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’n Tyd van onrus en ingrypende verandering

Die Mfecane

Vir die meeste Afrika-gemeenskappe in Suider-Afrika het die 19de eeu konfl ik, 
ontwrigting, reorganisering en uiteindelik onderwerping ingehou. Toe die Griekwas 
noord van die Oranjerivier opduik, was dit soos ’n voorskou vir die Europese lewens-
wyse, oorloë en nuwe regering wat op pad was. Voordat hulle die volle impak van 
die Europese indringing kon ervaar, het die meeste gemeenskappe eers die on-
voorspelbare swaarkry van die Mfecane beleef.

Letterlike vertalings van die woord Mfecane sê iets oor die veronderstellings ag-
ter die begrip. In ouer geskiedenisboeke was dit ’n tyd van “ontwrigting”, “vergrui-
sing” en “dwalende hordes” wat feitlik uitsluitlik deur Shaka en die Zulu aangevoor 
is. Nuwe interpretasies het met nuwe verdagtes vorendag gekom: Europeërs aan 
die Kaap en in Delagoabaai; en Europese surrogate soos die Griekwas op die 
hoëveld. Geskiedskrywers verskil oor die oorsake van die Mfecane, maar die ge-
beure in dié tyd het onmiskenbaar die politieke landskap in Suider-Afrika herskep.

In die tweede helfte van die 18de eeu en die eerste kwart van die 19de het dramatiese 
gebeure die aard van Afrika-gemeenskappe omskep en die demografi e van Suid-Afrika 
verander. Dit is die Mfecane genoem (deur Ngunisprekendes) en op die hoëveld die 
Difaqane (deur Sotho-Tswanasprekendes). Voor die 1970’s was navorsers meestal van mening 
dat die groei van die Zulukoninkryk in Suidoos-Afrika onder Shaka teen die einde van die 
18de eeu dié veranderings begin het. Sedert die vroeë 1990’s is daar nuwe menings. Daar 
word deesdae wyd aanvaar dat die Zulu beslis nie alleen verantwoordelik was vir die oorloë 
wat orals deur die kusgebied van Suidoos-Afrika en die binneland versprei het nie.

Historici is dit eens dat ander Afrika-gemeenskappe ewe sterk en vernuwend op die 
veranderende toestande in die laat 18de eeu gereageer het. Navorsers het besef dat die 
geografi ese omvang van die proses uitgebreid was en dat dit die binneland van Suid-
Afrika insluit. Die begin van die Mfecane is van sowat 1790 na die middel van die 18de 
eeu teruggeskuif. Geografi es gesproke is die sfeer van die Mfecane uitgebrei en sluit dit 
nou die gemeenskappe van die hele westelike hoëveld in.

Die botsings was ook nie uitsluitlik net tussen Afrikane nie. Toenemende Europese 
indringing in Suid-Afrika uit die Kaap en Mosambiek het ongetwyfeld die stabiliteit van 
die Afrika-gemeenskappe langs die kus en in die binneland ondermyn. Geskiedskrywers 
verskil egter oor die mate waarin die wittes vir die ontwrigtings van die Mfecane 
verantwoordelik gehou kan word.

Hoe het die Mfecane begin?

Om die transformasie te verstaan, moet ’n mens drie reguit vrae stel: Hoe het die Mfecane 
begin? Waarom het dit plaasgevind? Wat was die gevolge daarvan?

Ontwikkelings in die huidige KwaZulu-Natal-gebied aan die suidooskus word eerste 
bespreek. Van 1780 het verskeie Afrikahoofmanskappe in die gebied van Delagoabaai 
tot by die Thukelarivier groter en sterker begin word. Onder hulle was die Mabhudu en 
Tembe onder Makhasane, naby die kus. Swakker gemeenskappe is onderwerp of uit die 
gebied verdryf. Selfs die ontluikende Pedi-koninkryk sowat 300 km daarvandaan in die 
binneland het die uitwerking daarvan begin voel.
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bo: Tot in die 1970’s was historici van mening 
dat die Mfecane – die groot ontwrigtings aan 
die einde van die 18de eeu – uit die groei van 
die Zulu-koninkryk onder Shaka gespruit 
het. Die impak van Shaka is egter mettertyd 
bevraagteken. Historici het die Mfecane se 
aanvang teruggeskuif na die 1750’s en die 
geografi ese omvang daarvan verbreed om 
die binneland in te sluit. Hierdie skildery 
deur C.D. Bell beeld Ndebele-krygers ten tye 
van die Mfecane uit. Bell het eerw. Andrew 
Smith in 1834-1835 op sy reis deur Suid-
Afrika vergesel.



Verder suid was daar ’n soortgelyke patroon. Hier het die Ndwandwe- en Mthethwa-
koninkryk groter geword en om bondgenote meegeding. Selfs groepe wat taamlik ver 
van hierdie uitbreidende hoofmanskappe gewoon het, onder meer die Hlubi in die 
voetheuwels van die Drakensberge, en die Qwabe naby die Thukelarivier, het militêr 
sterker begin word.

Sommige hoofmanskappe wat in die botsings tussen dié mededingende magsblokke 
vasgevang is, het eerder gevlug. Die Ngwane onder Matiwane het wes getrek, die Hlubi 
aangeval en hul hoofman, Mthimkhulu, doodgemaak. Die Hlubi het verdeel; sommige 
het hul tuisland agtergelaat en ander het met die Ngwane saamgesmelt. Hoofman 
Matiwane het in die omgewing van die huidige Bergville gaan woon en kleiner groepe 
soos die Zizi en Bhele ingelyf. Hy was nou die oorheersende fi guur aan die bolope van 
die Thukela.
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bo: Swart groepe ten tyde van die Mfecane.



Ná 1810 het Dingiswayo van die Mthethwa bondgenote om hom vergaar en 
dié wat geweier het om by hom aan te sluit, onderwerp. Die Zulu was een van dié 
bondgenote. Toe hul hoofman, Senzangakhona, sterf, het Dingiswayo ingegryp en 
Shaka as leier aangestel.

Teen 1818 het die mededinging as magtigste in die streek tussen die Mthethwa en die 
Ndwandwe onder Zwide ’n hoogtepunt bereik. Die Ndwandwe het in die huidige Noord-
Zululand gewoon, en soos Dingiswayo kon Zwide op die lojaliteit van etlike kleiner 
hoofmanskappe reken. Die verskil tussen hulle was dat terwyl die Mthethwa bande op 
gemeenskaplike handelsbelange in beeste en ivoor gesmee het, die Ndwandwe op steun 
van verwante gemeenskappe staatgemaak het.

Zwide het Dingiswayo in 1818 gevange geneem en doodgemaak. Shaka het die mags-
leemte gevul en beheer oor die Mthethwa oorgeneem. Zwide het die Zulu beskou as 
die enigste hoofmanskap wat sy beheer oor die voormalige Mthethwa-konfederasie kon 
fnuik. Shaka het sy bure intussen in ’n bondgenootskap teen die Ndwandwe saamgesnoer. 
Die Ndwandwe het ook die Qwabe-hoofmanskap ingesluit, wat voorheen die Zulu se 
oorheersing van die gebied tussen die Wit-Mfolozi- en Thukelarivier uitgedaag het.

Zwide se eerste aanval op die Zulu was onbeslis, maar tydens ’n daaropvolgende 
strooptog het sy troepe die Thukelarivier-streek te ver binnegedring. Toe Shaka se leër 
terugveg, het die Ndwandwe halsoorkop gevlug. Die Ndwandwe het waarskynlik ook 
weens interne struwelinge uitmekaar gespat. Soshangane en Zwangendaba van die 
Jele- en Gaza-hoofmanskap, wat Zwide se belangrikste bondgenote was, het eers na die 
Delagoabaai-streek en toe verder noord getrek. Zwide het probeer om noord van die 
Phongolorivier te hergroepeer.

Die Zulu het stappe gedoen om hul posisie in die streek weerskante van die Wit-
Mfolozi en suid langs die onderlope van die Thukela- en Mzinyathirivier te versterk. Dit 
was ’n konsolidering van bestaande gebiedswinste. Die Zulu-koninkryk kon egter nie 
sy invloed tot by die Delagoabaai-gebied uitbrei nie. Ook na die suide was hy nie buite 
gevaar nie. Shaka moes van onderhorige hoofmanne gebruik maak om sy suidgrens te 
beveilig. Onder hulle was Magaye van die Cele-hoofmanskap, wat die onderlope van die 
Mvotirivier lank oorheers het, en Zihandlo van die Mkhize-hoofmanskap.

Die wanorde versprei

Soshangane het hom mettertyd noord langs die Nkomatirivier gevestig. Hy en sy volgelinge 
het na Suid-Mosambiek getrek en die Gaza-koninkryk geskep. Zwangendaba en Nxaba, 
die leiers van die ander Ndwandwe-faksies, het oor die Zambezi na die huidige Oos-
Zimbabwe getrek en van daar na die huidige Oos- en Wes-Zambië, Sentraal-Malawi en 
Suid-Tanzanië. Op soek na groter veiligheid het Zwide na die huidige Sentraal-Swaziland 
verhuis, en hier het hy volgelinge van swakker hoofmanskappe gelok. Hy het omstreeks 
1824 gesterf, en twee jaar later het Shaka ’n massiewe aanval op Zwide se seun uitgevoer. 
Die Ndwandwe is in ’n slag noord van die Phongolorivier verslaan. Hulle het versplinter; 
sommige het by Soshangane aangesluit, ander is in die Zulu-koninkryk opgeneem, en 
ander het by die opkomende mag in die streek – die Ndebele – aangesluit.

Die Ndebele onder Mzilikazi was lede van die Khumalo-clan wat tussen die Zulu en 
Ndwandwe gewoon het. Mzilikazi het ’n uitval met Shaka gehad en daarna na die hoëveld 
verhuis. Dis nie seker wanneer dit gebeur het nie, maar teen 1825 was hy langs die 
Vaalrivier gevestig, waarvandaan hy noord na die Apiesrivier getrek het. Volgens sommige 
verslae het hy die Pedi – ’n baie sterk groep – aangeval. ’n Paar jaar later het die Ndebele 
’n baie groot gebied op die westelike hoëveld eers ontwrig en toe beheer.

In die suidweste het die konfl ik suid en ook oor die Drakensberge tot op die suidelike 
hoëveld versprei. Die Hlubi onder Mpangazitha het oor die Drakensberge beweeg en die 
Tlokwa onder Manthatisi aangeval. Sy en ander gemeenskappe het gevolglik naby die 
Vaal- en Sandrivier strooptogte uitgevoer. Albei groepe het oplaas in die Caledonvallei 
gaan woon, waar die Ngwane onder Matiwane by hulle aangesluit het. Daar was spanning 
tussen dié drie hoofmanskappe totdat die Tlokwa die Hlubi in 1825 verslaan het. Die 
Hlubi is in die Tlokwa se geledere opgeneem, of het na Xhosa-gebied gevlug, waar hulle 
by Matiwane se leër aangesluit het, of het deel geword van die sogenaamde Mfengu (die 
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Vermoedelik Shaka se neef, soos 
uitgebeeld deur G.F. Angas. 

Mzilikazi, hoofman van die Khumalo 
(later bekend as die Ndebele).

.

’n Skets deur A.G. Bain van die seun van 
hoofman Faku van die Mpondo. Faku het sy 
koninkryk ten tye van die Mfecane versterk 

deur vlugtelinge op te neem. 



“hongeres”) – vlugtelinge wat later die Fingo genoem is en in die Butterworth-distrik van 
die Oos-Kaap gaan woon het.

Van 1822 het vlugtelinge van die Caledonvallei – die Phuting, die Taung, die Fokeng 
en die Hlakwana – wat in die struwelinge vasgevang is, wes beweeg en die Suid-Tswana 
ernstig ontwrig. Die Rolong en Tlhaping het tussen 1823 en 1826 gedurig strooptogte 
verduur. Die Fokeng en Sebetwane het die woelinge oorleef en die Kololo-koninkryk in 
die huidige Wes-Zambië geskep.

Reg suid van die Zulu, anderkant die Mzimkhulurivier, het ’n soortgelyke patroon ontvou. 
Verskeie hoofmanskappe wat van omstreeks 1815 ontwrig is, het oor die Mzimkhulu getrek 
om aan die wanorde te ontsnap. Die Chunu en Thembu het eerste in die vroeë 1820’s 
daar aangekom, en kleiner groepe het gevolg. Hulle het nou onder die invloed van die 
Mpondo onder Faku gekom, en dit het ’n mate van spanning en politieke onbestendigheid 
veroorsaak. Die Chunu en Thembu kon die Mpondo se oorheersing aanvaar, of ’n mate 
van onafhanklikheid aan die buiterande van die Mpondo-grondgebied probeer behou. 
Die Thembu onder Ngoza is egter deur Faku aangeval en het verbrokkel. Die Chunu is 
deur die Zulu aangeval en vernietig, want dié wou hul suidelike grens beveilig.

Die Difaqane op die hoëveld

Geskiedskrywers en argeoloë het eers onlangs besef dat ’n soortgelyke patroon van botsing 
en mededinging voorgekom het by die Sotho-Tswanasprekende hoofmanskappe van die 
oosrand van die Kalahariwoestyn tot by die Limpopovallei en selfs tot in die Vrystaat/
Lesotho-streek. Van omstreeks 1750 het broeder- en burgeroorlog die Hurutshe, Kwena, 
Kgatla, Fokeng en Rolong in die voormalige Wes-Transvaal getref. ’n Soortgelyke maar 
kleinere patroon het onder die Pedi en Venda langs die Limpopovallei en Fokeng/Kgatla/
Kwena-afstammelinge op die suidelike hoëveld geblyk.

Dit het ’n deurlopende proses geskep waardeur hoofmanskappe versplinter, getrek en 
dikwels met ander, sterker groepe saamgesmelt het. Eens sterk dinastieë is aangeval deur 
sterker bondgenootskappe wat hul eenheid mettertyd afgebreek het. Fragmentering het 
gevolg. Die patroon het later in die 18de eeu sterker geword. Vroeg in die 19de eeu 
het die Ngwaketse die Hurutshe se oorheersing in die Madikwerivier-streek gebreek. 
Terselfdertyd het die Tlhaping beheer oor die Rolong suid van die Moloporivier-streek 
oorgeneem. Die Kgatla-Pedi het op die Lydenburgplato ’n krag geword.

Die Sotho-Tswanasprekende groepe het nie die militarisme en die outokratiese 
hoofmanne van talle van die Ngunigroepe beleef nie. Hulle was daartoe in staat om die 
talle aggressiewe stropers wat hul gebiede vanaf 1822 binnegeval het, die hoof te bied.

Waarom was daar ’n Mfecane?

Voor die 1960’s het geskiedskrywing oor hierdie tydperk “Shaka se oorloë” beklemtoon. 
Volgens dié vertolking het Shaka ’n kettingreaksie van oorlog en migrasie aan die gang 
gesit. Apologete vir die apartheidstelsel het dit aangegryp om die mite van die “leë land” 
te skep – die opvatting dat die Zulu vir die ontvolking van die binneland verantwoordelik 
was en dat die tuislande bloot die patroon van Afrika-nedersetting wat die wittes in die 
1830’s aangetref het, weerspieël.

Teen die 1960’s wou geskiedskrywers toon dat Afrikane verstandig op nuwe uitdagings 
en ontwikkelings op die vasteland gereageer het. Hulle het die Mfecane in ’n positiewe 
lig uitgebeeld, as sou dit ’n nuwe tydperk van nasiebou, van vernuwende heersers in 
Suid-Afrika, en van state wat sterk genoeg was om wit uitbreiding in die binneland te 
weerstaan, ingelui het.

Nog navorsing het nuwe sienings na vore gebring. Sommige geskiedskrywers betoog 
dat oorbevolking (weens die beskikbaarheid van kos, veral mielies) of klimaatsverandering 
(weens droogtes en omgewingsagteruitgang) oor ’n lang tydperk die mededinging om 
weiveld verskerp het. Teen die 1970’s is ’n nuwe hipotese aangebied. Nuwe handelsgoedere 
in Suider-Afrika het moontlik mededinging geskep. Hoofmanne wou miskien ook meer 
mag hê om toegang tot dié handel te beheer. ’n Europese vraag na ivoor en goud was 
moontlik die rede vir die skielike militarisering van Nguni-state en die reorganisering van 
hul ekonomieë. Geskiedskrywers het ook aandag geskenk aan die moontlikheid dat die 

DIE MITE VAN DIE LEË LAND

’n Vroeë geskiedskrywer, W.C. Holden, het 
die mite van die “leë land” die eerste in The 
Past and Future of the Kaffi r Races (1866) 
geopper. Om Europese vestiging te legiti-
meer, het hy beweer dat wittes en Afrikane 
Suider-Afrika min of meer dieselfde tyd bin-
negekom het. In 1901 het George McCall 
Theal dié opvatting verder versterk deur te 
beweer dat Afrikane wat suid beweeg en 
Nederlanders wat terselfdertyd noord gemi-
greer het, mekaar in die 18de eeu by die Vis-
rivier ontmoet het. Theal het elke aanspraak 
dat Afrikane voor die koms van die wittes 
talle geslagte lank reeds in die Zuurveld ge-
woon het, verwerp. Hy het dus betoog dat 
nóg die wittes nóg die swartes ’n sterker reg 
op die grond as die ander gehad het. Theal 
se invloed was só sterk dat die vooraan-
staande Afrikaner-geskiedskrywer F.A. van 
Jaarsveld in 1975 steeds Theal se invloed 
erken, en ook sy ou aanspraak herhaal het 
dat “wit en Bantoe mekaar as gevolg van 
onafhanklike bewegings in teenoorgestelde 
rigtings aan die ooskus ontmoet het”.

Die antropoloog Monica Wilson was 
die eerste navorser wat die mite van die 
“leë land” weerspreek het. In 1959 het sy 
’n bewering deur Eric Louw, Suid-Afrika se 
 minister van buitelandse sake, dat wittes en 
swartes tegelykertyd in die land aangekom 
het, verwerp. Sy het verslae deur Europese 
drenkelinge gebruik om te bewys dat Afri-
kane lank vóór wittes reeds in Ciskei en 
Transkei gewoon het. Later het geleerdes, 
veral argeoloë, onomwonde bewys dat die 
voorsate van huidige swart Suid-Afrika ners 
soos die Tswana en talle ander reeds lank 
gelede én ononderbroke in groot dele van 
die Suid-Afrikaanse binneland gewoon 
het. Die argeoloog Revil Mason se navor-
sing by Broederstroom in die Magalies-
bergvallei wes van Pretoria het bewys dat 
“Negroïede-veeboere wat yster en koper 
bewerk het”, die gebied tussen omstreeks 
350 n.C. en 600 n.C. begin bewoon het. 
Hierna het verskeie argeoloë die lang-
durige aard van die Afrika-bewoning van 
Suid-Afrika se grondgebied bevestig. So is 
die mite van die “leë land” oortuigend te 
ruste gelê.
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toenemende handel in goud, ivoor en slawe by Delagoabaai van die middel van die 18de 
eeu ’n al hoe groter invloed op Afrika-samelewings gehad het. Hulle het probeer om die 
omvang van die slawehandel in getalle te bepaal.

Wat die hoëveld betref, het historici verskeie verklarings vir die ontwrigtings. Sommige 
beklemtoon groter veestapels en handel. Hoofmanne met groot veetroppe en genoeg 
weiveld kon volgelinge lok en vee aan ondersteuners of arm individue gee. Vee was 
baie belangrik vir die bogadi- of bruidskatstelsel; vee het mans toegang tot bruide en 
onafhanklike woonplekke gegee.

Argeoloë het daarop gewys dat die Sotho-Tswana “veegesentreerde” gemeenskappe 
was. Omgewingsagteruitgang het goeie weiveld onder groot druk geplaas en mededinging 
meegebring. Omdat rykdom in die vorm van beeste opgegaar is, is sulke gemeenskappe 
aan siektes en veestrooptogte blootgestel.

Boonop dui getuienis daarop dat veral die Tswana by die sameloop van handelsroetes 
na die binneland gewoon het. Daar is ’n lang geskiedenis van handel met die weste 
(Angola), die ooste (Mosambiek) en die Kaap. Krale, koper, yster en tekstiel was 
die gebruiklike handelsware in ruil vir ivoor, huide (karosse) en beeste. Teen die 
einde van die 18de eeu was daar egter skielik ’n groter vraag na handelsware van die 
Tswana.

Dit het uit twee rigtings gekom – van die naderende Kaapse grens en die nedersetting 
van Griekwa- en Kora-gemeenskappe langs die benede- en middelloop van die Oranje-
rivier, en van Delagoabaai, waar die vraag na ivoor toegeneem het. Soos ivoor al hoe 
begeerliker geword het, het mededinging om jagvelde en beheer oor handelsroetes 
verskerp, en was goed georganiseerde jagpartye nodig. So het feller wedywering ontstaan 
en terselfdertyd ’n behoefte aan groter en meer gesentraliseerde gemeenskappe.

Al dié verklarings impliseer rasionele reaksie deur Afrikane op die gebeure van die 
Mfecane. Julian Cobbing het sulke verklarings vir die Mfecane egter in die laat 1980’s 
sterk bevraagteken (kyk kassie).

Die oorgang van klein geslagslyne na proto-state

Hoe het gemeenskappe wat voorheen op klein skaal as families saamgeleef het, hulself in 
groter, gemilitariseerde en meer gesentraliseerde “state” omskep?

Geskiedskrywers het die amabutho ingespan om dié proses te help te verklaar. Die 
amabutho was werkgroepe wat aanvanklik volgens ouderdom georganiseer is en wat 
diens aan die hoofman moes lewer. Teen die laat 18de eeu, toe die Ngunisprekende 
gemeenskappe meer ivoor vir handel en meer grond vir bewerking begin nodig kry het, 

regs: Historici ondersoek die impak van 
nuwe handelsware op swart gemeenskappe 
in Suider-Afrika en die groeiende handel 
in goud, ivoor en slawe in Delagoabaai. 
Hierdie illustrasie is uit Thomas Baines se 
joernaal van 1848, waarin hy skryf: “Twee 
of drie vroue het ’n hartebeesvel gebring 
om te verkoop teen die billike prys van twee 
kommetjies poeier, ’n aantal balle en enige ou 
of nuwe sakdoeke of kledingstukke.”

onder: Swart gemeenskappe het die 
nuwe handelsgeleenthede in die 19de 
eeu aangegryp. Hierdie skets beeld die 
ivoorhandel aan die kus uit. 

heel onder: Portret van ’n Kora, uit Burchell 
se Travels in the Interior of Southern Africa. Die 
intrek van die Kora-gemeenskappe het die vraag 
na handelsware laat toeneem.
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In sy betoog teen die gebruiklike weergawes 
van die Mfecane maak die geskiedskrywer 
Julian Cobbing een sentrale punt, naamlik dat 
die teenspoed veroorsaak is deur ekspedisies 
en stroperpartye wat arbeid en slawe van 
Afrika-gemeenskappe kom buit het. Wittes 
uit die Kaapkolonie of Portugese Mosambiek 
was dus in die eerste plek vir die Mfecane 
verantwoordelik. Die Griekwa en Kora, wat 
na bewering ook só opgetree het, word as 
die koloniste se surrogate uitgebeeld. Dié 
siening beteken dat Europese koloniste wat 
kapitalistiese belange in Suid-Afrika en in die 
buiteland verteenwoordig het, nou die skuld 
vir die woelinge gegee word. Die Zulu se rol 
is dus heelwat meer beperk. Die militaristiese 
Zulu-staat is volgens dié vertolking bloot uit 
selfverdediging gebou. Om sy hipotese te 
bewys, het Cobbing soos volg betoog:
• die buit van slawe naby Delagoabaai het 

botsings en geweld ontketen in die om-
liggende omgewing

• sendelinge soos Robert Moffat en John 
Melvill was slawestropers en -handelaars in 
skaapsklere. Hulle het die Afrikavolke naby 
die noordgrens met voorbedagte rade ge-
druk om in die Kaap te gaan werk (die veld-
slae van Dithakong in 1823 en Mbholompo 
in 1828 was volgens Cobbing voorbeelde 
van sulke slawestrooptogte)

• die Griekwa en Kora was bondgenote 
van die koloniste en het hul eie belange 
bevorder deur ’n onwettige slawehandel 
onder die gemeenskappe aan die noord-
oos grens te bedryf

Cobbing en ander historici wat dié mening 
huldig, sê dat die Zulu nie oorlogsugtig was 

DIE ‘‘COBBING-TESE’’ 

Bo: Volgens historikus Julian Cobbing het 
die ontwrigting veroorsaak deur Europees-
geleide ekspedisies en stropersbendes wat 
buitgemaak het op arbeid en slawe van swart 
gemeenskappe die Mfecane in ’n groot mate 
bespoedig. (Skildery deur C.D. Bell.)

is die amabutho gereorganiseer. Hulle het nuwe pligte bygekry. Die jong mans moes nou 
ook namens hul hoofman en ander senior mans jag en vee oppas.

Aan die begin van die 19de eeu het die amabutho al hoe meer militêre pligte begin 
uitvoer. Hulle is veel strenger deur hul onderskeie leiers beheer. In die geval van die Zulu 
het die amabutho ’n permanente deel van die koninklike huishouding geword, en is hulle 
in ouderdomsgroepe gewerf, eerder as in groepe van ’ n bepaalde streek, om plaaslike 
lojaliteite teen te werk.

Jong vroue is ook onder beheer van die hoofman gebring. Die vroulike ouderdomsgroepe 
of izigodlo moes pligte vir die hoofman uitvoer of kon aan invloedryke mans in die 
hoofmanskap tot vrou gegee word om hul lojaliteit te verseker. Danksy hierdie groter 
magte kon die heersende families hul beheer verstewig. Hulle kon ekonomiese sekuriteit 
en beskerming bied, wat kleiner of meer bedreigde gemeenskappe en individue gelok 
het. Só was daar ’n sentralisering van mag, en die eenhede het groter en administratief 
ingewikkelder geword.

en groot stukke grond wou beheer nie. Die 
Zulu onder Shaka word as ’n verdedigende 
eerder as ’n aanvallende staat uitgebeeld, 
baie dieselfde as die ander “state” wat kort 
tevore in Suider-Afrika ontstaan het. Hulle het 
nie talle van die militêre ontwikkelings wat aan 
hulle toegedig word – soos die amabutho of 
ouderdomsregimente – aangevoor nie, maar 
net daarop voortgebou en dit ook vir nie-militêre 
doeleindes ingespan. Die geskiedskrywers 
betoog dat die getal sterftes weens militêre 
botsings te hoog aangegee word en dat die 
gevalle van kannibalisme wat dikwels met dié 
jare in verband gebring word, oordryf is.

Wit reisigers wat dit omstreeks dié tyd in die 
latere Natal-kolonie gewaag het en oorlewerings 
van Afrika-gemeenskappe het om verskillende 
redes die prentjie verdraai deur Shaka as Suid-
Afrika se “Doodsengel” uit te beeld. In Cobbing 
se spore stel sommige geskiedskrywers selfs 

nou voor dat die term Mfecane laat vaar 
word.

Hoe moet hierdie nuwe siening beoordeel 
word? Verskeie geskiedskrywers reken dat 
Cobbing se betoog, hoewel prikkelend, feite-
lik foutief is. Hy kom met een argument voren-
dag in sterk kontras met ’n hele reeks vori ges, 
en hy plaas wittes voorop, terwyl die rol en 
belange van Afrika-gemeenskappe onder-
beklemtoon word. Sommige sê dít is ewe spe-
kulatief as die argumente wat hy verwerp het. 
Tans is daar egter min historici wat sal argu-
menteer dat daar geen invloed was van die 
Kaap of buitelandse markte in die teenspoed-
tye wat Suider-Afrika in hierdie dekades ge tref 
het nie. Geskiedskrywers is steeds ver deel oor 
hoe groot die Zulu se rol in hierdie tydperk 
was. Ander hoofmanskappe as die Zulu moet 
net soveel of selfs meer vir die ont staan van 
die Mfecane verantwoordelikheid dra.
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Die nadraai van die Mfecane
Watter gevolge het die Mfecane gehad? Dis miskien ironies dat die botsings en teenspoed 
ook ’n nuwe groep leiers na vore laat tree het wat hul versplinterde gemeenskappe herenig 
en herbou het. Onder hulle tel Moletsane van die Taung, Moshoeshoe van die Sotho, Mzilikazi 
van die Ndebele, Sekwati van die Pedi, Manthatisi en haar seun Sekonyela van die Tlokwa en 
Montshiwa van die Rolong.

Manthatisi en Sekonyela van die Tlokwa

Manthatisi het regentes van die Tlokwa geword toe haar man kort ná 1815 gesterf het. Sy 
het namens haar seun Sekonyela, ’n minderjarige, opgetree. Hoewel sommige Europeërs 
van haar tyd – soos dr. Andrew Smith – haar as ’n bose vrou uitgebeeld het, was sy in sowel 
oorlog as vrede ’n sterk, bekwame en gewilde leier. Haar volgelinge het haar Mosayane 
(kleintjie) genoem omdat sy so kort was. Haar gewildheid spreek duidelik uit die feit dat 
die Tlokwa oplaas as die Manthatisi bekend geword het. Anders as soveel ander wat in die 

Die Difaqane het ook op die Griekwas ’n 
groot invloed gehad. In Junie 1823 is Grie-
kwas by die Slag van Dithakong betrek. 
Geskiedskrywers verskil oor dié gebeurtenis 
en die gevolge daarvan. Wat vasstaan, is 
dat Robert Moffat van die Londense Sen-
dinggenootskap die Griekwas gevra het om 
te help om ’n aanval op die dorp Dithakong 
– woonplek van die Tlhaping onder Mothobi 
– af te weer. Die dorp is deur ’n groep Fo-
keng, Phuting en Hlakwana (soms ver-
keerdelike die Mantatese genoem) aangeval. 
Adam Kok, Barend Barends en Andries Wa-
terboer het op Moffat se versoek gereageer, 
en 100 gewapende en berede Griekwas het 
die aanvallers help verslaan.

Van 1826 het die Ndebele onder Mzili-
ka zi hulle op die westelike hoëveld gevestig 
en die meeste Tswana-hoofmanskappe on-
der werp as skatpligtiges. Dit het die handel 
tus  sen die Griekwas en hul noordelike bond-
ge note versteur en jagtery noord van die 
Molo  porivier bemoeilik. In 1829 het die Grie -
kwas onder Jan Bloem ’n bond ge nootskap 
met enkele Tswana groepe aan ge gaan en ’n 
kommando teen Mzili kazi uitgestuur.

Die strooptog was aanvanklik suksesvol, 
maar toe loods die Ndebele ’n teenaanval, 
en meer as 50 van Bloem se manne sterf. 
Barends het probeer om die Ndebele uit 
die gebied te dwing. Hy was vasberade, en 
het al Mzilikazi se vyande probeer verenig. 
In Junie 1831 het ’n gesamentlike Griekwa-/ 
Rolong-/Tlhaping-kommando teen Mzilikazi 
opgeruk. Bykans die helfte van die mag van 
1 000 man sterk was Griekwas. Die kom-
mando het tot 6 000 stuks Ndebele-vee ge-

buit, maar die Ndebele het ’n teenaanval uitge-
voer. Barends se kamp is in die nag onver wags 
oorval, en tot 400  Griekwas is doodgemaak.

Mzilikazi het die volgende klompie jare ’n 
magsoorwig geniet en na die suide buite-
poste gevestig. Toe die Voortrekkers die ge-
bied in 1836 bereik, het die Griekwas hulle 
gou as bondgenote beskou, en in 1836 was 
hulle deel van ’n gesamentlike Voortrekker-/
Rolong-/Griekwa-aanval op die Ndebele by 
Mosega. Mzilikazi se besluit van 1837 om die 
Maricodistrik te verlaat, was dus deels ná 
druk op hom deur Griekwa gemeenskappe.

Cobbing en enkele ander het die rol van 
die Griekwas in die geskiedenis van Trans-
oranje (die huidige Vrystaat) as ontwrigtend 
beskryf. Hulle is as stropers uitgebeeld wat 
genadeloos mense en vee gebuit het; dié is 
dikwels suid na die Kaap gestuur.  Dithakong 
word juis as ’n voorbeeld hiervan genoem. 
’n Soortgelyke bewering is gemaak oor 
hul rol in die Slag van Mbholompo teen 
 Matiwane se Ngwane in 1828.

Dié bewering is grootliks ongegrond. Die 

Griekwakapteins het na gelang van omstan-
dighede of weens die strategie van ’n be paal-
de leier op verskillende maniere gerea geer 
op die probleme waarmee hulle te doene 
gekry het. Hulle het dinastie-huwelike met 
Afrikagroepe soos die Tlhaping gesluit, of han-
delsgenootskappe met ander gemeen skap pe 
in Transoranje. Namate die be staans tryd in 
Transoranje meer  mededingend geword het, 
het die strooptogte en vergelding feller ge-
word. Alle gemeen skap pe het ongetwyfeld fel-
ler opgetree onder die druk van omstandighede.

DIE ROL VAN DIE GRIEKWAS 

heel bo: Griekwas wat op osse ry, uit 
Andrew Smith se joernaal. 

bo: ’n Optog van soldate voor Mzilikazi. In 
1829 het die Griekwas ’n militêre ooreenkoms 
met Tswana-groepe aangegaan en ’n kom-
mando teen Mzilikazi uitgestuur. 
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Difaqane-oorloë slagoffers geword het, het sy haar mense te midde van talle strooptogte 
deur Nguni-groepe suid van hulle suksesvol bymekaar gehou.

Nadat die Hlubi hulle verslaan het, was Manthatisi en haar ondersteuners sonder ’n 
vaste woonplek en het hulle op soek na sekuriteit van een plek na die ander geswerf. 
Hulle het as familie-eenhede getrek, met die paar stuks vee en besittings wat hulle 
van die stropers kon red. Te midde van dié vrees en onsekerheid is die heel jonges, die 
siekes en heel oues dikwels agtergelaat om te sterf, of het hulle slagoffers van ander 
stropers geword.

Weens vrees en onsekerheid is landbou en die slag van vee orals in die Suid-Sotho-
streek gestaak. Sodra iemand suksesvol geboer of vee geteel het, is hulle deur plunderende 
bendes aangeval. Mense het dus grootliks van jag en van veldkos gelewe. Smith meld ook 
gevalle van kannibalisme. Ander skrywers het dié berigte oordryf om die indruk te wek 
dat dit ’n algemene praktyk was.

Die Tlokwa het nie uit hul grondgebied gevlug nie, maar eerder na meer verdedigbare 
posisies teruggetrek. Soos ander gemeenskappe wat deur die geweld van die Difaqane 
geraak is, het die Tlokwa ook nuwe aanval- en verdedigingstegnieke begin gebruik. Hulle 
het sommige hiervan by die Nguni geleer. In vreedsamer tye het die Tlokwa by Khoro-e-
Betlwa op die noordoewer van die Caledon gaan woon en hul gemeenskap weer begin 
opbou. Dié nuwe tuiste naby Ficksburg was ’n natuurlik platberg-vesting, of qhobosheane 
in Sotho.

Die kosmopolitiese gemeenskap van Sekonyela, Manthatisi se seun, was teen 1833 
sowat 24 000 sterk – ’n vermenging van Tlokwa, enkele Sotho asook Hlubi- en Ngwane-
vlugtelinge. Nie net swak gemeenskappe het die veiligheid van heuwelvestings opgesoek 
nie. Mokuone, hoofman van die Phuting, en Moshoeshoe is nog voorbeelde. Mense is 
om twee redes na Sekonyela se gemeenskap gelok. Die eerste was die veilige ligging 
en Sekonyela se beroemde militêre vaardigheid, en die tweede was die kans om in 
geplunderde vee te kon deel.

Van Khoro-e-Betlwa het Sekonyela se gebied ongeveer 50 km noord en oos na die 
oorsprong van die Caledonrivier gestrek. Hoofmanne van dorpies het aan Sekonyela 
verslag gedoen. Op die randgebiede van sy invloedsfeer het hy satellietgemeenskappe 
geplaas wat hom moes inlig wanneer vyande op pad was.

Sekonyela was ’n suksesvolle en sterk militêre leier, maar het ook maar sy swakhede 
gehad. In vredestyd het hy byvoorbeeld sommer sy eie volgelinge se beeste opgeëis. 
Om vrede met die Tlokwa se bure te maak, het Manthatisi huwelike met sommige van 
Moshoeshoe se dogters vir haar seun gereël. In Mei 1852 het Sekonyela se strooptogte 
in Moshoeshoe se koninkryk oplaas ’n botsing met hom uitgelok, en hy het só sterk 
teruggeslaan dat die Tlokwa hul onafhanklikheid moes prysgee.

Moletsane van die Taung

Moletsane van die Taung was nog ’n leier van ’n plunderbende in die Suid-Sotho-gebied. 
Hy het sy mense verenig en ’n mate van orde en normaliteit onder hulle bewerkstellig. 
Hy was waarskynlik moeg vir die geweld van die Difaqane en het by die Griekwaleier 

bo: Manthatisi het in ongeveer 1815 namens 
haar seun Sekonyela koningin-regentes van 
die Tlokwa geword. Haar volgelinge was aan 
Engelse sendelinge as die “Mantatees” bekend, 
maar vir die setlaars was alle strydende 
bendes wat oor die grasvlaktes geswerf het, 
“Mantatees”. Hierdie waterverftekening deur 
“J.W.” is getiteld “Bechuana soldaat Mantatees”.

middel: Sekonyela, hoofman van die Tlokwa, 
in 1834.

NUWE LEIERS EN STATE NÁ DIE MFECANE

SOTHO  Moshoeshoe

NDEBELE Mzilikazi

PEDI Sekwati 

TAUNG Moletsane

TLOKWA  Manthatisi en Sekonyela 

SUID-TSWANA Mankurwane 
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bo: Moletsane, hoofman van die Taung wat 
ten tye van die Mfecane na Adam Kok 
by Philippolis gevlug het. 



Adam Kok by Philippolis skuiling gekry. Franse sendelinge het hom in 1836 oorreed 
om Philippolis met net 150 volgelinge te verlaat en onder eerw. Samuel Rolland by 
Beerseba te gaan woon. Twee jaar later, toe die Taung en hul sendeling probeer om na 
hul oorspronklike grondgebied by die Sandrivier terug te gaan, was die Voortrekkers 
reeds daar.

Moshoeshoe het tot die Taung se redding gekom toe hy hulle toegelaat het om by 
Mkwatleng te gaan woon, op die rand van wat hy as sy grondgebied beskou het. Ander 
rondswerwende groepe het by Mkwatleng by Moletsane aangesluit. Hy het heelwat 
outonomie oor sy eie gebied gehad, maar was onder Moshoeshoe se opperheerskappy. 
Moletsane was later ’n baie goeie bondgenoot van Moshoeshoe toe geskille oor grond 
met die Rolong-bo-Seleka by Thaba ’Nchu aan die een kant en die Voortrekkers aan die 
ander kant ontstaan het.

Moshoeshoe en die Sotho

Die Sotho-“nasie” bestaan in die een of ander gedaante al van die 1820’s af tot vandag. 
In die lig van die moeilike omstandighede in die streek in die hele 19de eeu is dit ’n 
merkwaardige prestasie. Anders as Sekonyela of Moletsane was Moshoeshoe nie 
regstreeks deel van ’n Difaqane-stropergemeenskap nie en het hy ook nooit sy basis 
tussen die Malutiberge en die Caledonrivier verlaat nie. Feitlik al die ander belangrike 
Difaqane-stropers het hom aangeval, maar hy het dit nogtans reggekry om opperhoof van 
die Sotho te word.

regs: Sotho-oorlogdanse soos geïllustreer 
deur C.D. Bell in Andrew Smith se joernaal 
van 1834–1836. Die Sotho se militêre 
strategieë en invoer van nuwe wapens soos 
die Sothoknopkierie, lang spies, strydbyl 
en beesvelskild was hoofsaaklik ter wille 
van verdediging.  Die Sotho het nie die 
kort steekassegaai gebruik wat deur Shaka 
uitgevind is nie. Van die 1820’s tot die 
vroeë 1830’s het hul gedugte krygsmag 
herhaaldelik en met welslae die jong Sotho-
“nasie” teen invallers van buite verdedig, 
veral teen die Tlokwa van Sekonyela, die 
Ngwane van Matiwane en die Ndebele van 
Mzilikazi. Sotho territoriale hoofmanne het 
hul eie militêre formasies aangevoer terwyl 
Moshoeshoe ’n koninklike regiment onder 
aanvoering van Makoanyane gehad het. Die 
Sotho het nie professionele voltydse regimente 
gebruik nie.

Met die aanvang van die oorloë het Moshoeshoe mag en diplomasie gebruik om sy 
invloed en gevolg uit te brei. Om ’n botsing te vermy, het hy ’n skatplig aan Matiwane 
van die Ngwane, aan die Tlokwa en later aan Shaka van die Zulus gestuur. Dit was ’n 
diplomatieke strategie waarvoor Moshoeshoe later beroemd sou word. In 1822 het hy, 
blykbaar in afwagting van ’n Tlokwa-inval, met sy mense na die platberg Butha-Buthe 
verhuis. Dit was makliker om te verdedig. Toe hulle aangeval word, het die Sotho rotse 
teen die steil hange op hul aanvallers afgerol. Terselfdertyd het Moshoeshoe met die 
invaller onderhandel en so verseker dat sy saadgraan nie vernietig is nie. Oplaas het hy ’n 
Nguni-stroper, Sepeka, oorgehaal om hom te help deur Sekonyela aan te val.

Te midde van die gevegte het Moshoeshoe na die veiligheid van ’n ander platberg, 
Thaba Bosiu, gevlug. Moshoeshoe was strykdeur ’n mededinger van Sekonyela, maar 
het ook bondgenootskappe met hoofmanne na die noorde aangegaan, byvoorbeeld met 
Sekwati van die Pedi. Mokuoane van die Phuting was die sterkste hoofman na die suide. 
Om Mokuoane se aanvalsplanne te fnuik, het Moshoeshoe sy broer Mohale gestuur om 
te onderhandel. Die twee partye het ’n ooreenkoms bereik en was van toe af getroue 
maar onafhanklike bondgenote wat soms saam vee in die suide gestroop het.

Op Thaba Bosiu het Moshoeshoe die plaaslike leier onderwerp, en sy bondgenootskap 
met Matiwane in stand gehou. Dit het geduur totdat Matiwane se volgelinge, wat op 
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Moshoeshoe se invloed jaloers was en geglo het dat hy met Shaka heul, hul hoofman 
aangespoor het om Moshoeshoe in sy bergvesting aan te val. Matiwane is verslaan en het 
’n epiese tog oor die Drakensberge na die Oos-Kaap onderneem. Moshoeshoe was nou 
die onbetwiste heerser oor ’n groot gebied van die Caledonrivier wes tot by Thaba ’Nchu. 
Sy ontluikende koninkryk het dus talle tot dusver onafhanklike hoofmanskappe ingesluit, 
byvoorbeeld Moseme se Ramokhele-hoofmanskap.

Oorblyfsels van versplinterde gemeenskappe het hulle ook by Moshoeshoe aangesluit 
omdat hy hulle veiligheid en ekonomiese stabiliteit kon bied. Hy het sy veetroppe behou 
en dit met gereelde strooptogte aangevul. Moshoeshoe het die mafi sa-stelsel, waardeur 
hy beeste aan verarmde nuwelinge geleen het, gebruik om meer gewild en invloedryk te 
word. Al was die satelliethoofde, wat gewoonlik in buitewyke van die koninkryk gewoon 
het, afhanklik van Moshoeshoe, het hy hulle toegelaat om soos hulle wil in hul dorpe te 
woon en hul eie tradisies in stand te hou.

Terselfdertyd het Moshoeshoe verwag dat hulle tot sy ontluikende koninkryk se 
stabiliteit en beskerming moet bydra, veral as buffers teen invallers van buite. Moshoeshoe 
het sy koninkryk se grondgebied en bevolking dus gedurig in ’n losse maar eiesoortige 
gemeenskap uitgebrei. Mense was nie weens taal of kultuur deel van Moshoeshoe se 
bestel nie, maar weens die feit dat hulle bondgenote of volgelinge van hom was.

Ondanks dié betreklike veiligheid moes die Sotho steeds strooptogte deur die 
Kora afweer.

Voorts het nuwe invloede die koninkryk sedert die laat-1820’s begin bereik. Daar was 
nie net bedreigings van Afrika-vyande van buite nie. Van terugkerende vlugtelinge het 
Moshoeshoe van die wittes se beter tegnologie te hore gekom.

Moontlik die belangrikste kontak met die buitewêreld was met die Franse sendelinge 
Thomas Arbousset, Eugène Casalis en Constant Cosselin. Hulle was lede van die Paryse 
Evangeliese Sendinggenootskap (PESG) wat hulle op uitnodiging van Moshoeshoe in 

onder: Aandgebed by Morija. Die 
belangrikste eksterne kontak wat 
Moshoeshoe gemaak het, was met die Franse 
sendelinge. Hy het die Paryse Evangeliese 
Sendinggenootskap (PESG) na sy koninkryk 
uitgenooi, waar hulle vanaf 1833, met Morija 
as hul hoofkwartier, gevestig is.

d i e  na d r a a i  va n  d i e  m f e c a n e     133



134   ’ n  t y d  va n  o n r u s  e n  i n g r y p e n d e  v e r a n d e r i n g 

1833 by Morija gevestig het. Moshoeshoe het twee van sy seuns by die sendelinge laat 
bly, deels om hul werk en motiewe beter te verstaan. Nadat hy hulle begin vertrou het, 
het Moshoeshoe Casalis genooi om hom permanent as sy raadgewer en diplomatieke 
agent by Thaba Bosiu te vestig.

Soos later aangetoon sal word, het dié “sendelingfaktor” Moshoeshoe in sy interaksie 
met wittes gehelp en hom selfvertroue gegee. Talle van die vroeë Christene het die kern 
van ’n opgevoede elite gevorm en in die jare daarna nasionalistiese sentimente begin 
verwoord. Die PESG-sendingstasies is langs die koninkryk se suidwesgrens gevestig, 
waar hulle ’n buffer teen Kora- en Boere-strooptogte was.

Die Ndebelestaat in Wes-Transvaal

Met Mzilikazi, oorspronklik ’n lid van die Khumalo-clan, as hoof het die mense wat later 
as die Ndebele bekend sou word, uit die huidige KwaZulu-Natal getrek om hul invloed 
weswaarts uit te brei. Hulle was nie, soos dikwels beweer word, op vlug voor die Zulu uit 
nie. Hulle het noordwaarts getrek en in wat later as die Transvaal bekend sou word, gaan 
woon. Van die middel-1820’s het hulle hier ’n staat begin bou.

Die Ndebele was aanvanklik klein in getalle, maar het uitgebrei deur verowerdes in 
hul geledere op te neem. In die tien jaar van sy militaristiese bestaan het die Ndebele-
staat strooptogte uitgevoer en plaaslike gemeenskappe verower. Dié het as dienaars, 
soldate of kliëntgemeenskappe aan die buitekring van Ndebele-nedersetting deel van die 
Ndebele-gemeenskap geword. Dit was deels ’n verdedigingstaktiek om die Ndebele teen 
moontlike Griekwa- en Korastrooptogte en Zuluvergeldings te beskerm.

Ndebeledorpe en militêre buiteposte was meestal in die Mosegakom aan die bolope 
van die Madikwerivier geleë. Na die ooste het veeposte van die bolope van die Odirivier 
na die Pilanesberg gestrek. ’n Ndebeledorp het gemiddeld 700 inwoners gehad. Naas 
militêre optrede was voedselproduksie deur vroue ’n groot onderneming in Ndebele-
nedersettings.

Ná botsings tussen die Griekwa en die Ndebele in 1829 en 1831 het ’n wetenskaplike 
ontdekker van die Kaap, dr. Andrew Smith, hom by Kuruman by Robert Moffat van die 
Londense Sendinggenootskap aangesluit en saam na Mosega gereis. Hier het Mzilikazi 
laat blyk dat hy graag wit sendelinge en handelaars in sy koninkryk wou hê. Hy het ook 
diplomatieke bande met die Kaapse owerhede gesmee.

In 1833 het Mzilikazi noordwes beweeg en tussen die Marico- (Madikwe-) en 
Krokodilrivier gaan woon. Tydens hul besetting van die Madikwevallei het die Ndebele 
hulle teen aanvallers van buite verdedig en “paslike” diplomatieke bande gevestig 
met gemeenskappe wat aan hulle onderdanig was. Mzilikazi was uiters sensitief oor 
gewapende partye wat sy koninkryk binnekom, veral van die suide, waar die grootste 
gevaar na sy mening gelê het.

Die Voortrekkers het die Ndebele oplaas in 1837 uit die hoëveld verdryf. Hulle het 
daarna oor die Limpoporivier na die huidige Zimbabwe getrek.

van links na regs:
’n Illustrasie deur C.D. Bell van Mzilikazi wat 
Robert Moffat en Andrew Smith by Mosega 
verwelkom. 

Mzilikazi en sy krygsmanne besig om 
te dans.

Van al die Tswana-gemeenskappe was die 
Rolong onder dié wat die ergste geaffekteer 
is deur die geweld van die Difaqane, soos 
ontketen deur die Ndebele. Hier word 
Rolong-krygsmanne geseën met hul vertrek 
na die slagveld (links) en word ’n vloek na die 
vyand geblaas (regs). 
 



Tswanagemeenskappe

Al die Tswanagemeenskappe is, soos die Sotho, deur die geweld van die Difaqane geraak. 
Die Tswana was minder bedrewe in nasiebou as die Sotho. Voor, tydens en selfs tot ná 
die Difaqane was talle Tswanahoofmanskappe heel outonoom en onafhanklik van ander 
hoofmanskappe of erg verdeeld. Talle Tswanagemeenskappe (soos die Kgatla-ba-Kgafela 
en die Fokeng) het hul eie interne magstryde ervaar. Die Tswana het ná die Difaqane 
meestal soos vantevore hergroepeer eerder as om nuwe gemeenskappe te bou.

Die Tswana moes aanvalle van vroeë Difaqane-stropers én die mag van die latere 
Ndebele die hoof bied. Tussen 1823 en 1826 het die Phuting, Hlakwana, Taung en 
Fokeng wat van hul tuistes na die ooste gevlug het, die Rolong aangeval. Dié honger 
mense het beeste gebuit en die Rolong van hul beste grond verdryf. Die Rolong moes 
van een nedersetting na die ander beweeg om aanvalle te vermy. Gemeenskappe het 
verbrokkel en die Rolonghoofmanne Sefunyela, Tswana en Gontle het gesukkel om 
aanhangers te behou. Mense het meestal in klein groepies rondom die oorblywende 
stukkies bewerkbare grond en weiveld gebly.

Van 1826 tot 1836 het die Ndebele ’n tydperk van wankele vrede probeer afdwing. 
Hoewel voormalige stropers verdryf is, het die Ndebele die Tswana onder hegter en meer 
gesentraliseerde beheer geplaas. Die meeste Tswanagroepe moes ná Ndebele-aanvalle 
uit hul huise vlug, byvoorbeeld die Tlokwa-baga-Sedumedi, Kwena-ba-Modimosana, 
Phalane en Kgatla van die Pilanesberg, die Hurutshe naby die huidige Zeerust en die Pedi 
van die huidige Mpumalanga-provinsie. Hulle kon eers terugkeer toe die Voortrekkers 
die Ndebele in Januarie 1837 uit die Wes-Transvaal verdryf het.

Ander gemeenskappe het nie gevlug nie, byvoorbeeld die Ramokhele-tak van die 
Taung wat onder hoofman Moseme by Thaba ’Nchu, naby die Modderrivier, ’n onseker 
bestaan gevoer het. In die noordooste was die situasie dieselfde, want Tswanagroepe het 
in gedurige vrees van Ndebele-aanvalle net-net oorleef deur te jag en te steel.

Die Tswanagemeenskap wat moontlik die ergste deurgeloop het onder die geweld van 
die Difaqane wat deur die Ndebele ontketen is, was die Wes-Rolong. Tussen 1826 en 
1832 het die Ndebele se teenwoordigheid hulle ’n mate van sekuriteit teen aanvalle deur 
ander groepe wat weens die Difaqane gevlug het, besorg. Maar in 1832 het die Rolong 
twee Ndebele-verteenwoordigers wat Mzilikazi gestuur het om oor die Rolonghoofstad 
Khunwana (net wes van die huidige Mafi keng) toesig te hou, doodgemaak. Hulle het nie 
die Ndebele se motiewe vertrou nie.

Die insident het ’n geweldige vergelding uitgelok. In 1833 het ’n Ndebeleleër 
Khunwana in die nag omsingel en net voor sonop ’n verrassingsaanval op hom geloods. 
Mans, vroue en kinders is voor die voet verdelg, en daarna het groot getalle hawelose 
vlugtelinge tussen die Vaalrivier en Philippolis rondgeswerf. Die Rolong het self verder 
suid gevlug.

Terselfdertyd het nog ’n Ndebelemag ’n tak van die Kwena onder Khama wat naby 
die samevloeiing van die Madikwe en Odi gewoon het, aangeval. Die Kwena is verslaan 
en die bevolking verstrooi of gevang. Die Hurutshe onder hoofman Mokgatlha is nie 
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aangeval nie (want hulle was Mzilikazi se erkende vasale), maar het nogtans in paniek 
suid gevlug toe hulle hoor wat met die Rolong gebeur het. Daar was orals hongersnood 
omdat so baie gemeenskappe ontwortel is.

Nie al die Tswanagemeenskappe in die Madikwevallei het egter gevlug nie. Sommige 
het gebly en Ndebele-heerskappy aanvaar. Ander het as boere of as veewagters vir die 
Ndebele gewerk terwyl die Ndebele hulle gedurig dopgehou het om te sien of hulle 
nog lojaal is. Die onderworpe hoofmanne het gedurig op verskeie maniere aan Mzilikazi 
skatplig betaal, byvoorbeeld in tabak, karosse, ysterwerktuie en wapens. Solank hulle dit 
gedoen het, het die Ndebele hulle met rus gelaat.

Sommige Tswana het hul verwoeste gemeenskappe weer opgebou met die hulp 
van Europese sendelinge wat net voor die Difaqane onder hulle kom woon het. In die 
verre suidweste het die Tlhaping en hul onmiddellike bure, die Tlharo en Kgalagadi, 
aan die vernietiging van die Difaqane ontsnap weens Robert Moffat van die Londense 
Sendinggenootskap se teenwoordigheid by Dithakong, die Tlhapinghoofstad. Moffat het 
reeds sedert 1816 onder die Tlhaping gewerk en hulle tydens die Slag van Dithakong 
in 1820, en daarna, beskerming gebied. Moroka se Rolong-bo-Seleka van die Thaba 
’Nchu-gebied het danksy die kritieke en vroegtydige optrede van sendelinge oorleef. Hul 
teenwoordigheid het aanvalle deur vyande soos die Taung en Moshoeshoe, wat beweer 
het hulle beset Sothogebied, ontmoedig.

In 1833 het die sendeling James Archbell hulle na ’n platberg met die naam Thaba 
’Nchu na die weste laat verhuis. Danksy die vier sendingstasies in die gebied kon die 
sendelinge die Seleka, die Griekwa en die Korana help. Moroka het self nooit ’n Christen 
geword nie, maar het die sendelinge se hulp nodig gehad in sy stryd teen Moshoeshoe 
oor grondeise in die gebied waar Moroka se mense gewoon het. Moroka het by Thaba 
’Nchu gebly en selfs ná die verdrywing van die Ndebele nooit weer na sy oorspronklike 
tuisgebied, Khunwana, teruggekeer nie.

Die Pedi

Die Pedileier in die huidige Mpumalanga het strategieë soortgelyk aan dié van die Sotho-
gemeenskappe ingespan om die Difaqane die hoof te bied. Omstreeks 1828 het Sekwati 
met geweld opperhoof geword en teen 1837 het hy volle beheer oor die gebied gehad. 
Soos Moshoeshoe in die suide het Sekwati sy mag en invloed deels deur diplomasie en 
deels deur bondgenootskappe met omringende hoofmanskappe gebou. So het hy militêr 
en produksiegewys sterker geword. Sekwati het daarin geslaag om ’n netwerk op te bou 
van gemeenskappe wat aan hom trou gesweer het en vir wie hy beskerm en begunstig 
het. Terselfdertyd het hy enige moontlike mededingers voortdurend dopgehou.

Kwena met voorrade vir Mzilikazi. As onder-
dane van die Ndebele, moes die Kwena aan 
Mzilikazi hulde bring.

Robert Moffat van die Londense Sending-
genootskap. Hy het sedert 1816 onder die 
Tlhaping in hul hoofstad Dithakong gewerk. 
In 1820 het hy die hulp van die Griekwas vir 
hulle verkry in die Slag van Dithakong.

’n Tlhaping-hoofman en sy vrou in die 1820’s 
in Kuruman, voordat die lewe deur die Di-
faqane ontwrig is, soos uitgebeeld deur John 
Campbell. 

regs: Thaba Mosega, die koppie in die kern 
van Sekwati se Pedi-hoofstad. 



Mense wat gevlug het voor die oorlog in Suid-Mosambiek en van Swazi-strooptogte 
in die laeveld en platorand het die betreklike veiligheid van Sekwati se Pedikoninkryk 
opgesoek. Dié vlugtelinge was hul vee en die steun van hul families kwyt. Hulle moes 
vee by die Pedi-opperhoof leen en het hulle in ’n erg afhanklike posisie teenoor die 
Pedi bevind.

Dit was vir Sekwati moeilik om voortdurende veiligheid te verseker, grootliks omdat 
die Swazi hul strooptogte al hoe verder uitgebrei het. Omstreeks 1838 het ’n Swazi-
leër wat die regent, Somcuba, uitgestuur het, die Pedivesting by Phiring aangeval, maar 
dit is met geringe lewens- en veeverliese afgeweer. Die grootste slagoffers van Swazi-
strooptogte was waarskynlik die gemeenskappe tussen die Swazikoninkryk en die Pedi, 
soos die Koni, die Pai, die Pulana en die Kutswe.

Later het die Pedi voor ’n selfs groter vyand van buite te staan gekom. In 1851 het ’n 
Zululeër wat koning Mpande uitgestuur het, die Pedivesting twee maal probeer bestorm, 
maar tevergeefs, danksy die gewere wat die Pedi kort tevore gekry het. Om nog ’n Zulu-
aanval voor te spring, het Sekwati geskenke van volstruisvere na Mpande gestuur en 
moontlik ook gereeld skatplig aan hom bly betaal.

Die Swazi

Net soos die Sotho, Pedi en ander, is die Swazi in die wanorde van die Difaqane geskep. 
Terwyl Zwide oor die Ndwandwe geheers het, moes Sobhuza noord vlug. In die gebied 
wat later Swaziland genoem is, het Sobhuza Sotho-, Tsonga- en Nguni gemeenskappe in 
’n herstruktureerde Ngwane- (proto-Swazi-) staat saamgesnoer. Zwide het egter gereeld 
strooptogte op die koninkryk in wording uitgevoer.

Weens sulke invalle was Sobhuza ’n hawelose vlugteling 
wat sy hoofstad by Shiselweni moes agterlaat en dikwels 
van hoofstad moes verander. Oplaas het hy by ’n Sotho-
hoofman, Magoboyi, by die Dlomodlomoberge in die 
noordweste gaan skuil. Sobhuza kan van geluk spreek dat 
Zwide se botsings met die Mthethwa en die Zulu sy aandag 
afgetrek het. Sobhuza het dié kans aangegryp om sy magte 
te reorganiseer, al was hy nog onder Magoboyi se gesag. Hy 
het omringende hoofmanskappe aangeval en verslaan, en 
binne ’n jaar was hy redelik sterk, tot die mate dat selfs sy 
gasheer, Magoboyi, bekommerd begin raak het. Vir Sobhuza 
self was die uitdaging van sy gesag deur nabye verwante (wat 
almal misluk het) ’n groter bron van kommer. Nadat Shaka 
in 1819 Zwide se leërs verslaan het, het Sobhuza oplaas 
veilig genoeg gevoel om na Shiselweni terug te gaan.

Die betreklike veiligheid van Shiselweni het talle vlugtelinge gelok, en hul getalle het 
Sobhuza ál sterker gemaak. As voorsorg het Sobhuza noord van Shiselweni begin soek na 
’n natuurlike vesting wat hy in geval van ’n aanval deur Shaka sou kon gebruik. Omstreeks 
1820 het hy die huidige Sentraal-Swaziland begin verower. Dié gebied sluit die vrugbare 
en waterryke Ezulwinivallei in. In die Mdimbabergreeks na die weste het grotvestings 
ideale skuilplek vir gevegte gebied.

Sobhuza het ’n sorgvuldige strategie van sowel verowering as diplomasie teen 
weerbarstige groepe gebruik. Eers het hy die swakste groepe soos die Magagula, 
Ngwenya, Dlhadlha en Mavimbela aangeval en verslaan. Talle ander het hulle vrywillig 
aan Sobhuza ondergeskik gestel. Die sterker Maseko het egter hul outonomie behou, 
al het Sobhuza een van sy dogters, laMbombotsi, met hul koning, Mgazi, laat trou as ’n 
strategie om die groep ondergeskik te maak.

Op lang termyn is die Maseko egter verslaan toe hul soldate gelok is om aan ’n 
“gesamentlike jagtog” vir wild deel te neem. Hulle is onverhoeds aangeval, verslaan en na 
verskillende dele van die streek verstrooi. Die Ngwane was klaarblyklik besig om opgang 
te maak. Om sy mag verder te konsolideer, het Sobhuza vir elk van sy seuns ’n koninkryk 
gegee. Die verowerde gebiede was egter steeds onbestendig en onveilig, en daar was 
meestal net in die militêre dorpe sekuriteit.
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bo: Sobhuza het uiteenlopende groepe Sotho, 
Tsonga en Nguni saamgesnoer om die latere  
Swaziland in omstreeks 1820 to verower. 
Hierdie illustrasie wys die Koninklike Kraal 
van Swaziland. Dit kom uit J.A. Ingram se 
Land of Gold, Diamonds and Ivory, 1889.
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Die grootste bedreiging vir die Ngwane se veiligheid en Sobhuza se heerskappy was 
in die suide, maar Shaka het net twaalf jaar lank geheers, en in dié tyd was sy militêre 
prioriteite elders, hoofsaaklik ten opsigte van verdedigingstrategieë. Sobhuza het ook 
diplomasie ingespan om sy staat te help oorleef. Hy het byvoorbeeld vir die Zulu reën 
gemaak en twee van sy dogters met die Zulu-koning laat trou. Ondanks dié vredespogings 
het Shaka in 1827 ’n leër gestuur om die Swazi aan te val, maar dit het misluk omdat die 
Swazi hul verdedigingsvestings in die Mdimbaberge gebruik het. Zulu-aanvalle op die 
Mpondo en die Shangane-koninkryk na die noorde op dieselfde tydstip het die Zulu se 
hulpbronne ooreis en die Swazi-weerstand ook gehelp.

Shaka se dood op 22 September 1828 en Dingane se opvolging het die Swazi ’n 
welkome blaaskans gegee. Sobhuza het sy kans benut, sy posisie as koning gekonsolideer 
en sy grense tot by die Sabierivier in die noorde en die Steenkampsberg na die weste 
uitgebrei. Daar was weer eens bestendigheid en welvaart. In 1839 het ’n Swazileër 
Dingane se troepe in ’n veldslag verslaan. Sobhuza het omstreeks dié tyd gesterf.

Shaka is omstreeks 1790 gebore as seun 
van Senzangakhona, hoof van die Zulu, 
maar nie die Groot Seun nie. Dit lyk asof 
hy ’n buite-egtelike kind was, en hy en sy 
ma het op verskillende plekke gewoon. 
Oplaas het Dingiswayo, hoofman van die 
Mthethwa, hom oor Shaka ontferm. Din-
giswayo was van plan om die gebied 
noord van die Thukelarivier onder sy eie 
beheer te kry en wou die ander hoofmanne 
uitdaag vir oorheer sing. Toe Senzangakho-
na sterf, het Dingiswayo vir Shaka gehelp 
om die Zulu-troon op te eis. Zwide, hoof-
man van die Ndwandwe, het Dingiswayo 
later vermoor, en Shaka het generaal van 
die Mthethwa-magte geword. Zwide is in 
1819 verslaan, en in ’n reeks veldtogte tot 
1826 het Shaka homself die koning van 
die gebied noord van die Thukela gemaak.

Shaka se vyande beweer hy het hom aan 
groot wreedhede skuldig gemaak – hy sou 
mense doodmaak om ’n donga te vul, of ’n 
swanger vrou oopsny om te sien hoe die fe-
tus in die baarmoeder lê. Oplaas het hy te ver 
gegaan deur sy regimente te laat veg op 
plekke wat buite hul logistiese reikwydte was. 
Hulle was skaars terug ná ’n mislukte veldtog 
in Mpondoland, of Shaka het hulle na Bhalule 
in Suid-Mosambiek gestuur. Mbopa, Shaka 
se persoonlike kneg, het die koning se broers 
aangehits om die “malmens” dood te maak, 
en hy is in September 1828 dood gesteek. 
Die oorlewering lui soos volg:

SHAKA ZULU 

onder: In 1826 het Shaka homself tot koning van 
die gebied noord van die Thukelarivier verklaar. 
Daar is geen onbetwiste afbeeldings van Shaka 
nie. Hierdie skildery deur luit. James King, ’n 
handelaar van Port Natal, is vermoedelik van 
Shaka, hoewel van die detail, soos die lang veer 
op sy kop, onjuis is. Dit kom voor in Nathaniel 
Isaacs se boek van 1836, Travels and Adventures. 
Henry Francis Fynn het Shaka in 1824 in sy dag-
boek soos volg beskryf: “Om sy voorkop het hy ’n 
’n tulband van ottervel met ’n kraanvoëlveer in 
gedra en die ring op sy kop was versier met rooi 
loerievere, vasgemaak aan sy hare met dorings. 
Hy het oorringe van suikerriet gedra …  Bondels 
gedraaide aap- en muskeljaatkatvelle het oor sy 
skouers gehang. Om sy bene en arms was wit 
beessterte, in die middel deurgesny sodat die 
hare ondertoe hang … Hy het ’n wit skild met ’n 
enkele swart kol op en ’n assegaai gedra.”

Weet julle nie dit is [Senzangakhona] 
se seuns wat [Shaka] weens sy lae 
en barbaarse optrede doodgemaak 
het om die nasie van die [Zulu], die 
seuns van ons vaders, te bewaar 
sodat julle in vrede kan leef en jul 
huise en jul gesinne kan geniet?

Dingane het toe die Zulu-troon met die 
prysnaam Malumele (ingryper) bestyg, 
want hy het ingegryp om die Zulu van 
Shaka se waansin te red.

Shaka se naam word altyd verbind 
met die Zulu-koninkryk wat hy tot was-
dom gebring het, al was hy nie die stig-
ter nie. Die koninkryk is veral deur die 
instelling van amabutho of ouderdoms-
regimente gekenmerk. Jong mans het in 
militêre kampe gewoon en van die ko-
ning se beeste geleef. Die krygers kon 
eers trou of hul eie woonplekke skep ná 
die seremonie van die kopring, wat 
besnydenis as ’n seremonie vir die oor-
gang na volwassenheid vervang het. Só 
kon die koning ’n staande mag in stand 
hou wat geheel en al aan sy wil en op-
dragte onderworpe was.

Geskiedskrywers van die Cobbing-
skool (kyk kassie op p. 129) het hierdie 
beskouing van Shaka en die Zulu ryk be-
vraagteken. Dié geskiedskrywers beweer 
dat die Zulu-koninkryk nie so nuut, bloed-
dorstig of doeltreffend was as hoe dit 

gewoonlik uitgebeeld word nie. Hulle be-
weer dat wit bronne en die mondelinge 
oorlewering van swart mense om uiteenlo-
pende redes saam ge span het om Shaka 
as ’n monster uit te beeld, sy dit om die ko-
loniale verowering of Dingane se broeder-
moord te regverdig, of eenvoudig om om 
politieke of propaganda-redes ’n glorieryke 
verlede te skep. Dan Wylie, die jongste 
voorstander van die Cobbing-skool, sê in 
sy boek Myth of Iron “die materiaal vir ’n 
betroubare biografi e van Shaka bestaan 
eenvoudig nie”. Ander historici glo dat ons 
meer as genoeg materiaal het om Shaka se 
staat as ’n groot dryfkrag in Suid-Afrika se 
geskiedenis uit te wys, selfs al is sy per-
soonlike rol minder duidelik.


