hulle nie 
sonder 'n kanon kon veg nie. In hierdie geveg 
waar 250 burgers teen omtrent 2,500 Basoetoes 
gekant was, was 'n kanon nie te kry nie. Die 
uitslag was dat sonder die verlies van 'n enkele 
burger daar 120 kaffers gedood is en 30 perde. 
As buit is geneem 50 perdel 2032 beeste, 70.000 
skape en vier waens. Die geveg het plaasgevind 
op 30 Junie en die buit is daar by Verkeerdevlei 
'n paar dae later gemaak. 

Aan hierdie geveg het ook deelgeneem 
(komdt ?) Fra er met 'n klompie Engelse vry
\Villigers wat hulle knap gedra het. Hierdie vry
willigers het later as 'n afsonderlike korps goeie 
dienste gedoen onder leiding van komdte. Websters, 
Hengers en ander. 

Intussen het komdt. Louw Wepener die kaf
fers uit 'mithfield distrik terug gedryf en rlie 
berg Vegkop vier myl van Zastron, waar die 
borugte perdodiefboof Poshuli sy vesting gehad· 
het, bestorm met veel sukses. 

Dit was egter nie genoeg dat kaffers terug
gcdryf i · nie, hulle ;moes deeglik gestraf word. 
By Leeuwspruit besluit die krygsraad op 2 Julie 
om 44·2 man agter te laat om die grens te be kerm 
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en dan met GOO man 'n inval te maak. John 
Nunn Englo wot·d dcu1· gen!. Fick benoem tot 
kOimmi sarisi-generaal om prowiesie en vrywilligers 
na die lacr aan te voer. 

Van Lecuspruit trek die kommando toe op 
wes van Koranna berg, deur Molitsaan se krale, 
en by Mekwatling nek pxoklamecr geuL Fick die 
hele gebied van Molitsaan Vrystaats gebied. 

In die noorde het Ramanella, n' berugte rower
kaptcitn, 'n inval in HarrismiLh di trik gemaak en 
op 29 Junic vyf Tran vaatse burgers, namelik 
Pictcr, Jan, Albertus en Koo Pretoruis en Andrie 
Smit, vermoor terwyl hulle op tog wa van atal 
na die Transvaal, terwyl korndt. 0. de Villiers se 
vee goroor is en sy broer David lig gewond. Hier
die moord op Transvaalse buvgers het die Tran ' · 
valers in die harna' ge ja en 'n leër is gestuur 
onder komdt. Paul Kruger veqesel deur Pre -ident 
Pretorius om die Vry taters te hulp te kom en 
wraak te neem op die Basoetoes. 

Komdt.-genL Fick het aan die ander kant van 
M ·k" at .ingsnek weer m~t komdt de Villier- in aan 
raking gekom en op 17 Julie het hulle die tad 
van Mopeli bestorm en nou daarin geslaag om 
Mabolclla te verower. Al die Ba oetoe is nou oor 
die Caledon gedryf en op 20 Julie is die kommando 
bokant Ladybrand by 'n gemaakte drif die Oale.
don oor met omtrent honderd waen . Die 21ste 
is hulle die Putiatsaui deur eu voor hulle had hulle 
die Qathcart berg, waar die kaffers voorheen die 
Engel e generaal uitoorlê het, en waar hulle nou 
in duisende versarnel het om ook die Boere klein
geld te maak. Ma oepa e ' tad wa hier op die 
berg en wa die sterk ve -ting op weg na Thaba 
Bosiu. Terwyl die kommando op die 22ste voort
trek in ver:::;killcndè afdelings onder komdte. Wes
sels, Joubert, Be ter, Roo , .Senekal, Malan en 
Fourie, word daar bonderde en houderde gewee;r 
·kote op hullc gclos van uit die kran e op die 
flank, terwyl twee veldstukke vanaf die berg op 
hulle lostrek. Daar was ruim vyf duiscnd Ba oe
toes op die berg aangevoer deur die dappere 
Masocpa en Molappo. Die komdt.-generaal se bevel 
was egt r om die berg te bestorm. Van kran · tot 
krans het dit gegaan en elke kaffer wat hom ver
toon i neerge kiet. Toe huil~ bo-op kom, hel 
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hulle die kanonne bestorm en die kaffers het il• 
wanorde op vlug gegaan en hulle kanonne en 
haie perde in die hande van ,die Boere gelaat.. Een 
honderd lyke is daar getel, terwyl aan die kant 
van die Boere net een liggewonde was. 

Bo-op die berg het. die Boere gekamp terwyl 
al die kaffers in aftog was na Thaba Bo.siu. Die· 
:-;elfde aand nog het hulle die Vrystaatse twee 
kanonne, die Armstrong en Whitworth, gestel om 
op T·haba Bosiu te skiet. Een koeël van die Arm
;;trong en vier van die Whitworth het Mosjes se 
huis geraak. Dit was die Boeresatuut wat na alle 
waarskynlikheid 'n koue rilling by die opperhoof 
veroorsaak het. Hier op die berg het ses hon
derd Barolongs onder Sepinare, die aangenome scun 
van Maroko, by genl. Fick as bondgenote ·aan
gesluit. In die suide het Jan Letelle dieselfde ge
doen en die Boere was later verplig om hulle te 
beskerm sodat hulle miskien meer 'n las as 'n 
hulp was. As vyande egter ·sou hulle die lewe 
suur kon gemaak het vir die handjievol burgers 
en hulle vroue en kinders. 

Aan die kant van Thaba Bosiu was Ma;soepa 
,.;e berg steil af, maar die krygsraad het besluit 
om die laaste vesting van die Ba.soetoes te bedreig 
en daarom moes die kommando met sy hondend 
waens en vier kanonne daar af. Die oggend van 
die 2t:bte het 1100 man begin met 'n pad te maak 
met ligters en die aand was alles gereed vir die 
aftog wat die volgende dag plaasgevind het. 

HOOFSTUK XI. 

THABA. BOSIU BELEER-LOUW \YEPRNER 
SNEUWEL. 

OP 14 Julie reeds het komdt. Wepener Vegkop, 
n ander Ba<>oetoe vesting, in die suidc verower. 
Op 25 Julie het die geveg op Masoepa se berg 
p~aasg'Cvind sodat genl. Fiek se kommando by 
27 Julie reeds by Thaba Bosiu laer getrek het. 
Louw Wepener wou nou die hoek of kloof Gorra
Gorra be torm maar het nie genoeg manskappe 
gehad nie. Daarom stuur hy om hulp na die komdt.
generaal. Veldkornet Paul Fick is toe met 'n 
groot perde-kommande daarheen. Wepener trek 
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loc van onder ar in en Fick van boaf. Toe die 
.:;on ondergaan, was hulle in be it van die hoek 
na 'n baie hewige geveg. Die kaffers was ook 
goed met gewere voorsien wat hulle bekom het 
in stryd met die beloftes wat die Engelse g~maak 
het by die Bloemfontein Konvensie. Die Do~re het 
die dag 115 waens verower maar .~ ewe waens het 
bly staan op 'n plek waar die kaffer' te hewig 
geskiet het. 'J'o • veldkornet Fick die volgende 
eggenel by die waens kom, vind hy Swa:tkopsoul 
t>n handdoeke, war vir hom 'n klare bewyo, was 
dat daar Engelse saam met die ka:fen ,3'eveg h t. 
'lp die ander waens wa, ko :; en huisraad. ~.U di 
verowerde waens en ander buit is van Thaba Bosiu 
ar Bloemfontein-toe gestuur en die gewonde ' i. 
mee2'est uur. 

Komdt. Wepener het nou met sy kommando 
gehelp in die beleèring van Thaba Bo iu. Na 'n 
paar dae (8 Augustus) het die krygsraad be luit 
dat komdL Wepener met Lehulp van die kanonne 
die kop ten suidc in be-it moes neem. Die kaffer 
het so ,geskiet dat die eerste dag se aanvalt 'n 
mi lukking was. Ses mense is li"' gewond met 
g·ewere en klipp en een kaffer swaar gewond. 
Gevolglik besluit die krygsraad dat hulle nic 
weer die berg sou :,torm nie, maar net bee te 
sou afneem. 

Om die toestand duidclik te maak , ' al 'n kort 
he krywing van die berg hier van pa~ \h'l' 

Natuurlik moet niemand dink dat die bero-, wat 
g1ewoonlik as 'n ontoeganklike rotsvesting voor
gcstel wonl, juis wat wonders is nie. As 'n 
rnens die llergJormasie i.ly Fkk,;buro- en Ladybrand 
ken, dan kan jy jou die vorm van Thaba Bo-<iu 
voorsleL Hy is omtr.•nt 300 voet hoog waarvan 
die boonste kwart uit ·n rot muur b':-;taan. Net 
drie voetpaadjies ver.~kaf toegang tot die plat op
p:·rvlakle op die Ler~·. war omtrent 7;> moro-e be
slaan. Die voeLpaadjies wa met ge ta,velde klip· 
muurtjief' Vf'r~kan '. B~ die ril waar W epener ge 
val het wa" 'n paar sulke muurtjies, een hvër as die 
ander. · Bo-op die berg was duisende kaffers ver
gader en hulle het ook dui. ende beeste daar 
,-crsamel, sodat byna die hele opperdakte daarml'L' 
i.J(·slaan moes gewcc::- heL. Dem hon"'er g-t•llJ-~·f hei 
Uic beei:'te rlie kranse ar"'f'Yal l'll h~- hopt· dood '"C'IC::· 
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onder die kranse sodat dit later 'n vree .> like s tank 
versprei het. Baic beeste het egter lewend na 
Ollder gekom en daarom het die kr_ygsraad op 15 
Augustus besluit om om die berg te trek en al die 
beeste in besit te neem. Wcpener moes regs om 
en gen!. Fick ,el[ links om. 'n Sending ·tasie i:; 
g-eleë links aan die voet van die berg. Voor genl. 
Fick die Sendingsta.sie bereik, laat Wepener weet 
da . hullc die berg moes aanval, want daar was 
geen kaffers nie. Genl. Fick laat cgter terug weet 
dat WL'pener &y bevele moes uitvoer. Laasgenoem
de, war hom nie maklik van sy voorgenome planne 
laa alpraat het nie, kom nou self aangeja en ook 
y adjudan . en ander ofiLli 're. IIulle hou toe 

krygs1aad en besluit dat Wepener met sy men ee 
die ' erg- sou beklim. Die kanonne moes deur die 
,-,[oo~ gebring word wat tussen die be1:g en die 
laer was. Die komdt.-generaal moes self by die 
kanonne bly terwyl veldkornet Fick met 'n klompie 
jongmanne die sloot moes inneem wat reg van 
die 1 i van die berg alkom. Die Vrywilligerko:rps 
moes by die Sendingstasie wag hou dat die ka.i'· 
[ers nie miskien links om die berg kom nie. 
Wepener het baie Winburger by hom gehad. 

Toe hulle halfpad was begin die kaffers wat 
n~nkam, wa ' van alle kante te skiet en party 
gooi met klippe. Deur sy onverskrokkenheid, was 
\Vepener op die voorpun t en hy het maar vertrou 
llat sy mensc hom sou volg. 

Eers i::; Raubenheimer, 'n Kolonialer, doodge
skiei, toe 'n baster met die naam van Scholtz. 
'n Ou Pieterse is swaar gewond en komdt. Wes
;;els is met 'n klip neergevel, maar nog klim 
WPpener daar voor en die ander mens volg hom 
onder die reën van die koeël::; wat van alle kante 
vun die kloof kom. Wepener klim met sy roer in 
~y reg,erhand; nou bereik hy die skans en vat 
,..y geweer oor in sy linkerhand om met sy regter 
üit> skan;:, pla t te trek. So woes het koeëls en 
klippe gereën dat daar onder in die sloot 'n ver
sigtigc f[ollandcr, Hcnneman, dit nie gewaag het 
om . y kop uit te steek nie en sy roer maar in 
die lug aftrek met die uitroep "Mog 't maar 
t rel fen. ' En daar staan Wepener ln die ·tort
bui vau koeëL regop, vol moed, wanL die Lriomftog 
i" byna voleind. Dog net toe hy die skans wou 
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platruk tref 'n koeël hom, wat hom op die skaw 
van die vyand laa neer-tart. 

Toe Wepener val het almal teruggevlug, en 
dil- kaffers he agtern<t gestorm. \ 'algen,; Paul 
Fick, he t die kaflers Wepener ~e klere uitgctrek 
en sy papiere geneem, maar die lyk is dit!.;cltde 
dag nog afgebring en by die laer begrawe waar 
dit later weer opgcgrawe i . Dit moe c;ter ,·outid 
wees omdat later 'n deputasie na Mo 3je' gestuur is 
om di Jyk van Wepcncr te kry. Dit word ook ver· 
tel dat di.-1 kaffers sy hart uitgesny het. Hy het 'u 
eredood gesterf en 'n groot plek in die '1art van die 
nc1o;·3 vtrower. President Brand het dan ook Pt <.ilP. 

Volksraad gcwys op y heldedade by Vegkop, 
LeL ea se stad, en by ander gelecnthede. DH~ 
Vryo.taat heL met :y dood 'n groot verlie gely. 
Die verlie::, vau so'n man wat sy lewe feil gehad 
het vir sy land heL veral baie getcl in 'n tyd 
toe daar o baie onwillige · wa . GenL . 'enckal 
h11t in 18.)' die laak moe · opgee omdat die mensc 
hulle eenvoudig nie aan sy bevele gcsteur het 
nic, en hui .; too gegaan hot :-onder \'C rlo L Uenl. 
Fick het die.•elfdo moeilikhei1l ondervind, uat 
manskappe awel a offisiere oms geweier het om 
"-Y bcvele uil te voer. Die mee te werk moe::o 
maar deur vrywillige1·s gedaan word. 

1\laar self::; dit· vrywilliger,; wal !'laam met 
Wepener sou gaan, het hom in die steek gelaat 
toe hy vooruit klim. En toe gent. Fiek van di.: 
kanonn<' ry om hul!(• aan te spoor en weer terug
ry, is dit- nu u, go u vpr prei dat di' komdt ·gt•ueraal 
vlug, en dit wa.,; rede genoeg vir hulle om ook 
ll' vlug. 

Die kommando he '.!.7 daP om u il' IJerg gel(· 
en in dil' 1yd het Pre-;. Brand twe ·maal die la,•r 
kom be:soek omdaL Mosje onderhandel het om 
vrede, maar elke <>lag geweier het om die voor
waarde" van die Boer,· aan te neem. Eindelik 
het die :-tank so erg geworJ. dat die dokt r ge
vrees hel vir koor,.;. Daarop i toe be::;luit om 
di' beleg op te gee en die kommando weer te 
verdeel. Komdt 'mit, wat in die plok \' all W 'lW 
nor gekie~ i ·, ~->Ou dan in Ba.soetocland afwerk on 
dil' komd:-generaal het na fobppo tot! opg-elr •k. 
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Die Vrystaatse Kommandante in die Anglo-Boeroorlog. Die een met die kruisie gemerk is Komdt. Paul 
Fick. lJie portret is i11 die begin van die oorlog in 1899 te Bloemfontein geneem. 
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HOOFSTUK XII. 

DIE TRANSVALERS OP DIE TONEEL. 

Met die moord van die Tran~vaalse burger;; 
in Harrismitb distrik, het Ramanella vir die Vry 
s, a at 'n bondgenoot be -org. Oorlo"' i teen di,~ 
Ba;;oe'oes verklaar e11 'n kommando onrler komrl . 
g-eneraal Paul Kru.zer i." ui ~gestuur en Pre .;ident 
Pretorins het ~ elf die kommando verge el. Rulle 
het verlof gevra van die Vry taatse Regering om 
deur Vry taatsgebied te trek en dit is oorecngekom 
dal bulle saam met die Vry taat e komdt.-genl. sou 
opereer. Die kommando he t langs die Ba.::oeto -
grens afgetrek, om sodaende die Basootoes skade 
aan te doen waar moontlik. Rulle wa egter onve:r
sigtig toe hulle nie jui met die vyand in aan.
raking kom nie. Die Basoeloe wa egter op die 
loer en op 2() September het hulle in die nag 'n 
aanval op die laer gemaak by Noupoort. e 
Transvalers is gedood en nege gewond voordat 
hulle hulself kon weer. In die geveg wat toe ge
\'Olg het, bet hulle darem vyftig Ba;;oetoe~ gedood. 

Genl. Paul Kruger wou toe ook die grond waar 
hullc die kaffers verjaag heL Tran vaal gebied 
proklameer, maar gcnl. Fick het objekteer en 
gesê, as hulle proklameer moet hulle ook okkupeer. 

Op 6 Oktober het die twee komdt.-generaals 
mekaar by Generaalsnek ontmoet, vandaar die naam. 
Daar het hulle besluit om saam Molappo se stad, 
waar Jonatllan se stad nou nog i , aan te val. 
Die 'l'ran~::~valers wa·· 585 man en die Vrystaters 
753. Vir so'n sterk kommando het Molappo ge
skrik. Hy heL sy stad aan brand gesteek en 
geylug. Ook het hy sy graan in mandjie be· 
grawe maar die Boere het dit ontdek en uitge· 
grawe. 

Op 27 September reed het genl. Fick al 
die grond ten we te van die volgende lyn Vry.· 
staatsgebied verklaar, n.l. van waar die Imposanie 
in die Caledon loop, al met die Caledon af tot 
3 myl ten ooste van Letsea se nuwe stad, van
daar in 'n regte lyn tot aan Bamboespiaas ten 
ooste van Pampoensprult. Dit sluit in die grond 
van Paulus Mopeli, Clocolan, Molitsani, Excelsior, 
Carolus Baatjie, Ladybrand. 



Jou op () Oktober proklameer hy verder die 
._..,.nnd vau Molappo, Ramanolla ons., n.l. van 
Mount-aux.-Sonrce af met die Drakeusberg tot by 
die oor-prong van die Putiat~ane en met Putiat· 
~ane tot aan die Caledon. Molappo het toe 'n 
paar maande later ingestem om hierdie stuk 
grond aan die Vrystaat af te staan. 

Die Transvaabe en Vrystaatse kommando's i 
op 9 Oktober oor die Caledon getrek afsonderlik, 
maar in verbinding me- ml!kaa ·. Rulle het ,;uid 
getrek tot aan Ma-<oepa se :;tad waar die Trans
valers byna oorrompel was. maar gered was deur 
die tydig-e opdagin,:; van genl. l:i ·K ,.,e 'kommando. 
Gen!. Kruger was al.yd sigbaar want hy het op 
'n blou perd gery. B:1ie van . y man kappe wa-> 
egter Ronder perclc omdat die pcrde langs die 
pad van die Transvaal af dood is. Ander was 
maar in 'n betreuren waardige toestand, sodat dit 
geen wonder was dat hulle veel gewaag- het om 
ryperde in die bande te kry. By een geleentbeid 
het dit die lewe van twee man gekos. Hulle het 
n.l by 'n koppie oos van Fick burg twee perde 
onder 'n krans ge,;ien staan en in die poging om 
hullP Ie bekom is lmlle vermoor. Die koppie dra 
van dié ~eleurtenis af die naam van Moordkoppic. 

Op lil Oktobee het die twee kommando's weer 
by Kommandonek teruggekeer met 335 perde 
:1258 bceste en 8110 kape. Die buit is veedeel 
volgen verhouding van die getal manskappe wat 
elkeen in die veld gehad het. Die Transvalers se 
aandeel was toe 14' perde, 1424 beeste en 3546 
Rkape. Dit i du · nie nodig om te sê dat hulle 
nie nodig gehad het om terug te stap nie. 

Van Kommandonek af is die Transvalers na 
Bethlehem se kant en genl. Fick se kommando 
J.et oor die nek bokant die tasie na Appelkoo kop 
~etrek. So hel die nek die naam gekry: Ou 
Appelkoos het aan die stam van Sinkonyella be· 
hoort en het omtrent vyf-en-sewenti"' volgelinge 
gzhad, wat tesame 700 skape en 850 beeste gehad 
het. Appelkoos en Makiet, die twee hoofde, het 
ver::;oek om a vredekaffers beskou te word, en 
Jan die beskerming van die Republiek te geniet. 
Gen!. Fick het dit aan hulle toegestaan. 

Tyding het nou gekom van die haaglike toe
~tand-:\ wat heer::: by Harri~mith en President Brand 
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'her ~cnl. Fick op l··n~ ~rg"r om " f na Wi. , \ 1· 
hoek to gaa 1 om lliugo lo oullc•·.;o •k.. D<nr wu.; 
reeds ommigc famielies hecltcmal gorurneer deur 
die kaffcr~<lrooplogtc, maar gcnl. Fick het nie veel 
"erk g-ekr.v nic•. ff,· he. net aan evc ·I om die 
noodlydendes tegemoet te kom, wat kort daarna 
gedoen is deurdat li03 becste hulle toeere tuur is. 

Dif' generaals hel le•luit om weer gesamen
lik af t.c t.rek tot. py Mo,;jes. Pres. Pretoriu$ wou 
ook graag vir Pre -;. Brand ontmoJt. 

Op 2.) Gk olJer is by Catllcartsdriï -die pkk 
waar die kaffers nog altyd gemeen het waar 
gPluk hullc sou begunstig oos in 1852-weer 'n 
slag gclewcr en 700 pcrJe, 794! beeste en -H50 
skape is buitgemaak. Die Transvaler · is daarna 
weer noordwaarts en op 30 Oktober skrywe "enl. 
'Kruger aan genl. Fick daL hy terugt.rl.!k Tran .;. 
vaal-toe, omdat. sy ltlen e ondet· kier' is r n omdat 
hulle oes ryp staan op die land.· Hy hoop P{!'rer 
.om later weer 'n kommando te bring a > dit nodig 
blyk. Daarom wil hy gta~g in kommunika"ie bly. 

Dit wa . .; nie erg na die sin van di • \'ry t:ttt•,·.
nin wat dieselfde behoefles gevoel het. maar daar 
was nik aan te doen nie. Behalwe die buit wat 
die Transvalers arsonderlik gemaak het, was hulle 
aandeel van die verdeelde buit 434 p rde, 4397 
bceste, en 5588 skape. Rulle was du genoegsaam 
beloon vir hullc moeite. 

Nieteen taande die helofte van genl. Kruger het 
dio Transvalers nic weer hulle verskyning gemaak 
nie, en van nou af moes die Vry taters weer die 
hele spit afbyt. Dit wa 'n moeilike taak. vir 
die klein klompie mense. wal reed soveel maande 
in die veld "a-.;. Daar die kaffers hulle ook nou 
nie meer kans gegee het vir a-root gevegte nie, 
•het die roepstem van die hui of liewer van vrou 
en famielie al sterker geword en die mense het 
me t of ::-onder verlof die kommando' verlaat. In 
kort dieselide toestaode het _geheers, wat daar 
wa in die Engel e oorlog na die lag van Porde
berg. 

Daar die reëns ook nou o erg geword het 
dat die riviere onpassabel was, het komdt. Roo" 
die voorstel gcmaak dat die kammando ontbind 
moet word vir 'n tyd en net wagte van 150 man 



np die grense van elke distrik sou gehou word. 
Onder omstandighede was die moeitikheid nog om 
genoeg manskapp , .e kry vir die wagte. 

HOOFSTUK XIII. 

DlE :KOMD'l'.-GENERAAL BESKULDIG. 

;Die kaffers het baie gou gebruik gemaak van 
die kans wat die aflossing van· die burgers hul.le 
verskaf het. Terwyl gent·. Fick op U Novembe:
met sy manskappe n(t Witsieshoek optrek, word 
k-o.mJt:. Roos., w.at. met net 130 man by Korannaberg 
gestasioneer was·, vroeg OPf die 15de deur 'n groot 
massa kaffers aangevaL Die eiljigste hulp wat ver~ 
krygbaar was, was komdt. Webster van d'ie vry
willigerkorps. Hy was by Thaba 'Nchu gesta.
sion€er en het dadelik met 150 BaroLongs en sy· 
vrywilligers opgetrek. Hy was egter te laat, en 
viér burgers het die lewe ingeskiet in die aanval• 
terwyl 'die kaffers een span oose en 71 van komdt. 
Roos se ;>erde buitgemaak het. Ook het die kaf
fers se-kere transportryers by hulle waens vermoor 
Onder hulle was daar vrywLUigers en dit is op
merklik dat by een wa 'n Hollander, 'n Duitser 
en 'n Engelsman die lewe v;ir die Vrystaatse vry
heid ingeskiet het. By 'n ander wa is vier man 
vermoor. 

Ook by Kommandonek het op 18 November 'n 
kommando kaffers die Caledon deurgetrek en 'n, 
aanval gemaak op die V'redekaffer , Maliet en 
Appelkoos en het 11 kaffers gedood en twaalf hon
derd stuks vee geroof. Die regerings wat hulle 
hloe beskerm, kon dit n~e doen nie en het hulle 
toe verlof gegee om hul~e ramielties en besittings: 
na Kroonstad in te neem maar al di.e weerba.t·c 
burgers moes terugkeer om militêre diens te doen. 
Ook verder suM het die kaffers oor die grens aan
vallc gemaak en ondeT die omstandigbede het Pre:;. 
Brand 'n spesiale pog!ing gemaak1 Ollll 'n groot leë'r 
op die been te bring. Die burgers het ook, noudat 
l!ttlle 'n tydjic by vrou en kflnders was, genoeg 
p:...triol.ismc besit om geltoor te gee aan die oproep 
van dil· President,. 

Kowdt.-genl. Fick hel diP kaffers leruggedryf 
uit Koranua!Jcrg en Viervoet en het op 5 Desem-



oor 'n aanval gemaak op Pl.atberg waar baie kaf
fers gekonsentreer was. Op die berg het die kaf
fers nie veel teenstand gebded nie, en 782 bee ·te" 
900 ska.pe en 9ö perde het in d;ie hande van die 
Vrystaters gevaL Die kaffers het. egter huUe ou 
taktiek gevolg van hinderlaag lê, en 'n lukaas 
steL 'Die baie vee wa.<> die lokaas. By die afkom 
van die berg langs. 'n nou voetpaacljie word Cbris
tiaan de Jager,, 'n Nalalse vryw:i.Lliger, se bene al
twee afgeskiet. en aau. die voet van die berg word 
±50 man deur ruim 3000 kaffers :>mrin.,. Hier moe" 
die burgerg dio hcwigste geveg van die oodog 
dC'Ut'maak. Bestorminge van alle kante het 'n hele 
paar uur Jank voortgeduur totdat genl. Fick om ;J 
uur n.m. besluit om terug te trek met d'ie gewon· 
des na die laer naby .Mabolella. 

DTie dae later (8 Dcselllber) i~ 'n aanval gu· 
maak op Oloeolanberg waar die euu van \{r,lit :-<UilC 
hom bevind het op wrg om die Vrystaat i[l te 
trek. Hy was tcruggeJryf met een ongeval aan 
die kant van die burgers, n.L. H. Gcldenhuizen wat 
lig gewond was aan die voet van die berg. 

Op 17 Desem ber het ge nl. Fiek weer met 'n 
groot mag van 880 rnan en twee kanonne onder 
artillerie kapt. Goodman die Caledon deurgetrek 
en 'n aanval gPmaak op Cathcartsbcr" w~aar tu< eu 
'n duiscnd en twaaJ.f honderd kaffer vergader was. 
Aan die aanval het deelgeileem: Kommandant<' 
Bes!eT, Wes::,els, Swart, van iekerk, \'ilund, 
Dreycr en art.-kapl, Goodman, tcrwyl konnlt. Hoo · 
in die laer ngterg-ebl? het. Die be torming- wa" 
so geweldig d;tt ~it' ka.fferl:i dadelik op vlu~; ge
slaan het en die burgers m~n kan:S vir veg ge~ee 
het. Die krygsraad bt::Slu,it daarna om 'oudaguag 
Bt:rea berg al' te trek so,dat hulle teen dagurcl'k 
aan die voet van 'l'haba Bo ·iu k011 wees. l.laar 
diL: nag daar deurgebring was 'O bitter koud en 
nat dal hull.c hliLLe besluit, vcrander het en soma!' 
dad·eli.k na d(ie laer teruggelrek het. Setrs in 
Desnnber kan die koue van Ba~oetocland • svm~ 
so ongenadig wee:> op die vreemde indringer, en• 
dit was nog nie dL'C laaste koue en nattigheid waL 
die burgers daar deurgcmaak het nie; erger sou 
nog kom. 

Intussen i:s di' kryg opera ie ·_in di • ·uidl' uuk 
111et ·uk:,e b •kroon en komdL. Web ter hel veral 
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groot dienst P. bewys met sy vrywilligers. Morosi 
1s op vlug geja en het oor die Oranje Rivier na: 
die ooste gevlug en Lebenya het na die suide ge
trek en hom aan die Koloniale Regering oorgegee. 

Krismis is in laer naby die Putiatsani deurge
bring en toe was daar 1,198 man in die lacr her 
halwe die g-eklcurdes. Maar Kdsmis en N11wcj;tttr 
is die tyd w,unnee,r elkeen na sy ll'uis verlang en 
so was dit ook. hier. Weer soos in November het. 
die manskappc 'n. monster pet.ie-;ie geteken om op 
verlof te gaan en waar die g'ewe.,ier is, het hulle 
sonder verlof gegaan, sodat op 011jaar. dag daar 
net nog 340 man in laer gebly het. Die klompie 
was verplig- om terug te trek in die Vryst.aat in. 
A.l die komm1.1ndantc en veldkornette rapporteer 
dieselfde n.l. dat hulle man kappe hulle verlaat. 
Die dissipliene kon nie gehandhaaf word nïe, selfs 
die besluite van die Uitvoerende Raad teen ,.;11lkc 
verwerping van gesag het 'n dooie letter gebly 
P.n hulle het maar op 6 Januarie weer 'n algemene 
oproep gemaak. 

Hierdie tyd moes komdt.,generaal Fick verant
woording doen van sekere klagtes wat teen hmr~ 
ingebring was n.l.: 

(1) Dat hy nie vir genoeg doppies ge org- het 
nie. Sy antwpO'l'd was dat hy op tyd sy rekwi
siesie ingestuur h ... ~ maar dat vertraging op Win
burg geskied het. 

(2) Dat hy nie met komdt. Wepener saam
gewerk het nie (by Thaba Bosiu) en dat hy teen 
die bestorming var. die berg was. 

Sy antwoord was dat hy wel vir die bestorm
ing was, maarr dat die krygsraad hom oorstem het, 
en uit sy verkla,r~ing b~f,k duideli.k dat daar nie 
sprake kan wees dat hy riie saamgewerk het nie. 
Sy onskuld blyk ook uit sy antwoord op no. 3 
n.l. dat hy beeste vir homse~f toegeëien het. 

Hy is dan ook on kuldlg verklaar op al drie 
puntc deur die Uitvoeren-de Raad. Later m .Me;i 
1867 het die krygsraad weer, in opd'rag van dle 
Uitvoerende Raad, die komdt.-generaal in verhoor 
geneem. Merriman, toe landmeter, en ander het n.l. 
die b<·skuld,igin{:! teen die komdt.-generaal na die 
Uitvoerende Raad gestuuT dat hy in die geveg by 
Platberg Lwee, Boesmans laat doodskiet het na hullf 
ooTgegce het. By die verhoor is gen!. Fick on 
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;-;kuLdig gevind', omdat Henr'3inan 'n Hollander diP 
Boesmans doodgeskiet he. sonder orders van enig 
I<' mand en sclfs sonder die we te van ge nl. Fick. 
Die saak' het daa,r doodgeloop en Henneman is ook 
liH.' gestraf nie. 

BOOFS'l'UK XIV. 

))JE SEHONGHONG VELDTOG. 

·nit spreek vanself dat die kaffers, wat nou 
net 'n soort van guerilla-oorlog gevoer het, van elk(' 
swakheid van die Vrystaatse kommando gebruik 
gemaak het om hulle vyand skade te berokken . 
Die Krismisverlof het dus as gevolg gehad dat die 
Ba octoes die Vr;y ~taat hinne geruk het en op 
\l J anuarie 'n aanval op Winburg gemaak het. 
Hulle het alle beesLc en perde wat hulle in hantil' 
kon k ry weggovoer. GenL Fick, wat in die dis 
trik g(slasioneer wa:::>, het hull.e agternage it tol 
b.v Krû'rannaberg en weer al die bee te en kap0 
tt.ruggeneem,, maar 50 perde het in hulle besit ge
bly. Die la,er i toe nog verder terugge'it tot by 
~1atthys Wc :;els se plaas en net 'n wa$ van 25 
tllan i by dlie dorp Winburg gelaat. 

Hierdjie aanval het gemaak dat die burger» 
gehoor geg-ee het aan d.ie oproep van d.\e Uitvoer
ende Raad om. op 2G J anuarie weer te veld te trek . 
lnlu sen is die kaffers reeds van uit Winburg, 
disll•ik toL oor die Caledon teruggedryf en veral 
lloof-korndt. L. Wessels se tog op 17 Januarie, i» 
tueldenswaardig. lly het van Men vreier"berg (ua
by ExcelsiJor) getrek deur i\1odderpoort, Calhcarl' 
ddf, by 'l'iemiesberg en Bereaberg verby en het 
teruggekeer met 3.!-1 uerde en 30 bokke na h:v 27 
uur weg was.. 'Dit wa. 'n harde skof vir 'n perde
kon>mando. 

Op 24 Januarie het komdt. C. de Villier roem 
behaal met ss oorwinning oor drie of vier duisend 
kaffers wat 'n aanval op die dorp Bethl.ehem ge.· 
waak het. Een burger en een kaapwagter it> ver
moo.r en twee burgers lig gewond, Lerwyl daar 200 
kaffers ge<Lood is en 225 perde met saal , gevat is, 
<l<!>OOk enige geweers. ~t w;as knap gedaan want 
die burger-kommando heL maar bestaall uit l~.'J 
uurgers Cll 150 kaffers. 
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N.adat die burgers in groot getalle weer opge
k'om 'het, het komdt.-generaal Fick vir die soveer. 
ste maal besluit om nog 'n. maaJ. diie Lesuto binne 
te ruk by Modderpoort verby na Masoepa e stad. 
Maar hierdie keer het hy 'n groter onderneming 
gewaag as ooit tcvore. Hy besluit n.l. om dia 
Sehonghong in te trek. 'fer verklaring moet gesê 
word dat die deel voor die kettingberge (Maluties) 
~suto genoem w;ord terwyl die berge self Sehong 
hong heet. Vanwaar èiie kettings begin lê hulle 
aanmekaaT geskakel tot aan Griekwaland Oo:> en 
die N atal grens .. As jy dus eenmaal bo op die berge 
kom, bl~· jy bo of teen die hange of langs die riviere 
tot jy wee·r voor af! kom~ Om bo op te kom, be
teken ook 'n tog van amper n' hele dag. 

Op 19 Februarie is die tog aanvaar oor die 
berge en agter tussen huHe op, waarskynlik langs 
die Sikunyane Rivier op tot regoor l!'ieksburg waar 
hull.e op 2 Maart weer èlie berge afgckom hel. Die 
tog het betaal want 27l:l2 becste 3500 skape en 18i 
perd(· is buitgemaak Lcrwyl 30 kaffer::> gedood i~ 

Rulle het ook die kaffers, wat hulle self daar agter 
veilig gewaan het, groot krik op die lyf gcja. Die 
meeste het toe vir d.ie eerste maal wit mense OU!· 
der oog g_ekry, want hulle was ges tasioneer by die 
vee.poste waar die beeste en skape heen gestuur 
wmd terwyl dile mieiJe~> o,p die lande in die Lcsuto 
staan, en nou waarskynlik, terwille van die oor
log, vir d.ie hele jaar. Vir baie burgers was die 
sLui-er nou opk voor ldie oë weggeneem, en hulle 
kon hulle verbeelding met dii.e werklikheid vcrge
lyk·. Maar die ontbef1Ïuge was groot" Dit was die 
reënseisoen en dlie nat p.atl G daar teen die berge 
met sy skuins voetpaadj)es alles behalwe gewens. 
Die turf bJ'ing dan ook menige ruiter me"t perd 
en al teen die grond. Verder is brandstof uiters 
skaars, wat 'n mens juis náe verwag nie en dan 
ook ni.e v.oorsorg 'voor maak n,ie. Die reën maak d..an 
nog die bcesi'Dlis ook onge~>kik om as sulks te dien. 
Dte gt.v!Ülg is dat 'n mens dikwell> sonder iots 
w arrns te nut ti~ jou na jou sku,ins bed bege we .. 
En dan die koue, wai soms in die somer so skerp 
kan word, saam met die skuinste, gun jou geen 
rus nie. Dit was dan ook geen w.onder dat die 
burgers met blydskap die Vrystaat in die verte 
aan.skou het as die land Kanaan toe hulltJ op 1 



53 

Maart weer voor· op die .Maluties verskyn. Menige 
burger heL dan ook aan genl. Fick vcrklaar dat 
hy hom nie W'eer daar agter die berge sou "kry nie. 

Hoe dit ook sy, d~e tog het 'n groot indruk en 
vrees by die llasoetoes opgewek. 'l'oe die kom· 
mando op 2 Maart aan die voel van Moordkoppie 
vcrby kom met die menigte vee, het net hier en 
daar kaffers van Molappo probeer om hulle te mole
steer. Die res het ge'idder en twee dae later het 
Molappo na genl. Fick ge tuur om vrede te vra. Die 
generaal se antwoord wa dat hy dadelik 150 bce te 
seun a gyselaar, dan kon onderhallel word. Hy· 
sou ook die President vir die doel laat kom. 

Die toestand· was dan ook werklik haaglik vir 
die kaffers, want rapporte het gekom dat dlie 
klein kaffectjiies by Molappo se magies reeds moes 
ingebind word om d'i.e honger te stil. Die stronke 
van mielies het hulle tot voedsel gedien. 

HOOFSTUK XV. 

DIE VREDE VAN IMPERANIE. 

MOLAPPO het die 150 beeste gestuur en die 
Uitvoerende Raad het hulle eise aan hom toege.
stuur. Voor hy die Pre ident kon ontmoet moes 
hy egter eers sy heemrade oortuig dat die tyd vir 
vrede aangebreek het. Hy wou toe graag komdt. 
Bester en adj-genl. Do'ch hê om teenwoordig te 
wees. Komdt. Bester het egter nie 'n kaffer ver
trou nie en wou nie gaan nie. 

Genl. Fick het daarop sy seun Paul gestuur en 
Fanie Jacobs het vrywillig meegegaan. Rulle sou 
terselfdertyd gyselaars wees as waarborg vir die 
wap~·n ·tilstand, terwyl .Jonathan n Joël, S l'un~ van 
Molappa, gys,•laars wa by di Boer . Toe hulle by 
Moord . oppic· ond r :ie berg kom, word hulle perde af
geneem en hulle word by 'n lelike voetpad uitgelei 
by 'n kanon verby. Bo i hulle in 'n hui gebring 
en goeie kos gegoo. Maar 'n wag is om hulle ge it. 
Dit was maar 'n benoude nag en die twee het 
nooit geslaap nie. Die nag moes daar ook rap
porte uitgestuur gewee het, want die volgende 
möre Vl'o"g vergader die kommando's almal goed 
gcwap •n rondom hulle en sincr en dan dat dit 'n 
nnarh id was. Dit wa~ lveltemnl natuurlik dat 
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Tydens die Basoetoe-Oorlog. 

Komdt. en mev. P Fick met hulle dogter Sannie. 
wat to' twaatf jaar oud wa . 

::-lanuic was al twee maandt> oud loP haar vader 
haar die eer te maal ge ien het, want .y wa:; go 
bore tydens die, Basoetoe-Oorlog, terw) 1 hy op dien ... 
was. y is later getroud met mnr HeL.tie van Nic 
kerk. .Haar twee dogters is mev. Mike van Rouy 
!'11, V.!ll Clo(jolan, en mev. Inspekteur de Vo:, \' all 

die 'l'ranf'vaal. Onlangs het y haar twcdc n;;tn. 

rllrv. Dcon Bendt>r, op Olocolan begrawe. 
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hulle onder die omstandighede aan die moord 
v-an Piet ReLier gedink het. 

Terwyl die l,;affers nog so tekere gaan, gee 
Molappo meteens 'n harde fluit en alles was dood
stil. Nou begin hy hulle toe te spreek en oor te 
haal LoL Vt'cue. Die dans was blykbaar maar 'n 
vertoning om vrees in te boesem by die twee wit 
mans. .Molappo wys sy mense op wat die Boere 
reeds godoen het en sê: "J annie Fickie sal julle 
nog swaar straf as julle nie nou in.,gee nie." Nog 
·n kaptein het 'n toespraak gemaak en na 'n paar 
besware geopper en beantwoord i , word voorbe
nndsels gemaak om na die Boerelaar te gaan.. 
1:3y die kop was daar ook 1500 beeste wat hy die 
nag laat IJywekaar maak het. Molappo was nou 
in 'n manel en pluiskyl gekleed en was vergesel 
van vyftig raadslede en van die twee wit gyselaars. 

Dte terrein waar die vrede gesluit is, wa by 
die twee panne'tjies waas die Ficksburgse Munisi
palitJit onlangs ptotte verkoop het. Die komman
do was aan die Vrystaatse kant gestasioue . 
Die Caledonrivier maak daar 'n draai en vorm 'n 
:skiereiland in Basoetoeland se kant. Op die skier
dl,.md was 'li groot tent opgestaan en alkante 
in die walle het genl. Fick 100 gewapende mans 
versleek wat tegelyk uitkom toe .Molappo en sy 
gevolg die skiereiland inkom. As hy geslaag het 
om die ogg ·nd vrees by sy wit gyselaars in te 
boesem, nog beter het gen,l.. Fick geslaag om h0m 
op hierdie manier wit te laat word. Ook Pres.i· 
dent Brand wat die vorige dag met die Uitvoer
ende Raad daar aangakom het, het reguit op hom 
af gestap en souder · om sy kuiergas van vroeër 
(Fick) of iemand anders te groet, kyk hy Molappo 
stip in die oë en sê op barse toon: "Onthou jy 
uie woordc wat ek vir jou gesê het by Goewer· 
ueurskop?" "Ja, ek vra om genade," antwoord 
Molappo. Daarop stap die President na die tent, 
maar in diE: deur kyk hy om en bespeur Sekelo, 
·n kaffer wat Hollands, Engels en Sesoetoe glad 
kon praat en as Molappo se tolk gedien het. Maar 
hy was ook 'n berugte rower. Die President sê: 
"Is dit ook een van jou raads,manne? Hy moet 
dadelik weg. Ek wil hom nie sien nie. Jy het 
met vel'mad Bloemfontein ingekom en ek wil jou 
nie sien nie." Toe hardloop SekeiQ. 
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In die tent word toe vergadering gehou, solank 
die kommando-men e om d1e twee gyselaars vel'
gader wat hulle ondervindinge oor en oor moes 
\'ertel. Rulle was nog besig met vertel toe pre
::;ics om twaaSfuur- ou Grietjie lostrek as teken 
van vrede. Vyf-en-twintig skote is daarop afge
skiet. Molappo was nou Vrystaatse onderdaan en 
sy gebied ten noorde van die Putiatsanie Vr-y
staats gebied, terwyl hy nog twee duisend beeste 
moes betaal a· boete. Hierdie vrede is op 2G Maart 
1866 geteken en op 3 April het ook Mosjes by 
Thal.la Bosiu beloof om drie duisend beeste as 
boete te betaal, Molappo as Vrystaatse onderdaa.n 
te erken en alle misdadiger uit te lewer. Dié 
vrede was tereg 'n oor aak van blydskap vir die 
V rystaal se burgers. 

HOOF TUK XVI. 

PAUL lUCK-l{OMl\IANDAN'l.' VAN LERIBE. 

in die suide het die oorlog nog voortgeduut· 
en gen!. Fick is na Korrannaberg om daar te 
veg. Tcrwyl hy daar was, stuur Molappo 'n ver
soek dat gen!. Fick, komdt.. Bester na hom moe. 
stuur om hom te besKerm. Komdt. Bester het 'n 
kaffer nie vertrou nie en het gewéier om te gaan. 
Die President vra loe vir Paul Fick en beloof dat. 
die kommandant wat gaan f:23 per maand sou 
kry en 'u uitsoekplaa->. Hy sou gaan maar hy 
wou sy vrou en kinders laat kom, wat toe ander
kant Winburg in laer was. Hy laat haar toe kom 
en ontmoet haar by Doring'kop. Hier sien hy toe 
vir die eerste maal y dogter 'annie. Die wêreld 
was nog- vol hongerige kaffers, party gewapend. B;y 
Hammorria kom vyftig kaffers hom te gemoet te 
perd. Dit was die wag wat Molappo · stuur om 
hom te vergeseL 

Hulle tr k toe tot by Paul-Ficksberg die plaas 
wat mnr Dan de Villicrs, L.U.K., vandag bewoon 
aan Sinkonyelashoed, en laat "Y vrou daar agter. 
Molappo het 'n wag daar by haar geplaas om haar 
te beskerm. Vir vyf maande het komcit. Paul 
Fick toe b) Molappo aan tafel gaan cel, daar waar 
Jonathau no•t bly. Sy werk was net om paste 
uit te ge'~ in naam van die Vrystaat e Regering en 



57 

te bele;; dat witmense onnodig daar kom. Andel'· 
kant die Caledon is drie rye plase opgemeet onder 
toesig van gent Fick en ander; maar die i later 
teruggegee. Op Paul-Ficksberg is intussen 'n hui 
gebou, want dit was die plaas wat hy vir hom 
uitgesoek het op die belofte van die President. 
Na vyf maande kry hy 'n brief van die President 
dat die Volksraad weier om hom 'n plaa toe te 
ken. Hy bedank toe dadelik, gaan breek die huis 
af op Paul-Ficksberg en koop die plaa terkfon
tein aan Imperanie waar hy ~ebly het tot sy dood. 
behalwe toe die kaffers hom verdr,vf het en tor• 
die Engelse in die Suid-Afrikaan e Oorlog hom na 
Basoetoeland gestuur het. 

Paul Fick het die eer van Kommandant van 
Leribe verdien. Hy was elf maande op kommando 
as veldkornet en al die tyd wa hy die regter
hand van die komdt.-generaal wat hom stuur waar 
hy bang was om arider te stuur of waar ander 
weier om te gaan, soo:; de tyds dikwels gebeur het. 
Gedurende die elf maande het hy net een keer 15 
dae verlof gehad om sy vrou te gaan ien. Toe 
vrede op 26 Maart gemaak is, het hy dadelik appli
kasie gemaak vir ·n plaa in die verowerde ge
bied. Op 9 April het hy toe sy aanstelling gekry 
:ts Kommandant van Leribe, en sou toe die plaas 
verniet kry, maar moes op 9 Mei weer opnuut 
applikasie maak. By Molappo was y vernaamste 
werk behalwe paste uitgee om u~t praak te g<ee 
in sake tussen kaffers en witmen· e en laa ge
noemde te belet om Basoetoeland in te kom en 
kaffers te molesteer. 

In September is hy daar weg maar reeds in 
Augustu het ver keie _gerugte gekom van voorbe~ 
reidings wat die kaffers maak om opnuut te pook. 
So skryf 'n sekere Engel man Humphrey wat aan 
die Caledon gebly het, op 7 Augustu 1866, aan· 
die President dat die kaffers gladnie m~er onde1·· 
danig i nie; dat Mos jes, Dawid Ma oe pa, Let'sië' 
en ander 'n konferensie gehou het in Ma oepa 
se stad; dat hulle aan die we 'te van die Caledon 
ploeë en dat Letsië Kiemie berg en Boshuli, 
Tandjiesberg, in besit neem. 

Paul Fick skryf op 14 Augustu dieselfde. Hy 
het gehoor hoe Letsië Kiemie berg versterk en 
daar is gerugte dat !olappo se kaffer hel_p. 



'n Kommando is to~; weer opgeroep en op die 
grens geplaas. Dit het Letsië skrik gemaak en 
hy protesteer toe, maar wou nie 'n gyselaar gee 
as waarborg dat die vrede sou gehandhaaf word 
nie. 

Net na die vrede is die kommandante en generaals 
afgedank, en net benoem as kommandante van die 
verskillende di trikte. Genl. Fick is toe aangestel 
as kommandant van Winburg, maar op 20 .Julie 
1866 het hy bedank ~:~s sulks om ruslig op sy 
plaas te gaan bly. 

Na die rus weer vcrstoor i· het hy egtur 
weer aangcneem en sy tieun Paul is weer as veld
kornet benoem. Gedurende die vyf maande van 
verblyf in Leribe het laasgenoemde 'n troue vriend
skapsband aangeknoop met Jonathan sowel as met. 
Molappo. Maar terwyl Molappo nog altyd na genl. 
Fick opgesien het as sy raatlgewer, was dit .Jona
than wat vir komdt. Paul Fick dikwcls geraad .. 
pleeg het en uok van sy kant dien;te bewys het, 
soo:; sal blyk uit die volgende geval: 

Die bedry wigbeid van Letsië, Po ,hu I i en ander 
hoofde is deur die .Engelse veroorsaak, want sir 
P. Wadehouse "het Mo,jes aangeraai om die ver
oworde gebied weer te okkupoer. By .Mequatling 
is kort daarna twee mans weer vennoor. 'n Ander 
uitdrywingsoorlog het toe gevolg waarin egter 
min van belang voorgeval het. Die vrouens en 
kinders en famielies het egter vir · veiligheid in 
laer gaan staan by Appelkoo ·kop. Rulle het Paul 
ook gewaarsku om laer-toe te kom, maar hy was 
Le besig met die opbou van sy nuwe plaas, Sterk
fontein. Hy het eers sy vrou en kinders in die 
laer gebring en gaan dan bedags op ·die plaa~ 
werk met 'n wag op "die kop. ·Dit was egter te 
lastig om elke dag heen en weer te ry en hy 
bring toe weer sy famielie _plaas-toe nieteensta,ancle 
die waarskuwing van die burgers. Een Sondag 
oggend het hy vyf kaffers wat sy vee wou steel 
doodgeskiet kort by die huis. Toe besluit die 
Basoetoes om 'n kommando teen hom te stuur, 
maar J onathan stuur 'n bood ·kapper en laat hom 
waarsku. Hy trek toe in haa weg en toe hy oor 
die berg tre'k, kom die kaffers op die berg uit. 
Die President het 'n gewapende wag van Bloem
fClntein afgcst.uur maar die wou nie nader as 
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H·tmmonia kom nie. Komdt. Fick vlug toe daar
heen, maar die wag het die volgende dag weer 
temggetrek en nou was hy verplig om na Appel
kooskop te trek. Toe hulle hom daar spot, trek 
hy weer plaas-toe en het nog een aanval van 
sest il'n kaffers moes afweer. 

HOOFSTUK XVII. 

ENGELSE INTERVENSIE. 

BY Bloemfontein Konvensic het die Engelse 
beloof om geen bondgenootskap aan te knoop met 
InJ,oorlingstamme ten noonle van die Oranje 
Rivier nie en vroeër verdrae almal vernietig be
halwe die met Adam Kok. Ook het hulle die 
reg aan die Vry taat toegestaan om wapens en 
ammuniesic in enige B1•.itse kolonie aan te koop. 

Sir Philip Wadehouse was egter 'n Imperiali' wat 
graag Britse grondgebied in uid-Afrika wou uit
brei. Hy het sy be gedoen, reeds in vrede tyd, om 
Ba.;oeioelaml onder Britse Bestuur te kry. Toe 
daar sprake was dat die Vrystaat oorlog ou ver
klaar in 18j5 het h hulle gedreig om die vrocër 
verdrae met die Vry taat te verbn..-ek, en toe 
oorlog werklik verklaar is nieteen taande sy 
drPigementc het hy die aankoop en aanvoer van 
arnmuni ie uit die Kaap Kolonie na die Yrystaat 
belet, terwyl hy die toe tuur van wapens en ammu
niesie aan die Basoetoes magtig. Hy was ook 
antevrede oor die Vrywilliger korps wat ondeT 
Webster en Lainton gevorm was, waarin Brit e 
onderdanr deelgeneem het. Vergelyk in verband 
hiermee wat Majoor Hook skrywe in sy boek 
.,With Sword and Statute" bd y. 168: "Daar was 
haie \'rystaters van Engel- e afk!>ms of werklik 
Brittc oos die name Ward, Owen, Bowker, Poult-
11"~' aantoon .en ander wie se roem in die langduriue 
oorlog prominent uitgeblink het in die per . Die 
twef' nasionalite'ite was in volkome harmonie in 
lac>r Pn in geveg waar hutle 'k'Ouer aan skouer 
gr·d·en het." 

Dit was dan eerder rede om trots te wees oor 
die voomit'igte wat dit vir die goeie verstand
houding van die twee rasse in_ "uid-Afrika ge-
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lcwer het. Maar nee, die Engelse Goewerneur het 
ander dinge voor oë gehad. 

Toe sake 'n goeie wending begin neem vir 
die Vrystaat, nadat baie burgers geval het onder 
die deur Engelse verskafte geweers, en die land•· 
skuld van f:42,000 in 1864 tot f:130,000 in 1866 
beloop het, raai hy die Britse Regering om Basoe
toeland in te lyf. En toe die gunstige vrede in 
18j 6 van die Basoetoes afgedwing is, het hy die 
Basoetoes aangeraai om nie die Verowerde Gronde 
te ontruim nie d.i. om ongehoorsaam te wees aan 
hul gegewe woord. As die kommando's hulle ver
dryf moes hulle maar wegtrek en weer intrek 
as die kommando's terugtrek. Ook beloof hy 
hulle ondersteuning met krygsvoorraad. 

So is dit dat die oorlog eintlik nie ge"ëindig 
is nie. Die kommando's het voortgegaan met ver
woestinge aan te rig onder die besittinge van die 
Basoe,oes sodat selfs sir Philip Wodehouse ge· 
vrees hei vir 'n totale instorting van die Basoetoe
nasle, toe hy tog eindeLik die toes •emming van die 
Imperiale Regering verkry het tot inlywing van 
Mosjes se gebied. Nou kon geen uiteensetting van 
President Brand, wat wys op die moorde en. 
diewerye van die kaffers, op die v.roeër V'erd:rae, 
op billikbeid ens. ens., enige invloed op hom uit. 
oefen nie. 'n Deputa ie wat na Engeland gestuur 
is, het ook geen sukses gehad nie. Die Vrystaat 
was nou verplig terwille van selfbehoud om maar 
toe te gee; want die Britse Konsul by Bloemfontein 
is teruggeroep, 'n mag van vyf honderd man is 
van die oostelike grens af in Basoetoeland inge
stuur tot by Gorra-Gorra waar arbitrasie oor die 
Basoetoegrens plaasgevind het. Goewerncur Keate 
van Natal was arbieter (sie "With Sword and 
Statute" bsy. 159). Teenwoordig was ook behalwe 
die Kaapse Goewerneur, 'n ander Impe'I"ialis, sir 
Theophilus Shepstone wat Keate uit Natal vergesel 
het. 1J1e .Keate-arbitrasie het op niks ui gewop nie 
omdat die boere nie in sy grensbepàling wou in!:!tem 
nie en daarop is toe die volgentie jaar 1869 by 
Aliwal Noord · 'n Kovensic gehou waar die Vry-

Laatse afgevaardigdeR, President Brand, Hamel
berg en nog drie ander, verkry het dat die stuk 
grond aan die weste van die CaledonriYier Vry· 
'-l aatse gebied word , tenv yl sir Philip Wodehoww 
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graag a1e hele vroe'ër erkende Basoetoe gebied 
wou inlyf. ·ook sou skadevergoeding betaal ge
word het aan die Vrystaat vir veediefstal en&., 
maar die Britse Regering wou hierin nie toe
stem nie. 

Sir Philip Wadehouse het ook skriftelik erken 
dat deur hierdie intervewü.e die verdrag, in 1854. 
by Bl<>emfonteill geteken, '>Prbreek is. 

Op die manier is die vrug van hulle a1 beid 
die Vrystaatse burgers ontneem en hull.e was die 
Britse Regering hoegenaamd nie dankbaar hier
voor nie. Maar dit wa tog die einde van oorloë 
met die Ba oetoes en toe 1ie Engel e in 1 0 die 
wrange vrugte moes pluk. van die bewapening 
van die kaffers, het die Vrystaat streng neutraal 
g •bly, behalwe dat hulle tog die Kaap e Vry
williger Korps toegelaat het om in die Vrystaat 
op t,e trek na Leribe. 

HOOFSTUK XVIII. 

LAASTE JARE VAN GENL. FICK. 

Dat by Aliwal Noord die Vrystaat die Ver
owarde gebied behou het, is nie te danke aan· 
die grootmoedigheid van sir Philip Wodehouse nie; 
want as hy sy sln gekry het sou die Wardenlyn 
seker as grenslyn bepaal gewees het. Die feit 
is dat die President en Wtvoerende Raad gehandel 
het op petiesies van burgers en met alle spoed· 
drie dorpe in die Verowerde Gebied laat stig het. 

Op 12 Junie 1867 word op voor tel van die 
here Viljoen en Oloete besluit om · 'n dorp te 
Manershoek te laat opmeet n.l. 200 erwe van 300 
by 150 voet, n.l. Ladybr.and. 

Op 13 Junie word 'n memorie van Paul Fick 
en 67 ander behandel, ön op voor tel van die' 
here Cloete-Roux besluit om die plase Lo'berg, 
Rondedraa1, Sikonyellashoed en Generaalsvlei uit 
to hou vir 'n dorp, en erwe te laat opmeet oos 
by .Manershoek. Op voorstel van die here Heefer
Klopper word be luit om die gronde deur die 
Staatspresident by J ammersdrif aangewys ook tot 
'u dorp te taat opmeàt, n.t Wepener. 

Op 27 Junie is toe tenders gevra vir djie 
opmeet van 4001 erwe in elk van die dri Jorpe. 
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Maar omdat die werk moes bespoedig word sou 
elke dorp aan 'n afsonderlike landmeter toever
trou word!. Hie:rdie bespoediging is natuurlik 'n 
teenmaatreël teen die advies deur die Eng-el e 
Goewerneur aan die Basoetoes gegee om grond 
te okkupeer over moontlik. Die landmeters moe.:: 
•'ers hulle tenders op 20 Julie indien maar reed 
op 22 Junie is 'n oproep gedoen aan persone om 
applikasie te maak vir die erwe in die dorpe onder 
okkupasiewet, d.i. hulle sou net lOs per jaar betaal 
vir elke erf, maar hulle moes te alle tyde voorsien 
wees van 'n geweer, 200 koeëls, 5 pond kruit en 

DIE LAASTE WOONHUIS V '\N GENL. FICK. 

Hierdie kiekie is van Mnr. Dan. J. de Villiers, L.U.K. 
Hy deel die volgende be onderbede mee: "Die plaR, 
(Generaal Fick) was in die leeftyd van wyle genl. ]. Fick 
bekend as Paul Ficksberg. Na die Engelse oorlog het dit 
eiendom van 'n settelaar geword, en is toe ~edoop en 
geregistreer as , Werlock Vale.' In 1918 het ek die plaas 
gekoop en die Registrateur van Aktes beweeg om die naam 
weer verander te kry. Ek het dit laat registreer as Generaal 
Fick ter ere van die ou generaal. Dis interessant om te weet 
dat President Reitz die ou generaal .kort voor sy dood in 
hierdie woonhuis. wat nog op die plaas staan, besoek het." 



63 

500 doppies en hulle moes binne drie rnaaride 
hulle erwe "omwal" met sooie, klippe of andcl' 
geskikte omheining. 

So gou het dit gegaan dat terwyt die burgers 
met hulle famielie op Appelkoo kop in la.cr ge· 
staan het, landmeter v. d. Bo eh, adj.-genl. onder 
genl. Fick, elke oggend met 'n gewapende eskort 
omtrent ag myl moes ry om die erwe by cLie 
do·rp Ficksburg op te meet en saan moes hy weer 
veiligheidshalwe laer-toe terug ry. Onder die om
standighede was dit 'n wonder dat in Mei 1 70 
die Staatspresident by die openinrr van die Volks
raactkon rapporteer dat op die dorp Fick ~burg reeds 
10 erwe ommuurd, beplant en besaai wa en ,e. 
huise klaar, terwyl nog vter in aanbou wa ', en nog 
veTskeie famielies daarheen trek. 

Onder ulke omstandighede het die dorp wat 
na gcnl. Fick heet, tot tand gekom, want in die 
Volksraad vcrgadering van 22 Junie is bc:-;luil om 
gent. Fick hiermee te verrer, terwyl cti clorp h · 
Jammcn;drif die naam van die dappere komdt. 
Wcpener ou dra. Raad lede chnehage en Harvey 
is verantwoordelik vir die naam Ladybrand. 

Met die vrede van Aliwal-Noord het gen!. 
Fick se mililê're loopbaan ten einde geloop. Hy 
het sy plaa aan Bandrivier verkoop .en die pla.as 
Paul Fick berg vir .E60 gekoop. Hy het hom ont
trek van diG publieke lewe maar het nog nou, en 
dan as vo,Jrspraak vir sy medeburgers opgetree. 
Toe Anoues Olivier, wat 'n intieme vriend van 
y seun Paul was, in haastigheid 'n kaffer dood·

ge kiet hei, het hy en sy eun met hom saamge
gaan na Winburg om alle aan die magistraat 
duid ~ lik te maak. Ou Hartman, die magi traat, 
wat> 'n verkeerde ou en het die generaal gevloek. 
Die generaal was self baie haastig van aard en 
gee die ou 'n op topper wat hom meer redelik ge
maak het. By 'n ander geleentheid het hy ook 
in die hof 'n magistraat aan die keel gegryp. 

In sy godsdiens was hy baie getrou; gereeld 
elke oggend voor hy uitgaan het hy eers sy Bybel 
geneem en huisgodsdiens geltou, 'n gewoonte wat 
sy kinders ook van hom geërf het. Op kommando 
het hy elke oggerid godsdiens gehou en ·by Thaba 
Bo. iu het die kaffers een aand 'n .aanval gemaak, 



Die graf van Genl. Fick op die ou plaas Paul Fickc:berg, nou 
Generaal Fick. Die graf word nog gC'rccld in orde gchou deur 

Mnr. Dan. J. de V !!iNs, L.U.K. 

.g' 
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terwyl hy besig was vir die hele kommando god -
diens te hou. 

Drie jaar tank was hy ouderlino- van Ficksburg 
'-'C g-emeente en hy was op die houkommissie wat 
die eerste kerk op Ficksburg laat bou het. Voor 
die kerk klaar was het Ds. van Honningen wm 
Winbur~ soms by hom op Paul Fick berg of op 
ander plekke kerk gehou. Die pr dikant 
het baie van hom gehou al het hy nie baie 
lank in kerkdiens gobly nie. In sy later jare 
het hy doof geword, 'n erfnis wat hy ook aan sy 
scun Paul oorgelaat heL. Hy het ook in die 
laaste jare so siekeril! geword dat hy maar min 
van y plaas gegaan het. In sy ses-en-sewentigstc 
jaar 22 September 1892 is hy oorlede en op y 
plaa begrawe waar sy graf vandag nog in orde 
gehou word deur die teen:>woordige eienaar. 

Hy het elf kinder gehad, waarvan se::> euns 
was n.l. Paul Hendrik, Hcrmanus, Johan I. J .. 
PeLru,;, Co ,nraaû Christiaan, en vyf dogtors n.l. 
Susanna (mcv. Pieter e), Elsie (mev. Nel), Magda
lcna (mev. Fourie), Catharina (mev. Prin'ioo) en 
Anna (mcv. van Rensburg). Oom Piet (Petrus) 
en oom Cocnie i die eienaars van Bamboeshoek 
en Bamboe berg naby Generaalsnek. 

Oom Paul, die J(ommandant van Molappo. hE'l 
'n groot rol gespeel in die ge kiedenis van Fick -
burg. As veldkornet moes ·hy nog baie ge:killc 
uit die weg ruim en a daar iets van belang moè:-: 
godoen word in die distrik moes oom Paul maar 
na vore kom. Sy perdewa het nie alleen vir Pre· 
sident Boshof uit atal gaan haal nie maar het 
ook die eerste predikant van Ficksburg, D::>. v. d. 
\Vahl, by Durban gaan áfhaal. 

In die Engelse-Oorlog was hy weer a' kom
llHJ.Ddant aangestel, maar omdat die jongbloed maar 
graag op die voorpunt wou wee::> i hJ op die 
gn·ns geplaas om pa'te uit te reik 'll om v 'lct
kornette aan te ·tel oor elke 25 mau wat in d'ic 
,·eld gaan. Sy laa te vier veldkornette i· almal 
gewond of doodge kiet. Toe wou hy nic !angel' 
::>til lê nie, te meer omdat hy rumatiek gekry h t. 
H,) het toe weggeloop Waterwerke-toe van 'pib
kop (Clocolan) af. Toe hy uitgevind word, stuur 
hulle hom terug. Hy het tog eind9lik daarin gt~
·laag om in die veld te kom. ~cl toe hull" op-
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trek na Fouriesburg-toe besluit die burgers om 'n 
ander kommandant te kies omdat oom Paul te 
oud was na hulle sin. Dit wa 'n beledigjng vir 
hom want hy het hulle 11og altyd op 'n bek wa"'e 
manier gelei. Sy seun .lan, wat veldkornet was, 
het ook bedank, en in hulle plekke wa _, ; ekw ·, 
as kommandant Paul de Villiers, en as veldkornet 
Charles von Maltitz. Rulle was egter nie lank 
aan die hoof nie want 'n paar dae later het hulle 
saam met generaal Prinsloo oorgegee. Oom Paul 
is toe saam met die krygsgevangene geneem tot 
by Winburg. Daarvandaan is hy teruggcstuur 
huis-toe omdat hy so oud wa' (62 jaar). Op y 
plaas het hy egter weer sy geweer, wat hy vroeër 
in die dam gegooi het, begin regmaak om weer 
weg te loop. Die Engelse op die dorp het dit te 
hore gekom en het hom toe wegg ·tuur Ba oetoe
land-toe waar hy moes bly tot na die oorlog. Tot 
'n paar jaar voor sy dood was hy nog fri · en 
ge ·ond en kers-regop, en sy enigste swakheid wa:, 
'CI.oolhcid wat voor sy dood snel toegeneem het. 
Besoekers op Sterkfontein het hom in sy tagtiger 
jare dikwels met opgerolde broek besig gevind 
met waterlei. Of miskien was hy met ou Oharlie, 
y ou ryperd wat hom oorleef het, die berg uit. 

Daar op die stoep kon hulle egter aantref sy 
eggcnow, swak en hulpeloos in 'n stootstoel ondel' 
die tere sorg van sy skoondogter, mev. Paul Fick. 
Me~ haar, 'n nooi Reyneke, het hy 'n lang egverbinte
nis gehad, en op die ou end het sy, bo verwagting, 
hom nog oorleef. Hulle kroo · was talryk want 
reeds in 1920 was nulle kinders, · kindskinders en 
agterkleinkinders 133 in getaL 

Die laa te paar jaar van sy lewe het hy V·'el 
lyding deurgemaak. Eers het 'n skaafplekkie op 
sy skouer ontwikkel tot 'n wrede en kronie e seer 
en toe die eindelik gesond geword het, was oom. 
Paul se kragte ingebreek. 

Eindelik het hy bcswyk aan die wrede siekte, 
"water,"' na n' langdurige iekbed, of liewcr siektc, 
want in bed wou hy nie bly nie, maar moe. elke 
clag uitgedra word. Almal wat hom in die siekte 
gt!:,ien het, getuig van die geduld en reusckrag 
\\at daar in die ou man nog geskuil het. 

Op 1 ' Dc,.,ember 1925 is hy ter aarde gelê en 
·n ' cmi-militêre begrafui - aan hom g gee. Bail' 
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\\a-. uic getuienis van deelneming o.a. ook van 
I onathan wat wccns siekte 'n brief ge kryf het 
en hom laat verteenwoordig het deur :>y seun en 
'n ;.revolg. 

By hom in dieselfde kerkhof Lê ook begrawt· 
Andrics Phafaolo, 'n getroue ou kaffer wat à sy 
aglurryer in 1865-66 e oorlog hom bygestaan het 
deur dik en dun en 1n die Et1gel e-Oorlog sy vrou 
g-.'trou opgepas het. 

Sy oudf'lc scun Jan, wat ook 'n staatmaker 
wa,- in Ficlcsburg distrik, het hom vier jaar voor
uitg-Pgaan en sy jongste ·eun Paul is die vooruit
»lrewcnde boer op terkfontcin waar y moeder 
uo;.:· sy troue ~:>org geniet. 
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Komdt Paul Fick en sy eggenote md wie hv 
6ï jaar getr •ud was, en y JOngste seun. Paul 
die enigste ·eun wat nog leef Mevr. Fick, sr 
woon by M nr. I' au! Fick, jr., op Sterkfontein 

distrik Ficbburg. 
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